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Predlog 

ZAKONA 0 ZAČASNEM ZADRŽANJU 

IZVAJANJA NEKATERIH DOLOČB 

ZAKONA 0 DENACIONALIZACIJI IN 

ZAKONA O IZVRŠEVANJU KAZENSKIH 

SANKCIJ (ZZZIND) 

- EPA 169-11 - hitri postopek 

Na podlagi 19. člena zakona o poslancih (Uradni list RS, 
št. 48/92) ter 174. in 175. člena Poslovnika Državnega zbora 
RS (Ur. list RS, št. 40/93, 80/94 in 28/96) vlagajo podpisani 
poslanci 

- PREDLOG ZAKONA O ZAČASNEM ZADRŽANJU IZ- 
VAJANJA NEKATERIH DOLOČB ZAKONA O DENACIO- 
NALIZACIJI IN ZAKONA O IZVRŠEVANJU KAZENSKIH 
SANKCIJ 

in ga pošiljajo v obravnavo in sprejem. 

Na podlagi 201. člena Poslovnika Državnega zbora Republike 

Slovenije predlagajo, da predlog zakona Državni zbor obravnava 
po hitrem postopku. Svoj predlog za tak postopek utemeljujejo s 
tem, da je sprejem tega zakona nujen, saj sicer s prenehanjem 
veljavnosti zakona o začasnem, delnem zadržanju vračanja 
premoženja, lahko za državo nastopijo nenadomestljive posledice, 
ki jih kasneje ne bi mogli več odpraviti. 

Na podlagi prvega odstavka 176. člena Poslovnika Državnega 
zbora RS, bodo na sejah DZ in na sejah delovnih teles DZ 
sodelovali predlagatelji. 

Prvopodpisani 
Miran Potrč, I. r. 

OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA 
SPREJEM ZAKONA 

Na podlagi odločbe Ustavnega sodišča štev. U-l-107/96 z dne 
5.12.1996 preneha z 10.7.1997 veljati zakon o začasnem, delnem 
zadržanju premoženja (Ur. list RS št. 74/95). Ustavno sodišče ni 
ugodilo predlogu Državnega zbora Republike Slovenije, da odloči 
o tem, da se rok za prenehanje veljavnosti tega zakona podaljša 
še največ za šest mesecev. 

V Državnem zboru Republike Slovenije je vložen predlog zakona 

o spremembah in dopolnitvah zakona o denacionalizaciji - EPA 
1644 - v rednem postopku. Zakon je doslej obravnavan v prvi 
obravnavi na 3. redni seji. Ob tem so bila sprejeta obsežna stališča, 
ki nalagajo predlagatelju, kako naj za drugo obravnavo pripravi 
predlog zakona. Za drugo obravnavo predlog zakona še ni 
pripravljen, zato tudi ni uvrščen na predhodni sklic 6. redne seje 
državnega zbora, ki naj bi se začela predvidoma 26. junija 1997. 

Glede na povedano ni nobenih možnosti, da bi bile spremembe in 
dopolnitve zakona o denacionalizaciji lahko sprejete do 10. julija 
1997. Še več, velika verjetnost je, da v tem času ne bo opravljena 
niti druga obravnava predloga zakona in da zakon zato pred 
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pozno jesenjo v Državnem zboru Republike Slovenije ne bo sprejet. 

S prenehanjem veljavnosti zakona o začasnem, delnem zadržanju 
vračanja premoženja lahko nastopijo za državo obsežne in 
nepopravljive materialne posledice. S tem dnem se lahko izdajo in 
izvrše odločbe o vračanju premoženja fevdalnega izvora, 
premoženje lahko dobe vrnjeno tudi osebe, ki jim je bilo v očitnem 
nasprotju z zakonom priznano državljanstvo po 63. členu zakona 
o denacionalizaciji, v nasprotju z zakonom o denacionalizaciji ali 
načeli pravne države pa je lahko denacionalizacijskim 
upravičencem vrnjeno tudi drugo premoženje. S tem bo nastala 
za državo nepopravljiva škoda. Še več, premoženje bo 
denacionalizacijskim upravičencem vrnjeno celo v primerih, v 
katerih tudi Ustavno sodišče meni, da vrnitev premoženja ni v 
skladu z načelom pravne in socialne države. 

Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o 
denacionalizaciji (EPA 1644) vsebuje več rešitev, ki bi vsaj delno 
odpravile ali spremenile določbe veljavnega zakona o 
denacionalizaciji, ki povzročajo družbeno škodo in nove krivice. 
Zato bi bilo koristno, da se omogoči, da Državni zbor Republike 
Slovenije najprej opravi resno razpravo o vsebini teh predlogov in 
oceni ali so predlogi utemeljni in ali bi jih bilo mogoče sprejeti tudi 
ob verjetnosti, da zdrže ustavnoupravno presojo. Da bi bilo to 
mogoče, je upravičeno začasno zadržati izvajanje nekaterih 
določb zakona o denacionalizaciji. 

Zakon o izvrševanju kazenskih sankcij v 145. členu predvideva, 
da se v primeru, ko je bila kazen zaplembe premoženja 
razveljavljena, zaplenjeno premoženje vrne obsojencu oziroma 
njegovim dedičem. Če vrnitev v naravi ni mogoča, se upravičencu 
povrne dejanska vrednost po stanju v času zaplembe. V praksi to 
pomeni, da v teh primerih upravičenci pridobe ne le pravico do 
vrnitve nepremičnine ali ustrezno odškodnino zanjo, temveč tudi 
pravico zahtevati povrnitev izgubljenega dobička. Ta člen zakona 
se uporablja tudi za primere, ki so bili pred tem urejeni v 92. členu 
zakona o denacionalizaciji. Ta je namreč predvideval, da se tudi 
za vračanje premoženja, zaplenjenega v kazenskih postopkih, ki 
so bili pravnomočno končani do 31.12.1958, uporabljajo določbe 
zakona o denacionalizaciji in ne določbe 145. člena zakona o 
izvrševanju kazenskih sankcij. Toda, ker je Ustavno sodišče ta 
člen zakona o denacionalizaciji razveljavilo s svojo odločbo U-l- 
10/92 z dne 5.11.1992, se je položaj upravičencev po obeh 
naslovih bistveno spremenil. Položaj denacionalizacijskih 
upravičencev in upravičencev na podlagi 145. člena zakona o 
izvrševanju kazenskih sankcij, je zato tako zelo različen, da je na 
to posebej opozorilo tudi Ustavno sodišče v svoji odločbi U-l- 
107/95. Menilo je, da bi Državni zbor Republike Slovenije moral 
oceniti, ali je Republika Slovenija finančno zmožna popraviti krivice 
v celoti, kar pomeni, ne samo z vrnitvijo zaplenjenega premoženja, 
ampak tudi s povrnitvijo izgubljenega zaslužka in negmotne škode, 
česar zakona o denacionalizaciji upravičencem ne priznava. Da 
bi finančno zmožnost države tudi iz tega vidika lahko ocenili in da 
bi našli rešitve, ki bi smotrno izenačile položaj oseb, ki jim je bilo 
po vojni z upravnimi ali sodnimi odločbami odvzeto premoženje, 
je smotrno začasno zadržati tudi izvajanje 145. člena zakona o 
izvrševanju kazenskih sankcij, kolikor se nanaša na primere, ki 
so bili pred tem urejeni v 92. členu zakona o denacionalizaciji. 
Neskladje rešitev je mogoče odpraviti s spremembami zakona o 
denacionalizaciji ali s spremembami zakona o izvrševanju 
kazenskih sankcij. 

Menimo, da je mogoče realno pričakovati, da lahko Državni zbor 
Republike Slovenije drugo obravnavo zaključi v septembru in v 
novembru sprejme in uveljavi spremembe in dopolnitve zakona o 
denacionalizaciji. Zato je predlagani rok za zadržanje izvajanja 
zakona do 20.12.1997 realen. Krajšega ni smiselno predpisovati, 
da ga ne bi bilo treba ponovno podaljševati. Kolikor pa bodo 
spremembe in dopolnitve zakona o denacionalizaciji uveljavljene 

pred tem skrajnim rokom, pa bodo določbe tega zakona tako 
nehale veljati. 

CILJI IN NAČELA ZAKONA 

S predlaganim zakonom se želi začasno, najkasneje pa do 
20.12.1997, zadržati izvajanje tistih določb zakona o denacio- 
nalizaciji in zakona o izvrševanju kazenskih sankcij, katerih 
ustreznost in posledice je treba preveriti. To bo storjeno ob razpravi 
o predlogu sprememb in dopolnitvah zakona o denacionalizaciji, 
ko se bo lahko glede na skupne finančne obveznosti države 
ocenilo, ali je treba in kako urediti tudi pravice oseb. ki jim je bila do 
31.12.1958 izrečena tudi kazen zaplembe premoženja, pa je bila 
sodba, s katero je bila ta kazen izrečena, razveljavljena. 

S predlaganim zakonom se želi zagotoviti spoštovanje načel 
pravne in socialne države ter enake pravice oseb, ki jim je bilo z 
odločitvami bivše oblasti odvzeto premoženje. S tem zakonom 
se želi tudi preprečiti, da bi bile državi pripisane posledice, ki jih 
glede na finančne zmožnosti in uresničevanje drugih nalog 
materialno ne bi bila sposobna izpolnjevati ali bi jih lahko izpolnila 
le v škodo drugih razvojnih nalog in zakonskih pravic. 

Ker spremembe in dopolnitve zakona o denacionalizaciji 
objektivno ne morejo biti sprejete pred 10.7.1997, s tem dnem pa 
lahko nastopijo za državo nenadomestljive posledice, je cilj tega 
zakona, da se take posledice preprečijo. 

FINANČNE POSLEDICE ZAKONA 

Sprejem tega zakona bo imel za državni proračun neposredne 
pozitivne posledice. V tem letu ne bo treba iz državnega proračuna 
izpolniti finančnih obveznosti na podlagi sodb po 145. členu zakona 
o izvrševanju kazenskih sankcij, pa tudi ne določenih obveznosti 
po zakonu o denacionalizaciji. Kolikor pa se bo ob obravnavi 
predloga zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o 
denacionalizaciji pokazalo, da so predlagane spremembe tega 
zakona in zakona o izvrševanju kazenskih sankcij v zvezi s 
plačevanjem odškodnine za zaplenjeno premoženje na podlagi 
kazenskih sodb, izdanih do 31.12.1958, upravičene, bo predlagani 
zakon za nekaj naslednih let prinesel državnemu proračunu in 
Slovenskemu odškodninskemu skladu izjemne prihranke, ki jih 
je mogoče ocenjevati tudi na nekaj sto milijard dolarjev. 

BESEDILO ČLENOV 

1. člen 

Do uveljavitve sprememb in dopolnitev zakona o denacionalizaciji 
(Ur. list RS št. 27/91 in 31/93), najkasneje pa do 20.12.1997, se 
zadrži izvajanje določb zakona o denacionalizaciji, ki se nanašajo 
na: 

- vračanje denacionalizacijskim upravičencem zemlje, gozdov in 
drugega premoženja fevdalnega izvora, 

- vračanje v naravi zemlje in gozdov cerkvam in drugim verskim 
skupnostim, njihovim stanovom oziroma redom, če jih je cerkev 
pred nacionalizacijo prostovoljno odtujila na podlagi veljavnega 
odplačanega pravnega posla, 

- vračanje zemlje in gozdov posameznim upravičencem v obsegu, 
ki presega zemljiški maksimum, določen s predpisi, ki so veljali 
dne 6.4.1941, 

- vračanje nacionaliziranega premoženja rimskokatoliški cerkvi, 
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glede katerega so pristojni organi bivših družbenopolitičnih 
skupnosti in pristojni cerkveni dostojanstveniki sklenili pogodbe 
ali druge oblike dogovorov, s katerimi so se brez prisile in v 
obojestransko korist sporazumeli o pravicah in obveznostih v 
zvezi z lastništvom nacionaliziranega premoženja, 

- vrnitev premoženja osebam, ki so postale denacionalizacijski 
upravičenci s podelitvijo državljanstva, na podlagi 63. člena 
zakona, 

- vrnitev premoženja, glede katerega je bilo v postopku 
denacionalizacije ugotovljeno, da je bila njegova vrednost v času 
nacionalizacije povečana za več kot v tolarski protivrednosti 5.000 
USA $, 

- vrnitev premoženja, glede katerega je bilo v postopku 
denacionalizacije ugotovljeno, da je prejšnji lastnik prejel ob 
nacionalizaciji zanj odškodnino višjo od v tolarski protivrednosti 
5.000 USA $, 

- vrnitev premoženja v naravi v primerih, ko bi to imelo za posledico 
okrnitev funkcionalnosti zemljišč ali izločitev posameznih objektov 
iz celote, v katerih se sedaj opravlja poslovna dejavnost podjetja, 
ki je zavezanec za denacionalizacijo, 

- vrnitev premoženja osebam, ki so dobile ali imele pravico dobiti 

odškodnino za odvzeto premoženje od tuje države, 

- ko imajo pravico do vrnitve premoženja dediči upravičenca 
oziroma prejšnjega lastnika, ki niso njegov zakonec ali njegov 
otrok ali posvojenec, pa od uveljavitve zakona dalje nimajo 
stalnega prebivališča v Republiki Sloveniji. 

Primere iz prejšnjega odstavka tega člena so dolžni po uradni 
dolžnosti ugotoviti pristojni upravni organi. V teh primerih ne smejo 
v roku iz prejšnjega odstavka izdati ali izvršiti upravnih odločb. 

2. člen 

Do uveljavitve sprememb in dopolnitev zakona o denacionalizaciji 
ali zakona o izvrševanju kazenskih sankcij, najkasneje pa do 
20.12.1997, se zadrži izvrševanje sodb o vrnitvi premoženja na 
podlagi 145. člena zakona o izvrševanju kazenskih sankcij (Ur. 
list. SRS št. 17/78 in RS št. 12/92), če je bila sodba, s katero je bilo 
odvzeto premoženje, ki je bila izdana do 31.12.1958, razveljavljena. 

Sodni postopki v primerih in rokih iz prejšnjega člena po uradni 
dolžnosti mirujejo. Že začeti roki pričnejo znova teči po prenehanju 
veljavnosti tega zakona. 

Ta zakon stopi v veljavo naslednji dan po objavi v Uradnem listu 
Republike Slovenije. 

OBRAZLOŽITEV: 

S prvim členom zakona so predvideni primeri, v katerih se začasno 
zadrži izvrševanje zakona o denacionalizaciji. Začasno zadržanje 
velja do sprememb zakona o denacionalizaciji, najdlje pa do 
20.12.1997. Predvideni so primeri, glede katerih je na podlagi 
dosedanjih poročil o izvajanju zakona o denacionalizaciji in prakse 
mogoče utemeljeno pričakovati, da se pri njih krši zakon aH 
ustvarjajo druge nesprejemljive posledice, ki jih je treba odpraviti. 

V drugem členu je predvideno, da se za enako obdobje začasno 
zadrži izvajanje 145. člena zakona o izvrševanju kazenskih 
sankcij, saj se na podlagi tega zakona osebe, ki jim je bilo po vojni 
odvzeto premoženje, postavljajo v bistveno različen položaj od 

oseb, ki se jim odvzeto premoženje vrača po zakonu o 
denacionalizaciji. 

Sprejem tega zakona je nujen, saj sicer s prenehanjem veljavnosti 
zakona o začasnem, delnem zadržanju vračanja premoženja 
lahko za državo nastopijo nenadomestljive posledice. Ker se te 
posledice ne bi več mogle odpraviti, je dopustno, da se nekatere 
določbe zakona o denacionalizaciji začasno ne izvajajo, saj s 
tem nastopijo za interese države in pravni red manjše posledice, 
kot če bi se izvršile nezakonite odločitve. 

S tem je utemeljen tudi hitri postopek za sprejemanje tega zakona. 
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Predlog 

ZAKONA 0 ZAKLJUČKU LASTNINJENJA IN 

PRIVATIZACIJI PRAVNIH OSEB V LASTI 

SLOVENSKE RAZVOJNE ORUŽBE (ZZLPPO) 

- EPA 176-11 - hitri postopek 

Vlada Republike Slovenije je na 16. seji dne 5. junija 1997 določila 
besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O ZAKLJUČKU LASTNINJENJA IN 
PRIVATIZACIJI PRAVNIH OSEB V LASTI SLOVENSKE 
RAZVOJNE DRUŽBE, 

ki ga pošilja v obravnavo na podlagi 201. člena poslovnika 
Državnega zbora Republike Slovenije po hitrem postopku za 
prvo izredno sejo Državnega zbora v juniju 1997. S tem umika 
iz zakonodajnega postopka predlog zakona o zaključku 
lastninjena - hitri postopek, ki ga je poslala v obravnavo z 
dopisom št. 300-01/97-9 (Z4) dne 15/4-1997. 

Vlada je poslala v sprejem Državnemu zboru Predlog zakona 
o zaključku lastninjenja. Državni zbor, ga je sicer uvrstil v 
obravnavo in sprejem po hitrem postopku na svojo 4. sejo, 
vendar je kasneje presodil, da kaže njegovo obravnavo preložiti 
do odločitve o zakonu, ki ureja podobno tematiko, to je o Zakonu 
o privatizaciji pravnih oseb in premoženja v lasti Republike 
Slovenije, ki je v drugi fazi parlamentarnega postopka. Ob tem 
je Sekretariat Državnega zbora za zakonodajna in pravna 
vprašanja izrazil še vrsto pripomb k zakonu z zakonodajno 
tehničnega stališča. Vlada Republike Slovenije je upoštevala 
stališča Državnega zbora in je na svoji seji dne 5.6. sprejela 
sklep o umiku predlaganega zakona o zaključku lastninjenja iz 
parlamentarnega postopka. Hkrati je sprejela amandmaje k 
Zakonu o privatizaciji pravnih oseb in premoženja v lasti 
Republike Slovenije ter določila novo besedilo predloga zakona, 
ki ga pošilja v obravnavo. 

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 (Ur. I. RS 59/96), zaradi 
česar je hitri postopek utemeljen. 

Vlada utemeljuje hitri postopek še s potrebo, da se postopki 
lastninskega preoblikovanja kar se da kmalu končajo. Kot sledi 
iz obrazložitve razlogov za sprejem zakona, je trenutno stanje 

tako, da sedanji pravni okvir, po katerem poteka lastninsko 
preoblikovanje podjetij, ni več ustrezen in da je treba hitro preiti 
iz decentraliziranega na centralizirani način. Le tako bo namreč 
mogoče zagotoviti, da bodo preostala družbena podjetja hitro 
olastninjena. Nadaljnje zavlačevanje postopkov lastninjenja bi 
namreč lahko povzročilo dodatno gospodarsko škodo v 
podjetjih, ki iz raznih razlogov še niso uspela zagotoviti 
lastninskega preoblikovanja na decentraliziran način. 

Predlagani zakon ureja zaključek uporabe lastniških certifikatov, 
ki so še na računih državljanov. V skladu z vladno Uredbo o 
izdaji, razdelitvi in uporabi lastniških certifikatov (Ur.l. RS št. 40/ 
93, 72/93, 17/94, 47/94, 8/95, 69/95 in 51/96) lahko državljani 
uporabijo svoje certifikate najkasneje do 30.6.1997. S 
predlaganim zakonom pa bi določili še način, po katerem bi 
lahko državljani sodelovali pri privatizaciji nekdaj družbenih 
podjetij tudi po tem datumu. 

Za hitri postopek govori tudi dejstvo, da sestavlja predlagani 
zakon del svežnja gospodarskih ukrepov, ki jih je Vlada RS 
predlagala Državnemu zboru v sprejem po hitrem postopku že 
v aprilu 1997. Predlagani zakon je posebej povezan z Zakonom 
o Slovenski razvojni družbi, ki je tik pred sprejemom. Kot je 
razvidno že iz naslova, ureja predlagani zakon privatizacijo 
premoženja Slovenske razvojne družbe. Brez tega zakona bi 
bilo delovanje Slovenske razvojne družbe okrnjeno in je zato 
sprejem predlaganega zakona nujen. Tako se utemeljitev za 
hitri sprejem svežnja gospodarskih ukrepov, ki jo je Državni 
zbor že upošteval, nanaša tudi na predlagani zakon. 

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

- dr. Marjan SENJUR, minister za ekonomske odnose in razvoj 
in 
- dr. Edo PIRKMAJER, državni sekretar v Ministrstvu za 
ekonomske odnose in razvoj. 
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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« 
in »lastninsko 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 (Ur.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 3. junija 1997 naslednje: 

Število potrjenih programov 1.335 
Število programov v obdelavi 70 
Število izvedenih programov 1.175 
Število izdanih II. soglasij 994 
Število prenosov na Sklad 33 
Ocenjeno število podjetij, ki še niso 
pripravila programa lastninjenja 48 

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). 

S preoblikovanjem Sklada Republike Slovenije za razvoj v 
Slovensko razvojno družbo je potrebno privatizacijo podjetij, 
katerih kapital je bil prenešen na to ustanovo, urediti na novo 
tako, da bo zagotovljen udeležencem v privatizaciji teh podjetij 
enak položaj kot doslej in da bo podobna ureditev veljala tudi za 
družbe, katerih kapital bo prenešen na Slovensko razvojno družbo 
kasneje. 

Na ta način bi lahko lastninjenje po ZLPP zaključili in bi za 
privatizacijo nekdaj družbenega kapitala podjetij veljal neposredno 
predlagani zakon. 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 oziroma poslej pri Slovenski razvojni družbi, in sicer 
tako, da bi jim bila ta ustanova zavezana prodati z ZLPP 
opredeljeno kvoto delnic v višini 20% družbenega kapitala podjetij, 
ki se lastninijo, ter delnic, ki preidejo nanjo 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 70,8 

to je 12,5% 

Zbiranje certifikatov PID: 

Skupna vrednost kapitala PID po dovoljenjih 329,7 
Vrednost zbranih certifikatov 311,8 
Od tega zamenjano za delnice 99,1 

kar je 31,7% 
Zbiranje poteka še v 2 PID 
z osnovnim kapitalom 8,3 
Skupna največja vrednost certifikatov PID (ocena) 328,0 

Pooblaščene investicijske družbe so zbrale od prebivalstva več 
certifikatov, kot znaša kvota, ki je pri Skladu oziroma Slovenski 
razvojni družbi 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. Vlada je zato Državnemu zboru 
že predlagala, da se iz besedila Zakona o privatizaciji državnega 
premoženja umaknejo vsa določila, ki urejajo zagotavljanje 
sredstev za kritje tega primanjkljaja. 
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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 Slovensko razvojno 
družbo in se privatizira v skladu s predloženim zakonom. 

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 Slovensko razvojno družbo. V last in 
upravljanje te družbe 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 Slovensko razvojno družbo se lahko prenese in privatizira še 
drugo premoženje in pravne osebe. 

Zakon določa način privatizacije premoženja v lasti Slovenske 
razvojne družbe tako, da povzema določila ZPPOLS ter jih 
dopolnjuje in spreminja tako, da so uporabna tudi za to premoženje. 
Skladno s tem zakon določa, da z uveljavitvijo zakona preneha 
veljati ZPPOLS. 

Zakon določa tudi pristojnosti Slovenske razvojne družbe pri 
obravnavanju zahtevkov iz naslova oškodovanja sredstev 
prenešenih podjetij oziroma družbenega kapitala ter ravnanje s 
pravicami, ki izhajajo iz zahtevkov po denacionalizaciji. Pri tem so 
upravičenci do denacionalizacije varovani, kot po ZLPP. S 
predloženim zakonom so določeni tudi roki, v katerih je treba 
opraviti določena opravila v zvezi s privatizacijo premoženja, ki je 
bilo preneseno na Sklad oziroma kasneje na Slovensko razvojno 
družbo. 

Predlagani zakon vsebuje tudi določila, po katerem nastopa 
Slovenska razvojna družba kot titular vsega preostalega 
družbenega premoženja, ki je bilo protipravno prenešeno na druge 
uporabnike. To pokriva tako zahtevke iz oškodovanja družbenega 
kapitala, kot protipravno odtujenih sredstev ne glede na to, ali 
izvirajo iz obstoječih podjetij ali pa iz tistih, ki so bila likvidirana. 
Zakon določa tudi rok 6 mesecev, v katerem morajo fizične in 
pravne osebe, ki s takim premoženjem razpolagajo v državi ali v 
tujini, to premoženje prenesti na Slovensko razvojno družbo. Zakon 
predvideva tudi sankcije za tiste, ki ne bi ravnali v skladu s tem 
določilom. 

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 
ZLPP, ter delnic, ki so ostale pri Skladu oziroma pri Slovenski 

razvojni družbi 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 Slovenski 
razvojni družbi 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 Slovenska 
razvojna družba. 

V posebnem poglavju so posebej opredeljene obveznosti Agencije 
za prestrukturiranje in privatizacijo in Agencije za sanacijo bank 
in hranilnic v zvezi s predajo dokumentacije Slovenski razvojni 
družbi, da bo ta lahko izvedla naloge, ki so prenešene nanjo s 
tem zakonom. 

Zakon vsebuje tudi posebna določila o certifikatnih računih 
državljanov. Ti se s 1.7. 1997 zapro tako, da imetniki z njimi ne 
morejo več razpolagati, lahko pa jih uporabijo v okviru interne 
razdelitve in notranjega odkupa v podjetjih, ki se bodo lastninsko 
preoblikovala po 1.7.1997. Zakon pooblašča Vlado, da s posebnim 
predpisom, ki ga mora sprejeti v roku 30 dni po uveljavitvi zakona, 
določi, kako poteka zapiranje evidenčnih računov državljanov in 
na kakšen način lahko državljani svoje certifikate uporabijo za 
opredeljene namene v času po 1. 7. 1997. Zakon določa, da 
morajo biti vsa vplačila iz certifikatnih računov državljanov 
izvedena najkasneje v roku 30 dni po uveljavitvi predpisa, ki ga 
sprejme Vlada. Analogno določilo velja tudi za uporabo lastniških 
certifikatov po ZLPPTR. 

Zakon določa še izjemo, da lahko dediči imetnika certifikata, ki je 
umrl pred 30. 6. 1997, pa do tega datuma še ni bil izdan 
pravnomočen sklep o dedovanju, uporabijo certifikat v roku 90 
dni od uveljavitve predpisa, ki ga sprejme Vlada v zvezi z 
zapiranjem certifikatnih računov. 

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). 

1.UVODNA DOLOČBA 

Predmet zakona 
1. člen 

Ta zakon ureja: 
- zaključek lastninjenja podjetij z družbenim kapitalom ter 
prestrukturiranje in privatizacijo teh podjetij; 
- privatizacijo pravnih oseb v lasti Slovenske Razvojne družbe; 
- 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: ZZSPID). 
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2.ZAKLJUČEK LASTNINJENJA nastala škoda. 

Zaključek lastninjenja 
2. člen 

Zaključek lastninjenja po tem zakonu je prehod družbenega 
kapitala v last in upravljanje Slovenske razvojne družbe 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. RS, št. 82/94, 21/95 in 16/96 - v 
nadaljnjem besedilu: ZVet); 
- zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij z družbenim 
kapitalom, ki opravljajo turistično dejavnost fn katerih nepremičnine 
se nahajajo na območju Triglavskega narodnega parka (Ur.l. RS, 
št. 24/96 - v nadaljnjem 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 Slovenske razvojne družbe 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 Slovenske razvojne družbe z iztekom trimesečnega 
roka. 
(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 Slovenske 
razvojne družbe z iztekom šestmesečnega roka. 

Pravne posledice zaključka lastninjenja 
4. člen 

(1) Z dnem prenosa družbenega kapitala na Slovensko razvojno 
družbo na podlagi 3. člena tega zakona pridobi Slovenska razvojna 
družba vse pravice delničarja oziroma družbenika, v pravni osebi 
iz 3. člena tega zakona, in nanjo preidejo vsi zahtevki iz naslova 
oškodovanja družbenega kapitala v teh podjetjih. 
(2) Z dnem prenosa družbenega kapitala na Slovensko razvojno 
družbo na podlagi 3. člena tega zakona vstopi Slovenska razvojna 
družba 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) Čc podjetje iz 3. člena tega zakona še ni organizirano v pravno 
organizacijski obliki kapitalske družbe, prenehajo s prenosom 
družbenega kapitala v last in upravljanje Slovenske razvojne 
družbe vsa pooblastila dosedanjih organov upravljanja, razen 
pooblastil direktorja oziroma poslovodje. 
(4) Z dnem prenosa družbenega kapitala v last in upravljanje 
Slovenske razvojne družbe prenehajo pravice in obveznosti 
Agencije pri izbiri in izvedbi postopkov lastninskega preoblikovanja. 
(5) Do predaje dokumentacije iz 52. člena tega zakona, mora 
družbeni pravobranilec v pravdah iz drugega odstavka tega člena 
opravljati pravdna dejanja, če bi zaradi opustitve teh dejanj lahko 

Druge pravne posledice 
5. člen 

(1) Z dnem uveljavitve tega zakona preidejo na Slovensko 
razvojno družbo tudi vsi zahtevki iz naslova oškodovanja 
družbenega kapitala v naslednjih podjetjih: 
1. ki so se lastninsko preoblikovala pred iztekom rokov iz drugega 
oziroma tretjega odstavka 3. člena tega zakona; 
2. nad katerimi je bil pred uveljavitvijo tega zakona začet postopek 
stečaja oziroma likvidacije, in sicer tudi, če je bil postopek stečaja 
oziroma likvidacije do uveljavitve tega zakona že zaključen. 
(2) Na Slovensko razvojno družbo preidejo tudi ostale oblike 
protipravno odtujenega družbenega premoženja. 
(3) Če je nad podjetjem z družbenim kapitalom začet postopek 
stečaja oziroma likvidacije, ima Slovenska razvojna družba 
pravico do ostanka stečajne oziroma likvidacijske mase po 
poplačilu upnikov, v sorazmerju z udeležbo družbenega kapitala 
v lastniškem kapitalu podjetja. 
(4) Določba drugega odstavka 4. člena tega zakona se uporablja 
tudi za pravde, ki tečejo v zvezi z oškodovanjem družbenega 
kapitala iz prvega odstavka tega člena. 
(5) Slovenska razvojna družba uveljavlja zahtevke iz naslova 
oškodovanja družbenega premoženja v državi in v tujini. 

Preblikovanje v kapitalsko družbo 
6. 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 Slovenske razvojne družbe preoblikuje 
v delniško družbo ali v družbo z omejeno odgovornostjo. Slovenska 
razvojna družba 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 Slovenska 
razvojna družba. 
(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 
Slovenska razvojna družba. 
(5) Slovenska razvojna družba mora vložiti predlog za vpis 
sprememb iz prvega oziroma tretjega odstavka tega člena v 
roku 60 dni šteto od predaje dokumentacije iz 50. člena tega 
zakona. 

Oblikovanje osnovnega kapitala 
7. člen 

(1) Pri sprejemu statuta delniške družbe oziroma akta o ustanovitvi 
družbe z omejeno odgovornostjo na podlagi prvega odstavka 6. 
člena tega zakona, oblikuje Slovenska razvojna družba višino 
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osnovnega kapitala na podlagi bilance stanja iz 2. točke drugega 
odstavka 6. člena tega zakona. Slovenska razvojna družba 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 
Slovenska razvojna družba 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 
8. 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 imenske 
delnice v nematerializirani obliki (v nadaljnjem besedilu: delnice) v 
roku 60 dni. 
(2) Rok iz prvega odstavka tega člena teče: 
1. 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; 
2. če je bilo podjetje ob zaključku lastninjena že organizirano kot 
delniška družba, od dneva uveljavitve tega zakona. 
(3) Podjetje (izdajatelj delnic) izda delnice z izročitvijo naloga 
Klirinško depotni družbi, da v centralnem registru nematerializiranih 
vrednostnih papirjev vknjiži delnice kot vrednostne papirje v dobro 
Slovenske razvojne družbe in morebitnih drugih delničarjev. 
(4) V primeru iz 1. točke drugega odstavka tega člena opravi vsa 
pravna dejanja, potrebna za izdajo delnic, Slovenska razvojna 
družba v imenu in za račun izdajatelja. 
(5) Pred izdajo delnic Slovenska razvojna družba ne sme začeti 
privatizacije. 
(6) 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 iz 1. točke prvega odstavka 
tega člena, mora Slovenska razvojna družba z nalogom za izdajo 
delnic Klirinško depotni družbi naložiti, da se delnice v deležu, 
določenem s pravnomočno odločbo o denacionalizaciji, vknjižijo 
v dobro denacionalizacijskega upravičenca. 
(7) Če je podjetje iz 1. točke prvega odstavka tega člena delno v 
lasti države na podlagi zakona o gospodarskih javnih službah 
(Ur.l. RS, št. 32/93), mora Slovenska razvojna družba z nalogom 
za izdajo delnic Klirinško depotni družbi naložiti, da se delnice v 
deležu, ki ustreza vrednosti deleža družbenega kapitala, ki je na 
podlagi 69. in 73. člena zakona o gospodarskih javnih službah, 
postal last Republike Slovenije oziroma lokalne skupnosti (v 
nadaljnjem besedilu: država), in vrednosti 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, vknjiži v dobro 
države. 
(8) Če ima država v skladu z zakonom, ki ureja privatizacijo 
državne lastnine, oziroma drugim posebnim zakonom, pravico 
do delnice posebnega razreda (v nadaljnjem besedilu: zlata 
delnica), mora Slovenska razvojna družba z nalogom za izdajo 
delnic Klirinško depotni družbi naložiti, da zlato delnico vknjiži v 
dobro države. 

Uporaba določb za druge pravne osebe 
9. člen 

(1) Določbe 4., 5., 6., 7. in 8. člena tega zakona se uporabljajo tudi 
za pravne osebe iz 1. do 5. točke prvega odstavka 11. člena tega 

zakona, če ni v naslednjih odstavkih tega člena drugače določeno. 
(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) Rok iz prvega odstavka 8. člena tega zakona teče za pravne 
osebe iz prvega odstavka tega člena: 
1. če je pravna oseba iz prvega odstavka tega člena ob uveljavitvi 
tega zakona že organizirana v pravno organizacijski obliki delniške 
družbe, od dneva uveljavitve tega zakona; 
2. če pravna oseba iz prvega odstavka tega člena ob uveljavitvi 
tega zakona še ni organizirana v pravno organizacijski obliki 
delniške družbe in se zaradi izvedbe privatizacije preoblikuje v 
delniško družbo, od dneva vpisa preoblikovanja v sodni register. 

3. PRIVATIZACIJA PRAVNIH OSEB IN DRUGEGA 
PREMOŽENJA V LASTI SLOVENSKE RAZVOJNE 
DRUŽBE 

3.1. Splošne določbe 

Privatizacija 
10. člen 

(1) Privatizacija po tem zakonu je prodaja delnic pravnih oseb, 
katerih imetnik je Slovenska razvojna družba, oziroma drugega 
premoženja v lasti Slovenske razvojne družbe fizičnim in pravnim 
osebam. 
(2) Slovenska razvojna družba premoženja iz prvega odstavka 
tega člena ne sme odtujiti nedoplačno, odplačno pa samo pod 
pogoji in na način, določen s tem zakonom. 

Uporaba določb 
11. člen 

(1) Določbe tega zakona se uporabljajo za privatizacijo delnic 
naslednjih pravnih oseb: 
1. ki so svoj družbeni kapital pred uveljavitvijo ZLPP s pogodbo 
prenesla na Sklad Republike Slovenije za razvoj (v nadaljnjem 
besedilu: Sklad); 
2. katerih celotni družbeni kapital je na podlagi četrtega odstavka 
50. člena ZLPP prešel v last in upravljanje Sklada; 
3. 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 zakona o privatizaciji pravnih oseb v lasti 
Sklada Republike Slovenije za razvoj in obveznostih Agencije 
Republike Slovenije za prestrukturiranje in privatizacijo (Uradni 
list RS 71/94, 57/95 - v nadaljnjem besedilu: ZPPOLS) prešel v 
last in upravljanje Sklada; 
4. katerih osnovni kapital je bil delno ali v celoti v obliki dolgoročne 
finančne naložbe dolžnika kot preostanek stečajne mase 
prenešen na Sklad; 
5. ki niso opravile postopka lastninskega preoblikovanja v roku iz 
20. člena ZLPP in katerih lastnik je postal Sklad na podlagi 
pogodbe o prenosu delnic nanj v skladu z določbo drugega 
odstavka 23. člena ZPPOLS; 
6. katerih družbeni kapital je prešel v last in upravljanje Slovenske 
razvojne družbe na podlagi tega zakona; 
(2) Določbe tega zakona o privatizaciji delnic se smiselno 
uporabljajo tudi za privatizacijo poslovnih deležev pravnih oseb iz 
prvega odstavka tega člena, poslovnih deležev in delnic drugih 
pravnih oseb, katerih imetnik je Slovenska razvojna družba, in 
privatizacijo drugega premoženja v lasti Slovenske Razvojne 
družbe. 
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Kupnina 
12. člen 

(1) Kupnina, pridobljena s privatizacijo po tem zakonu, pripada 
Slovenski razvojni družbi. 
(2) Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena, se kupnina, 
pridobljena s privatizacijo delnic pravnih oseb iz 2., 3., 5. in 6. 
točke prvega odstavka 11. člena tega zakona, uporabi v skladu 
s posebnim zakonom, ki ureja uporabo sredstev, pridobljenih iz 
naslova kupnine na podlagi zakona o lastninskem preoblikovanju 
podjetij. 

3.2. Postopek privatizacije 

Sklep o privatizaciji 
13. člen 

(1) Privatizacijo po tem zakonu izvede Slovenska razvojna družba 
na podlagi sklepa o privatizaciji. 
(2) Sklep o privatizaciji sprejme organ Slovenske razvojne družbe, 
ki je na podlagi zakona, ki ureja položaj Slovenske razvojne 
družbe, oziroma njenega statuta pristojen odločati o privatizaciji 
delnic oziroma drugega premoženja v lasti Slovenske razvojne 
družbe (v nadaljnjem besedilu: pristojni organ). 

Vsebina sklepa o privatizaciji 
14. člen 

(1) Sklep o privatizaciji mora obsegati: 
1. podatke, ki določno označujejo predmet prodaje; 
2. prodajno ceno in plačilne pogoje; 
3. način privatizacije; 
4. druge podatke, pomembne za privatizacijo. 
(2) Kadar so predmet prodaje delnice, mora sklep o privatizaciji 
obsegati najmanj naslednje podatke o predmetu prodaje: 
1. firmo in sedež ter matično številko izdajatelja delnic; 
2. opis dejavnosti in poslovanja izdajatelja delnic; 
3. število in nominalno vrednost delnic; 
4. določen opis pravic, ki iz delnic izhajajo. 

Vrednost delnic 
15. člen 

(1) Vrednost delnic se določi na podlagi ocene, ki jo opravi 
pooblaščeni cenilec (v nadaljnjem besedilu: ocenjena vrednost). 
Kadar se prodaja opravi za lastniške certifikate državljanov iz 
prvega odstavka 31. člena ZLPP (v nadaljnjem besedilu: certifikati) 
oziroma za potrdila iz 25.a člena ZLPP (v nadaljnjem besedilu: 
potrdila), se ocenjena vrednost določi po stanju in vrednostih na 
dan 31.12.1992, v vseh ostalih primerih pa po tekočem stanju in 
vrednostih. 
(2) Pooblaščeni cenilec po tem zakonu je oseba, ki ima za 
opravljanje cenitev licenco Agencije. 

Določitev cene 
16. člen 

(1) Prodajne cene ob prvi prodaji ni mogoče določiti pod ocenjeno 
vrednostjo. 
(2) Če je bila prva javna prodaja neuspešna se lahko pri naslednji 
prodaji cena zniža za največ 30%. 
(3) Če tudi prodaja za ceno, znižano na podlagi drugega odstavka 
tega člena, ni uspešna, se lahko prodaja opravi tudi za ceno, ki je 
nižja od cene iz drugega odstavka tega člena. 
(4) Pogodba, s katero so bile delnice prodane za ceno, ki je bila 
določena v nasprotju s prvim, drugim oziroma tretjim odstavkom 
tega člena, je nična. 

Določitev cene v primeru interne razdelitve oziroma 
notranjega odkupa 

17. člen 

(1) Ne glede na določbe 16. člena tega zakona se prodajna cena 
delnic, ki se prodajajo v okviru interne razdelitve oziroma 
notranjega odkupa po tem zakonu, določi v višini ocenjene 
vrednosti ali knjigovodske vrednosti iz otvoritvene bilance, pri 
čemer se uporabi za upravičence ugodnejša vrednost. 
(2) 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). 

Izročitev delnic 
18. člen 

Kadar je v tem zakonu določeno, da mora Slovenska razvojna 
družba v določenem roku izročiti delnice določeni osebi, mora 
Slovenska razvojna družba v tem roku izdati Klirinško depotni 
družbi nalog za preknjižbo delnic z računa nematerializiranih 
vrednostnih papirjev Slovenske razvojne družbe na račun te 
osebe - pridobitelja delnic. 

3.3.Načini privatizacije 

3.3.1 .Skupne določbe 

Načini privatizacije 
19. člen 

(1) Privatizacija delnic po tem zakonu se opravi z uporabo enega 
ali nekaterih od naslednjih načinov: 
1. interne razdelitvije v primeru pravnih oseb iz 1., 2., 3., 4. oziroma 
6. točke prvega odstavka 11. člena tega zakona; 
2. notranjega odkupa v primeru pravnih oseb iz 12., 3., 4. oziroma 
6. točke prvega odstavka 11. člena tega zakona; 
3. javne prodaje; 
4. prenosa delnic na sklade: 
5. prodaje delnic pooblaščenim investicijskim družbam za 
certifikate. 
(2) O izbiri načinov privatizacije odloča pristojni organ, če ni v 
posameznih primerih za posamezne načine določeno, da jih 
Slovenska razvojna družba mora opraviti. 
(3) Delnice, ki jih Slovenska razvojna družba proda v okviru 
interne razdelitve in notranjega odkupa za certifikate oziroma 
potrdila so neprenosljive dve leti šteto od izteka roka za vpis in 
vplačilo teh delnic. 

3.3.2.Prenos delnic na sklade 

Prenos delnic na sklade 
20. člen 

(1) Slovenska razvojna družba mora prenesti 10% deleže delnic 
pravnih oseb iz 2., 3. in 6. točke prvega odstavka 11. člena tega 
zakona, katerih imetnik je, na Slovenski odškodninski sklad (v 
nadajnjem besedilu:Odškodninski sklad) in 10% delež teh delnic 
na Kapitalski sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja (v 
nadaljnjem besedilu: Kapitalski sklad). 
(2) Slovenska razvojna družba mora delnice iz prvega odstavka 
tega člena prenesti na naslednji način in v naslednjih rokih: 
1. V primeru iz 1. točke drugega odstavka 8. člena tega zakona 
mora Slovenska razvojna družba z nalogom za izdajo delnic 
Klirinško depotni družbi naložiti, da se delnice v deležu iz prvega 
odstavka tega člena vknjižijo v dobro Odškodninskega sklada 
oziroma Kapitalskega sklada; 
2. V primeru iz 2. točke drugega odstavka 8. člena tega zakona 
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mora Slovenska razvojna družba izročiti delnice Odškodninskemu 
skladu oziroma Kapitalskemu skladu, v roku 15 dni šteto od izdaje 
delnic; 
3. če je izdajatelj delnice izdal v nematerializirani obliki že pred 
uveljavitvijo tega zakona, mora Slovenska razvojna družba izročiti 
delnice Odškodninskemu skladu oziroma Kapitalskemu skladu, 
najkasneje v roku 60 dni od uveljavitve tega zakona. 
(3 V primeru podjetij iz 20. člena ZLPPTR mora Slovenska razvojna 
družba na način in v rokih iz drugega odstavka tega člena prenesti 
tudi 20% delež delnic teh pravnih oseb, katerih imetnik je, na 
Sklad za spodbujanje razvoja Triglavskega narodnega parka. 

3.3.3.Prodaja delnic in drugega premoženja 
pooblaščenim investicijskim družbam za certifikate 

Premoženje, ki je predmet prodaje 
21. člen 

Slovenska razvojna družba mora prodati pooblaščenim 
investicijskim družbam za certifikate naslednje premoženje v njeni 
lasti: 
1. delnice, prenešene na Sklad oziroma Slovensko Razvojno 
družbo na podlagi tretje alinee prvega odstavka 22. člena, tretjega 
odstavka 23. člena in 29. člena ZLPP; 
2. delnice pravnih oseb iz 2., 3., 5. in 6. točke prvega odstavka 11. 
člena tega zakona, razen delnic, ki jih privatizira na načine iz 1., 
2. oziroma 4. točke 19. člena tega zakona; 
3. poslovno nepotrebna sredstva in materialne naložbe, ki so bile 
v postopku lastninskega preoblikovanja prenešena na Sklad in 
drugo premoženje, ki je bilo po dosedaj veljavnih predpisih 
namenjeno prodaji pooblaščenim investicijskim družbam za 
certifikate, in stvari iz drugega odstavka 13. člena ZLPP; 
4. nadomestno premoženje iz 22. člena tega zakona; 
5. zadržane delnice v primeru iz tretjega odstavka 38. člena, 
četrtega odstavka 41. člena oziroma tretjega odstavka 42. člena 
tega zakona; 
6. delnice oziroma denarna sredstva, ki jih pridobi na podlagi 
drugega odstavka 39. člena tega zakona; 
7. terjatve in naložbe bank v sanaciji iz 23. člena tega zakona. 

Nadomestno premoženje 
22. člen 

(1) Ne glede na določbo 21. člena tega zakona Slovenska razvojna 
družba pooblaščenim investicijskim družbam ne proda delnic 
podjetja, nad katerim je bil začet postopek stečaja. Če je bil nad 
podjetjem iz 21. člena tega zakona začet postopek prisilne 
poravnave, se privatizacija prekine do zaključka tega postopka. 
(2) Kadar je bil nad podjetjem iz 21. člena tega zakona opravljen 
postopek stečaja oziroma likvidacije, proda Slovenska razvojna 
družba pooblaščenim investicijskim družbam za certifikate 
denarna sredstva oziroma drugo premoženje, ki ga je prejela na 
podlagi pravice iz delnic iz 21. 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 Slovenska razvojna družba v skladu s 
četrtim odstavkom 45. člena tega zakona proda delnice iz 21. 
člena tega zakona za gotovino oziroma za drugo premoženje. 

Terjatve in naložbe bank v sanaciji 
23. člen 

(1) Z dnem uveljavitve tega zakona preide na Slovensko razvojno 
družbo naslednje premoženje Agencije za sanacijo bank in 
hranilnic (v nadaljnjem besedilu: Agencija za sanacijo): 
1. 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); 
2. 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 1. točke tega odstavka. 
(2) V primeru privatizacije pravne osebe, do katere ima Slovenska 
razvojna družba terjatve, ki jih je pridobila na podlagi 1. točke 
prvega odstavka tega člena, lahko Slovenska razvojna družba 
pred privatizacijo izvede povečanje osnovnega kapitala s stvarnimi 
vložki, katerih predmet so navedene terjatve. V takšnem primeru 
proda Slovenska razvojna družba pooblaščenim investicijskim 
družbam za certifikate delnice, ki jih pridobi z vplačilom takšnega 
stvarnega vložka. 

Prodajna cena 
24. člen 

Ne glede na določbe 15. in 16. člena tega zakona se prodajna 
cena v primeru prodaje premoženja iz 21. člena tega zakona 
pooblaščenim investicijskim družbam za certifikate določi na način 
iz 3. člena ZZSPID. 

Način in roki prodaje 
25. člen 

(1) Slovenska razvojna družba proda delnice pooblaščenim 
investicijskim družbam na podlagi javnega zbiranja ponudb. 
(2) Podrobnejše predpise o načinu prodaje iz prvega odstavka 
tega člena določi Vlada Republike Slovenije. 
(3) Slovenska razvojna družba mora objaviti poziv za javno 
zbiranje ponudb iz prvega odstavka tega člena v roku 60 dni od 
dneva, ko je pridobila cenitev oziroma druge podatke, potrebne 
za določitev prodajne cene. 

3.3.4.lnterna razdelitev delnic 

Upravičenci do interne razdelitve 
26. člen 

(1) Slovenska razvojna družba mora zaposlenim, bivšim 
zaposlenim in upokojenim delavcem pravne osebe iz 1., 2., 3., 4. 
oziroma 6. točke prvega odstavka 11. člena tega zakona z javno 
ponudbo ponuditi v odkup 20% tistih delnic te pravne osebe, 
katerih imetnik je Slovenska razvojna družba. 
(2) Pravico do nakupa delnic iz prvega odstavka tega člena imajo 
tudi zaposleni, bivši zaposleni in upokojeni delavci pravnih oseb, 
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) V primeru podjetja iz 20. člena ZLPPTR mora Slovenska 
razvojna družba ponuditi delnice iz prvega odstavka tega člena 
tudi upravičencem iz drugega odstavka 23. člena ZLPPTR. 

Ponudba za odkup 
27. člen 

(1) Ponudbo za odkup v okviru interne razdelitve mora Slovenska 
razvojna družba objaviti v roku 30 dni šteto od dneva, ko je 
pristojni organ sprejel sklep o privatizaciji iz 13. člena tega zakona, 
v dveh dnevnih časopisih, ki izhajata na območju celotne države. 
(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 (v nadaljnjem 
besedilu: rok za vpis in vplačilo delnic); 
4. opozorilo, da upravičenci, ki v roku za vpis in vplačilo delnic ne 
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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. 

Ožji družinski člani upravičencev 
28. člen 

(1) Če upravičenci iz 26. člena tega zakona v roku za vpis in 
vplačilo ne vpišejo in vplačajo vseh delnic, ki so predmet prodaje 
v okviru interne razdelitve, imajo pravico do nakupa teh delnic 
ožji družinski člani upravičencev iz prvega oziroma drugega 
odstavka 26. člena tega zakona. 
(2) Upravičencem iz prvega odstavka tega člena mora Slovenska 
razvojna družba ponuditi odkup s ponudbo za odkup iz 13. člena 
tega zakona pod odložnim pogojem, da upravičenci iz 26. člena 
tega zakona ne bođo vpisali in vplačali vseh delnic, ki so predmet 
prodaje v okviru interne razdelitve, v roku za vpis in vplačilo teh 
delnic. 

Vplačilo delnic 
29. člen 

(1) Vplačilo delnic v okviru interne razdelitve se lahko opravi z 
izročitvijo lastniških certifikatov oziroma potrdil. 
(2) Pri vplačilu delnic v okviru interne razdelitve morajo upravičenci 
iz 26. člena tega zakona najprej v celoti uporabiti potrdila in nato 
lastniške certifikate. 
(3) 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). 
(4) Slovenska razvojna družba izroči delnice upravičencem, ki 
so delnice vpisali in vplačali v roku za vpis in vplačilo delnic, v 
roku 15 dni šteto od dneva, ko mu poslovodstvo pravne osebe, ki 
se privatizira po tem zakonu, predloži potrdilo APP o dejansko 
razknjiženih potrdilih oziroma lastniških certifikatih. 

3.3.5.Notranji odkup delnic 

Notranji odkup delnic 
30. člen 

(1) Slovenska razvojna družba lahko ponudi upravičencem iz 
prvega oziroma drugega odstavka 26. člena tega zakona, ki so 
sodelovali pri interni razdelitvi, v odkup delnice pravne.osebe, 
katerih imetnik je Slovenska razvojna družba, vendar največ 40% 
vseh delnic te pravne osebe. 
(2) Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena ponudi 
Slovenska razvojna družba delnice pravne osebe, ki je podjetje 
iz 57. člena zakona o zadrugah, v odkup upravičencem iz prvega 
odstavka 60. člena tega zakona. 

Uporaba določb o interni razdelitvi 
31. člen 

(1) Za notranji odkup se smiselno uporabljajo določbe tega zakona 
o interni razdelitvi, če ni v naslednjih odstavkih tega člena drugače 
določeno. 
(2) Upravičenci do notranjega odkupa imajo pravico do 50% 
popusta na prodajno ceno delnic. 
(3) Delnice se v okviru notranjega odkupa plačajo z denarnimi 
vplačili. 
(4) Ne glede na določbo tretjega odstavka tega člena se vplačilo 
delnic v okviru notranjega odkupa lahko opravi z izročitvijo 

lastniških certifikatov oziroma potrdil, ki jih upravičenec iz prvega 
odstavka tega člena ni mogel v celoti uporabiti v okviru interne 
razdelitve. 

3.3.6.Javna prodaja delnic 

Javna prodaja delnic 
32. člen 

(1) Javna prodaja delnic se lahko opravi na enega od naslednjih 
načinov: 
1. na podlagi javne ponudbe delnic, 
2. z javnim zbiranjem ponudb, 
3. na podlagi javne dražbe. 
(2) Javna ponudba delnic je na nedoločen krog oseb naslovljeno 
javno vabilo k stavljanju ponudb za nakup delnic pod vnaprej 
objavljenimi pogoji. 
(3) Javno zbiranje ponudb je na nedoločen krog oseb naslovljeno 
javno vabilo k dajanju ponudb za nakup delnic. 
(4) Javna dražba delnic je javna prodaja delnic, pri kateri je 
pogodba o nakupu delnic sklenjena s tistim, ki ponudi najvišjo 
ceno nad izklicno ceno delnic. 
(5) Podrobnejše predpise o načinih javne prodaje delnic določi 
Vlada Republike Slovenije. 

Izbira najboljšega ponudnika 
33. člen 

Pri prodaji delnic na podlagi javne ponudbe oziroma javnega 
zbiranja ponudb, Slovenska razvojna družba upošteva predvsem 
naslednje kriterije: 
1. predloženi poslovni načrt, 
2. poslovno in finančno bonitetno poročilo ponudnika, 
3. zagotovila ponudnika za ohranitev delovnih mest, 
4. zagotovila ponudnika za investicije v družbo, 
5. ponujeno ceno in plačilne pogoje. 

Plačilo delnic 
34. člen 

(1) Plačilo delnic, ki so predmet javne prodaje, se lahko opravi z 
denarnim vplačilom, ali izročitvijo drugega premoženja oziroma 
prenosom pravic. 
(2) Kadar se delnice, ki so predmet javne prodaje plačajo z 
izročitvijo drugega premoženja oziroma prenosom pravic, mora 
vrednost tega premoženja oziroma pravic oceniti pooblaščeni 
cenilec oziroma izvedenec ustrezne stroke. 

3.4. Posebne določbe v primerih ugotovljenega 
oškodovanja premoženja podjetja oziroma oškodo- 
vanja družbenega kapitala 

Uporaba določb 
35. člen 

Zahtevki iz naslova oškodovanja sredstev podjetja oziroma 
oškodovanja družbenega kapitala, ugotovljeni z revizijskim 
poročilom oziroma revizijsko odločbo, izdano na podlagi 48.b 
oziroma 48.C člena ZLPP, se pri izvedbi privatizacije upoštevajo 
na način, določen v tem razdelku. 

Vrste zahtevkov 
36. člen 

(1) 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 48a. člena ZLPP, in 
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- zahtevek podjetja na povrnitev škode, če je do povzročitve 
škode prišlo zaradi dejanja iz 48. oziroma 48a. člena ZLPP. 
(2) Zahtevek iz naslova oškodovanja družbenega kapitala je 
zahtevek Slovenske razvojne družbe nasproti imetnikom delnic 
oziroma poslovnih deležev, ki so te delnice oziroma poslovne 
deleže pridobili z dejanjem iz 48. oziroma 48a. člena ZLPP, na 
izročitev teh delnic oziroma poslovnih deležev oziroma na plačilo 
ustreznega denarnega nadomestila. 

Uveljavljanje zahtevkov iz naslova oškodovanja 
premoženja 

37. člen 

(1) Tožbo zaradi uveljavitve zahtevkov iz naslova oškodovanja 
premoženja podjetja vloži Slovenska razvojna družba v imenu in 
za račun podjetja. 
(2) Slovenska razvojna družba lahko pravico vložiti tožbo iz 
tretjega odstavka tega člena prenese na podjetje. V takšnem 
primeru lahko podjetje s tožbenim zatevkom, katerega vrednost 
presega 2.000.000,00 tolarjev, razpolaga samo v soglasju s 
Slovensko razvojno družbo. 
(3) O uveljavljanju zahtevkov iz naslova oškodovanja premoženja 
podjetja in razpolaganju s temi zahtevki odloča pristojni organ 
Slovenske razvojne družbe. 

Upoštevanje zahtevkov iz naslova oškodovanja 
premoženja 

38. 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, v višini, 
ugotovljeni z revizijskim poročilom oziroma revizijsko odločbo, 
izdano na podlagi 48.b oziroma 48.C člena ZLPP. 
(2) Če je vrednost zahtevka iz naslova oškodovanja premoženja 
podjetja enaka ali večja od 30% vrednosti kapitala podjetja 
Slovenska razvojna družba, 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 Slovenska razvojna družba 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 Slovenska razvojna družba zadržane delnice iz drugega 
odstavka tega člena pooblaščenim investicijskim družbam. 
(4) Če je tožbeni zahtevek, ki ga Slovenska razvojna družba 
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 gaje 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 Slovensko razvojno družbo. 

Uveljavljanje zahtevkov iz naslova oškodovanja 
družbenega kapitala 

39. člen 

(1)0 uveljavljanju zahtevkov iz naslova oškodovanja družbenega 
kapitala in razpolaganju s temi zahtevki odloča pristojni organ 
Slovenske razvojne družbe. 
(2) Če Slovenska razvojna družba 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 

tako pridobljene delnice, poslovne deleže oziroma denarna 
sredstva pooblaščenim investicijskim družbam. 
(3) Vse fizične in pravne osebe, ki v državi ali v tujini razpolagajo 
s protipravno odtujenim družbenim premoženjem, pa zoper njih 
ni uveljavljan zahtevek iz naslova oškodovanja družbenega 
kapitala, so ga dolžne prenesti na Slovensko razvojno družbo v 
roku 6 mesecev po uveljavitvi tega zakona. 

3.5.Posebne določbe v primerih predlogov 
denacionalizacijskih upravičencev za izdajo začasnih 
odredb 

Uporaba določb 
40. člen 

Pravice upravičencev po predpisih o denacionalizaciji, ki so vložili 
predlog za izdajo začasne odredbe v roku iz 11. člena ZLPP, 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 razdelku. 

Zahtevek na vrnitev stvari 
41. člen 

(1) Če se predlog za izdajo začasne odredbe iz 40. 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 Slovenska razvojna 
družba 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 Slovensko razvojno 
družbo. 
(4) Če je predlog za izdajo začasne odredbe oziroma zahtevek 
na vrnitev stvari z odločbo o denacionalizaciji pravnomočno 
zavrnjen, proda Slovenska razvojna družba zadržane delnice iz 
drugega odstavka tega člena pooblaščenim investicijskim 
družbam. 
(5) Če se v postopku denacionalizacije upravičenec odpove 
vrnitvi stvari, in je Odškodninski sklad na podlagi pravnomočne 
odločbe o denacionalizaciji izdal upravičencu obveznice, izroči 
Slovenska razvojna družba zadržane delnice iz drugega odstavka 
tega člena Odškodninskemu skladu v roku 15 dni šteto od dneva, 
ko ga Odškodninski sklad obvesti o pravnomočnosti odločbe o 
denacionalizaciji. Obvestilu mora Odškodninski sklad priložiti 
odločbo o denacionalizaciji s potrdilom pristojnega organa o 
pravnomočnosti. 

Zahtevek na vrnitev lastninskega deleža v podjetju 
42. člen 

(1) Če se predlog za izdajo začasne odredbe iz 40. člena tega 
zakona nanaša na vrnitev lastninskega deleža v podjetju, 
Slovenska razvojna družba 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 
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pravnomočno ugodeno, izroči Slovenska razvojna družba 
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 Slovenska razvojna družba 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 
pravnomočne odločbe o denacionalizaciji izdal upravičencu 
obveznice, izroči Slovenska razvojna družba 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 denacionalizaciji. Obvestilu mora 
Odškodninski sklad priložiti odločbo o denacionalizaciji s potrdilom 
pristojnega organa o pravnomočnosti. 

3.6. Posebne določbe o načinih privatizacije s 
sočasnim ekonomsko finančnim prestrukturiranjem 

Pojem 
43. člen 

(1) Kadar je zaradi ekonomsko finančnega položaja podjetja, ki 
se privatizira po tem zakonu, potrebno opraviti ekonomsko 
linančno 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 Slovenske 
razvojne družbe. 
(3) Ekonomsko finančno prestrukturiranje se opravi v obsegu, 
določenem s tem zakonom. 

Povečanje osnovnega kapitala s terjatvami delavcev 
44. člen 

(1) V primeru iz prvega odstavka 43. 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 naslova neizplačanih plač in 
drugih prejemkov iz dela, 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. 
(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. 

Prodaja strateškemu kupcu 
45. člen 

(1) Kadar je v primeru iz prvega odstavka 43. 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) Kadar je v primeru iz prvega odstavka tega člena zaradi 
ekonomsko finančnega prestrukturiranja potrebno opraviti tudi 
povečanje osnovnega kapitala z novim denarnim vložkom, je 
način privatizacije s prodajo delnic pooblaščenim investicijskim 
družbam za certifikate obvezen samo, če pooblaščene 
investicijske družbe sočasno z nakupom delnic za certifikate, 
vpišejo in vplačajo delnice, ki se izdajajo zaradi povečanja 
osnovnega kapitala z novimi vložki. 
(4) Če nobena pooblaščena investicijska družba na pogoje iz 
tretjega odstavka tega člena ne pristane, proda Slovenska 
razvojna družba delnice drugemu strateškemu kupcu, ki na 
takšen pogoj pristane. 

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

Dodatno premoženje 
46. člen 

(1) Če vrednost premoženja iz 21. člena tega zakona, ugotovljena 
na način iz 3. člena ZZSPID, ne zadošča za izpolnitev obveznosti 
Republike Slovenije iz ZZSPID, Vlada Republike Slovenije (v 
nadaljnjem besedilu: Vlada) 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 
naslednje premoženje: 
1. delnice oziroma poslovne deleže, katerih imetnik je Republika 
Slovenija; 
2. druge vrednostne papirje, katerih imetnik je republika Slovenija; 
3. druge oblike premoženja v lasti Republike Slovenije, ki je v 
skladu z Zakonom o investicijskih skladih in družbah za upravljanje 
(Ur.l. RS, št. 6/94 in 25/97) dopustna oblika naložb pooblaščenih 
investicijskih družb. 
(3) Ne glede na drugi odstavek tega člena Vlada prodaji 
pooblaščenim investicijskih družbam za certifikate ne sme nameniti 
premoženja v lasti Republike Slovenije, ki je potrebno za enega 
od naslednjih namenov: 
1 izvrševanje funkcij in nalog državnih organov; 
2. upravljanje s prihodki in odhodki proračuna; 
3. zagotavljanje izvajanja javnih služb. 

Vsebina sklepa o določitvi seznama 
47. člen 

V skleDU, s katerim določi seznamu iz prvega odstavka 46. člena 
tega zakona, Vlada: 
1. ugotovi skupno višino neporabljenih certifikatov pooblaščenih 
investicijskih družb iz drugega odstavka 1. člena ZZSPID; 
2. ugotovi vrednost premoženja iz 20. člena tega zakona, ki je še 
na razpolago za prodajo pooblaščenim investicijskim družbam; 
3. ugotovi vrednost delnic oziroma poslovnih deležev podjetij, 
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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, ugotovljeno na način iz 3. člena ZZSPID, ki se dodatno 
nameni prodaji pooblaščenim investicijskim družbam za certifikate. 

Način prodaje 
48. člen 

(1) Prodajo premoženja iz 5. točke 47. člena tega zakona 
pooblaščenim investicijskim družbam za certifikate opravi 
Slovenska razvojna družba v imenu in za račun Republike 
Slovenije 
(2) Za prodajo premoženja iz prvega odstavka tega člena se 
smiselno uporablja določba 25. člena tega zakona. 

Rok za zagotovitev premoženja 
49. člen 

Če v roku devet mesecev od uveljavitve tega zakona 
pooblaščenim investicijskim družbam ni ponujeno v prodajo 
premoženje, ki zadošča za izpolnitev obveznosti Republike 
Slovenije iz ZZSPID, pridobijo pooblaščene investicijske družbe 
pravico iz 5. člena ZZSPID. 

5.PREDAJA DOKUMENTACIJE SLOVENSKI 
RAZVOJNI DRUŽBI 

Predaja dokumentacije Agencije 
50. člen 

(1) Agencija mora v zvezi s podjetji, ki zaključijo lastninjenje na 
podlagi tega zakona, Slovenski razvojni družbi predati celotno 
dokumentacijo v zvezi z lastninskim preoblikovanjem teh podjetij 
s časovnim popisom vseh dokumentov, v naslednjih rokih: 
1. v zvezi s podjetji iz drugega odstavka 3. člena tega zakona 
najkasneje v štirih mesecih po uveljavitvi tega zakona; 
2. v zvezi s podjetji iz tretjega odstavka 3. člena tega zakona 
najkasneje v sedmih 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 predsednik uprave Slovenske razvojne družbe, zapisnik 
o predaji, katerega sestavni del je časovni popis vseh dokumentov 
iz prvega odstavka tega člena. 
(3) Ob predaji dokumentacije iz drugega odstavka tega člena 
mora Agencija izročiti Slovenski razvojni družbi tudi izjavo iz 3. 
točke drugega odstavka 5. člena tega zakona. 

Predaja dokumentacije Agencije za sanacijo 
51. člen 

(1) Agencija za sanacijo mora v zvezi s terjatvami in naložbami iz 
23. člena tega zakona, Slovenski razvojni družbi 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 predsednik uprave Slovenske razvojne družbe, zapisnik 
o predaji, katerega sestavni del je popis vseh dokumentov iz 
prvega odstavka tega člena. 

Predaja dokumentacije družbenih pravobranilcev 
52. 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 Slovenski razvojni 
družbi vso dokumentacijo s časovnim popisom vseh dokumentov, 
v roku 30 dni šteto od dneva, ko nastopijo pravne posledice iz 
drugega odstavka 4. člena tega zakona. 
(2) O predaji dokumentacije za vsako posamezno podjetje iz 
prvega odstavka tega člena izdelata osebi, ki ju za predajo 
pooblasti predsednik uprave Slovenske razvojne družbe oziroma 
pristojni družbeni pravobranilec, zapisnik o predaji, katerega 
sestavni del je časovni popis vseh dokumentov iz prvega 
odstavka tega člena. 

6.KAZENSKE DOLOČBE 

Kaznivo dejanje 
53. člen 

(1) Kdor v državi ali tujini razpolaga s protipravno odtujenim 
družbenim premoženjem in ga v roku iz tretjega odstavka 39. 
člena tega zakona ne prenese na Slovensko razvojno družbo 

se kaznuje z zaporom od šestih mesecev do petih let. 
(2) Premoženje iz prejšnjega odstavka tega člena se odvzame. 

Prekršek 
54. člen 

(1) Pravna oseba, ki v državi ali tujini razpolaga s protipravno 
odtujenim družbenim premoženjem in ga v roku iz tretjega 
odstavka 39. člena ne prenese na Slovensko razvojno družbo 

se kaznuje z denarno kaznijo najmanj 100.000 SIT. 
(2) Premoženje iz prejšnjega odstavka tega člena se pravni osebi 
odvzame, če ni odvzeto že storilcu kaznivega dejanja. 

7.PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

55. 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 določbe 
drugega odstavka 13. člena in 25. člena ZLPP 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. 
(3) Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena se določbe 
48. in 48. a člena ZLPP uporabljajo še naprej za uveljavljanje 
zahtevkov iz naslova oškodovanja premoženja in družbenega 
kapitala. 
(4) Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena se prvi in 
drugi odstavek 48. b člena, 48. c člen, prvi odstavek 49. člena in 
49. a člen ZLPP smiselno uporabljajo še naprej za postopke revizij, 
ki jih opravlja Agencija za revidiranje na podlagi Zakona o Agenciji 
Republike Slovenije za revidiranje lastninskega preoblikovanja 
podjetij in o Agenciji republike Slovenije za plačilni promet, 
nadziranje in informiranje (Ur.l. RS, št. 48/94, 18/95 in 58/95). 
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56. člen 

(1) Z dnem, ko začne veljati ta zakon, preneha veljati zakon o 
privatizaciji pravnih oseb v lasti Sklada Republike Slovenije za 
razvoj in obveznostih Agencije Republike Slovenije za 
prestrukturiranje in privatizacijo (Uradni list RS 71/94, 57/95). 
(2) Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena se 25. člen 
in zadnja alinea drugega odstavka 25. j člena ZPPOLS uporabljata 
še naprej glede podjetij iz drugega odstavka 53. člena tega zakona. 
(3) Slovenska razvojna družba dokonča postopke privatizacije, 
začete pred uveljavitvijo tega zakona, po določbah tega zakona, 
če do uveljavitve tega zakona prodaja še ni bila opravljena. 

57. člen 

Z dnem, ko začne veljati ta zakon prenehajo veljati določbe zakona 
o družbenem pravobranilcu Republike Slovenije (Ur l. RS, št. 69/ 
95) v delu, ki se nanaša na naloge iz 50. člena ZLPP, ki na podlagi 
tega zakona preidejo na Slovensko razvojno družbo. 

58. člen 

(1) Z dnem, ko začne veljati ta zakon, 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. 
RS, 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. 

59. člen 

(1) S 1.7.1997 se računi lastniških certifikatov državljanov iz 
prvega odstavka 31. člena ZLPP zaprejo, tako da imetniki s 
certifikati ne morejo več razpolagati. 
(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 v roku 30 dni od uveljavitve predpisa iz petega odstavka tega 
člena 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 v 
roku 30 dni od uveljavitve predpisa iz petega odstavka tega člena 
na račun Sklada za razvoj Triglavskega narodnega parka izvršijo 
predvplačilo. 
(4) Ne glede na določbi drugega oziroma tretjega odstavka tega 
člena, lahko v primeru, če je imetnik certifikata umri pred 30.6.1997 
pa do tega datuma še ni bil izdan pravnomočen sklep o dedovanju, 
dediči oziroma skrbnik zapuščine v imenu dedičev izvršijo 
predvplačilo v roku 90 dni od uveljavitve predpisa iz petega 
odstavka tega člena. 
(5) 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. 

60. člen 

(1) Vlada izda predpisa iz drugega odstavka 25. člena in petega 
odstavka 32. člena tega zakona v roku 30 dni po uveljavitvi tega 
zakona. 
(2) Do izdaje predpisov iz prvega odstavka tega člena se 
uporablja uredba o načinu prodaje delnic v lasti Sklada Republike 
Slovenije za razvoj (Ur.l. RS, št. 6/94). 

61. člen 

Vsi sodni postopki v zvezi z oškodovanjem premoženja podjetja 
oziroma oškodovanja družbenega kapitala se obravnavajo kot 
prednostne zadeve. 

62. člen 

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

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 v izogib 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, 
Ur.l. 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). ZLPP je postopek lastninjenja s 
sočasno razdelitveno privatizacijo poimenoval kot lastninsko 
preoblikovanje. Ker, kot je obrazloženo v nadaljevanju, Predlog 
zakona o zaključku lastninjenja in privatizaciji pravnih oseb v lasti 
Slovenske razvojne družbe (v nadaljevanju: Predlog), obe fazi 
loči, je za prvo fazo uporabljen pravno strokovno primernejši 
izraz zaključek lastninjenja. 
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2. Zaključek lastninjenja (2. poglavje) 

2.1. Zaključek lastninjenja (2. in 3. člen) 

Lastninjenje je zaključeno, ko celoten "dnjžbeni" 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 razdelitvena 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 SRD, subjekti pa se 
preoblikujejo v kapitalsko družbo. 

Glede na zgoraj obrazloženo Predlog v 2. členu določa: Zaključek 
lastninjenja po tem zakonu je prehod družbenega kapitala v last 
in upravljanje Slovenske razvojne družbe (v nadaljnjem besedilu: 
SRD) s sočasnim preoblikovanjem v kapitalsko družbo. 

Datumi zaključka lastninjenja (datumi, na katere preide celoten 
družbeni kapital na SRD) so določeni v 3. členu odvisno od faze, 
do katere je že bilo izvedeno lastninsko preoblikovanje po prejšnji 
ureditvi (torej ali je že bilo izdano prvo oziroma drugo soglasje). 

1. odst. 3. člena: če so podjetja pridobila drugo soglasje Agencije 
(soglasje iz 4. odst. 20. člena ZLPP) pred uveljavitvijo zakona, 
zaključijo lastninsko preoblikovanje po dosedaj veljavnih predpisih. 
Pri takšnih podjetjih je namreč potrebno opraviti samo še vpis 
pravnih posledic lastninskega preoblikovanja v sodni register 
(primerjaj 3. odst. 20. člena ZLPP). 

2. in 3. odst. 3. člena: podjetja, ki do uveljavitve zakona še niso 
pridobila 2. soglasja Agencije, lahko zaključijo lastninsko 
preoblikovanje po dosedaj vejavnih predpisih, če v rokih iz 2. in 3. 
odst. 3. člena pndobijo ustrezna soglasja Agencije, in sicer: 
1. če do uveljavitve zakona še niso pridobile prvega soglasja 
(sogalsje iz 2. odst. 19. člena ZLPP), morajo prvo soglasje pridobiti 
v treh mesecih od uveljavitve zakona, sicer njihov celoten družbeni 
kapital preide na RD; 
2. če so podjetja do uveljavitve zakona oziroma najkasneje v treh 
mesecih po uveljavitvi zakona pridobila prvo soglasje, morajo 
drugo soglasje pridobiti v roku šestih mesecev od uveljavitve 
zakona, sicer njihov celoten družbeni kapital preide na RD; 

2.2. Pravne posledice zaključka lastninjenja 

2.2.1. Splošno 

Določbe 4. do 8. člena Predloga urejajo pravne posledice zaključka 
lastninjenja, torej preoblikovanje in uskladitev subjektov, ki se z 
zaključkom lastninjenja olastninijo (pridobijo znanega lastnika - 
SRD) in preoblikujejo v kapitalsko družbo (delniško družbo 
oziroma družbo z omejeno odgovornostjo), v skladu z zakonom 
o gospodarskih družbah (Ur. I. RS, št. 30/93 - v nadaljevanju ZGD). 

2.2.2. Preoblikovanje v kapitalsko družbo z znanimi lastniki 
(4., 6. in 7. člen Predloga) 

Ker se lastninjenje zaključi s prehodom (prenosom) anonimnega 
družbenega kapitala v last in upravljanje SRD s sočasnim 
preoblikovanjem v kapitalsko družbo (primerjaj 2. člen Predloga), 
pridobi SRD z dnem prenosa družbenega kapitala vse pravice 
delničarja oziroma družbenika v pravni osebi, ki zaključi lastninjenje 
na podlagi 2. oziroma 3. odst. 3. člena Predloga (1. odst. 4. člena 
Predloga). 

Privatizacijo pravnih oseb, ki zaključijo lastninjenje na podlagi 3. 
člena Predloga, opravi SRD po določbah novega zakona, zato 
prenehajo pravice in obveznosti Agencije pri izbiri in izvedbi 
postopkov lastninskega preoblikovanja (4. odst. 4. člena Predloga). 

Nekatere od pravnih oseb, ki zaključijo lastninjenje po tem zakonu, 
še niso organizirane v pravno organizacijski obliki kapitalskih 
družb, temveč še vedno (na podlagi Zakona o podjetjih) kot 
podjetja v družbeni lastnini (p.o.). Te pravne osebe so do zaključka 
lastninjenja bile brez znanih lastnikov (torej niti delno olastninjene), 
zato s prenosom njihovega družbenega kapitala na SRD, le-ta 
postane 100 % lastnik (v nadaljevanju: podjetja v izključni lasti 
SRD). Pravna posledica v zvezi z upravljalsko strukturo teh podjetij 
je zato tudi ta, da prenehajo pooblastila dosedanjih organov 
upravljanja - delavskega sveta (3. odst. 4. člena Predloga). 

Podjetja, ki so še vedno organizirana kot podjetja v družbeni 
lastnini (p.o.), se morajo preoblikovati (spremeniti pravno 
organizacijsko obliko) v kapitalsko družbo. Ker z zaključkom 
lastninjenja izključni lastnik teh podjetij postane SRD, slednja pri 
uresničevanju upravičenj edinega delničarja oziroma družbenika 
sprejme korporacijske akte (statut delniške družbe oziroma akt 
o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo) teh pravnih oseb 
(1. odst. 6. člena Predloga). Ureditev 1. odst. 6. člena predloga, 
skladno kateri se te pravne osebe lahko preoblikujejo v delniško 
družbo, čeprav imajo enega samega (100%) delničarja, 
predstavlja tudi lex specialis (posebni predpis, ki izključuje 
splošnega) splošni ureditvi, vsebovani v 170. členu ZGD, skladno 
kateremu lahko delniško družbo ustanovi (v primeru iz 1. odst. 6. 
člena Predloga ne gre za ustanovitev, temveč za preoblikovanje) 
najmanj 5 oseb. 

2. odst. 6. člena določa listine, ki jih je predlogu za vpis 
preoblikovanja v sodni register potrebno priložiti. Ker družbeni 
kapital preide v last in upravljanje SRD ex lege (neposredno na 
podlagi zakona), 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 ureditev (vsebovano v ZPPOLS) ustrezno spremeniti 
tako, da se ugotovitvena odločba nadomesti z izjavo Agencije, da 
subjekt še nima prvega oziroma drugega soglasja. 

Če je podjetje, ki zaključi lastninjenje po tem zakonu, že 
organizirano v pravno organizacijski obliki kapitalske družbe, to 
pomeni, da je bil del njegovega družbenega kapitala že olastninjen 
po prejšnjih predpisih (podjetje v mešani lastnini po Zakonu o 
podjetjih). Z zaključkom lastninjenja bo v teh pravnih osebah SRD 
postala imetnik tistega poslovnega deleže (vprimeru d.d.) oziroma 
tistega deleža delnic (v primeru d.d.), katerega "nosilec" je bil do 
zaključka iastninjena "anonimni" družbeni kapital. 

Glede vpisa pravnih posledic zaključka lastninjenja v zvezi s temi 
podjetji v sodni register je potrebno razlikovati primere, ko je 
podjetje organizirano v pravno organizacijski obliki družbe z 
omejeno odgovornostjo od primerov, ko je organizirano v pravno 
organizacijski obliki delniške družbe. V sodni register se namreč 
vpisujejo samo družbeniki in spremembe družbenikov oziroma 
njihovih poslovnih deležev, ne pa tudi delničarji (1. odst. 5. člena 
Zakona o sodnem registru, Ur.l. RS, št. 13/94 - v nadaljevanju: 
ZSR). Zato je v zvezi s pravnimi posledicami zaključka lastninjenja 
potrebno opraviti vpis spremembe družbenika (SRD), samo pri 
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pravnih osebah, organiziranih kot d.o.o. (3. odst. 6. člena Predloga). 

Oseba, upravičena zahtevati vpis v sodni register, je po zakonu 
o sodnem registru in ZGD praviloma direktor oziroma poslovodja 
subjekta vpisa. Z namenom zagotoviti čim hitrejši vpis v sodni 
register (5. odst. 6. člena Predloga), daje 4. odst. 6. člena Predloga 
procesno legitimacijo za vložitev predloga za vpis v sodni regis- 
ter SRD. 

Pravne osebe iz 1. odst. 6. člena predloga (torej pravne osebe, ki 
so bile ob zaključku lastninjenja organizirane kot podjetja v družbeni 
lastnini - p.o.), morajo zaradi preoblikovanja v kapitalsko družbo 
tudi oblikovati osnovni kapital. Osnovni kapital kapitalske družbe 
ni ekonomska, temveč je pravna kategorija. Višina osnovnega 
kapitala sama po sebi ne pove ničesar o finančnem položaju 
kapitalske družbe, lastniškem (računovodsko poimenovanem 
celotnem) kapitalu in še zlasti ne o obsegu njenega premoženja 
(aktive). Višina osnovnega kapitala je namreč enaka celotnemu 
lastniškemu kapitalu kapitalske družbe in (ker družba še nima 
obveznosti) obsegu (vrednosti) njenega premoženja samo v 
trenutku ustanovitve družbe, in še to pod pogojem, da se delnice 
oziroma poslovni deleži vplačajo v višini nominalne vrednosti 
delnice oziroma poslovnega deleža. Primarna funkcija osnovnega 
kapitala kapitalske družbe je, da služi kot ponder za ugotavljanje 
pravic iz posamezne delnice oziroma poslovnega deleža glede 
udeležbe na dobičku, pri upravljanju in pri poplačilu iz ostanka 
likvidacijske oziroma stečajne mase. 

7. člen Predloga zato določa, na kakšen način podjetja v družbeni 
lastnini (p. o.), ob preoblikovanju v kapitalsko družbo določijo višino 
osnovnega kapitala, torej oblikujejo osnovni kapital. 

Pravne posledice v zvezi z zahtevki iz naslova oškodovanja 
družbenega kapitala (5. člen Predloga) in legitimacijo družbenega 
pravobranilca (2. in 5. odst. 4. člena) so obrazložene v nadaljevanju 
v posebnem razdelku. 

2.2.3. Izdaja delnic (8. člen) 

Zakon o gospodarskih družbah uporablja pojem delnice v treh 
pomenih: 
1. delnica kot skup korporacijskih upravičeni: Vsak delničar ima 
kot imetnik korporacijskih upravičenj v razmerju do delniške 
družbe naslednja upravičenja (primerjaj 2. odst. 177: člena ZGD): 
■ pravico do udeležbe pri upravljanju družbe; 
- pravico do udeležbe pri dobičku družbe; 
- pravico do deleža preostanka premoženja v primeru stečaja 
oziroma likvidacije družbe; 
2. delnica kot alikvotni delež v osnovnem kapitalu: označuje 
notranja razmerja med delničarji. Nominalna vrednost delnice služi 
kot ponder pri ugotavljanju, s kolikšnim deležem (odstotkom) je 
imetnik korporacijskih upravičenj, udeležen v osnovnem kapitalu 
družbe. Razmerje med osnovnim kapitalom in nominalno (na 
delnici zapisano) vrednostjo delnice je vedno naslednje: 

število delnic " nominalna vrednost delnice = osnovni kapital 

Na podlagi podatka o višini osnovnega kapitala in nominalne 
vrednosti delnice je tako vedno mogoče ugotoviti delež (odstotek) 
udeležbe na dobičku, pri upravljanju in pri poplačilu iz ostanka 
likvidacijske oziroma stečajne mase, ki pripada imetniku te delnice: 

(nominalna vrednost delnice) 
delež (%) =  

(višina osnovnega kapitala) 

3. delnica kot vrednostni papir: Korporacijske pravice delničarjev 
nastanejo z dnem vpisa ustanovitve delniške družbe oziroma 
preoblikovanja v delniško družbo) v sodni register oziroma 

ustreznega povečanja osnovnega kapitala delniške družbe. Poleg 
klasičnih korporacijskih pravic (pravico do udeležbe pri 
upravljanju, pravico do udeležbe na dobičku in pravico do udeležbe 
na ostanku likvidacijske mase), pridobi delničar (z ustreznim 
vpisom ustanovitve oziroma povečanja kapitala delniške družbe 
v sodni register) tudi pravico zahtevati izdajo delnice kot 
vrednostnega papirja. Z izdajo delnic kot vrednostnega papirja pa 
se korporacijske pravice inkorporirajo v vrednostnem papirju. 
Zaradi legitimacijskih učinkov zagotavlja izdaja delnic kot 
vrednostnega papirja delničarjem bistveno višjo raven pravne 
varnosti. 

Bistvena lastnost (gospodarska funkcija) vrednostnih papirjev je 
zagotovitev možnosti za učinkovit prenos premoženjskih pravic. 
Ta je po eni strani dovolj preprost, da omogoča hitro cirkulacijo 
pravice in spremembo njene pripadnosti določenemu subjektu. 
Po drugi strani pa s tem ni prizadeta varnost pravnega prometa, 
saj "materializacija" pravice povsem jasno kaže na njeno 
pripadnost. 

Dematerializacija vrednostnih papirjev zato pomeni nadomestitev 
sedanjega papirnatega nosilca pravic z elektronskim nosilcem 
teh pravic. S samo zamenjavo nosilca se vsebina pravic (pravna 
narava pravic) iz vrednostnega papirja ne spremeni. Hkrati z 
zamenjavo nosilca pa je potrebno prilagoditi pravila o nastanku 
(izdaji) in prenosu pravic iz vrednostnega papirja, ki so izdelana 
ob upoštevanju sedanjega (papirnatega) nosilca, novemu 
(elektronskemu) nosilcu. 

Pravni temelj za izdajo vrednostnih papirjev v nemateriaiizirani 
obliki predstavlja 1. odst. 137. člena Zakona o trgu vrednostnih 
papirjev (v nadaljevanju ZTVP), ki določa, da se vrednostni papirji 
smejo izdati v nemateriaiizirani obliki, kadar tako glede na 
zagotovljene tehnične in druge potrebne pogoje določi Vlada 
Republike Slovenije. Takšna zakonodajno tehnična rešitev je bila 
potrebna zato, ker elektronski nosilec lahko učinkovito opravlja 
vlogo sedanjega papirnatega nosilca šele takrat, ko so zagotovljeni 
ustrezni tehnični pogoji glede strojne opreme in zlasti programsko 
aplikativne opreme. 

Programsko aplikativne rešitve pogojujejo način izdaje in prenosov 
vrednostnih papirjev v nemateriaiizirani obliki. Zato ZTVP 
pooblašča Vlado, da hkrati predpiše tudi: 
- način izdaje vrednostnih papirjev v nemateriaiizirani obliki, 
- način prenosov vrednostnih papirjev, izdanih v nemateriaiizirani 
obliki, 
- način in postopke zamenjave že izdanih vrednostnih papirjev z 
vrednostnimi papirji v nemateriaiizirani obliki, 
- pogoje in omejitve dostopa do podatkov o imetnikih vrednostnih 
papirjev, izdanih v nemateriaiizirani obliki (2. odst. 137. člena ZTVP). 

Odprava materialnega (papirnatega) nosilca in nadomestitev le- 
tega z elektronskim nosilcem zaradi zanesljivosti in s tem pravne 
varnosti zahteva vzpostavitev centralnega registra nemateria- 
liziranih vrednostnih papirjev, v katerem se vpisujejo in shranjujejo 
vsi podatki o posameznem vrednostnem papirju (izdajatelju in 
pravicah iz papirja) ter njegovem vsakokratnem imetniku. Na 
podlagi pooblastila iz 4. odst. 137. člena ZTVP je Vlada z Uredbo 
o nematerializiranih vrednostnih papirjih (Ur.l. RS, št. 45/95 - v 
nadaljevanju: Uredba o NVP) določila, da je za vodenje centralnega 
registra pooblaščena Klirinško depotna družba (7. člen Uredbe o 
NVP). 

Izdajatelji delnic, izdanih na podlagi lastninskega preoblikovanja, 
so dolžni vse delnice izdati v nematarializirani obliki (3. odst. 2. 
člena Uredbe o NVP), če je izpolnjen eden od obeh pogojev: 
1. če so kot enega od načinov lastninskega preoblikovanja izvedli 
javno prodajo, ne glede na število delničarjev; ali 
2. če niso izvedli javne prodaje, pa je število delničarjev na dan 
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izdaje drugega soglasja Agencije za privatizacijo k programu 
preoblikovanja več kot 50. 

Da bi se pospešila izdaja privatizacijskih delnic, je bilo v zvezi z 
Uredbo o NVP, dopolnjeno Navodilo o dokumentaciji, ki jo mora 
podjetje pred vpisom lastninskega preoblikovanja v sodni regis- 
ter predložiti zahtevi za pridobitev soglasja agencije za privatizacijo 
(dopolnitev objavljena v Ur. I. RS, št. 55/95 - pričela veljati 1.10.1995). 
Podjetja, ki so pridobila drugo soglasje za privatizacijo od 1.10.1995 
dalje, so morala oziroma morajo predložiti tudi naslednjo 
dokumentacijo (nova 1.13. točka Navodila): 
• nalog podjetja Klirinško depotni družbi, da delnice vknjiži v dobro 
imetnikov, ki so vpisali in vplačali delnice, na račune vrednostnih 
papirjev (= nalog za izdajo nematerializiranih delnic) 
- dokaz, da je bil nalog za izdajo nematerializiranih delnic poslan 
Klirinško depotni družbi. 

Nalog za izdajo nematerializiranih vrednostnih papirjev, je pravno 
dejanje, ki ga mora opraviti izdajatelj, da bi do izdaje vrednostnih 
papirjev prišlo (1. odst. 8. člena Uredbe o NVP), je torej pogoj, da 
lahko Klirinško depotna družba vknjiži vrednostne papirje v dobro 
imetnikov in s tem izda vrednostne papirje (delnice). 

Z namenom zagotoviti, da tudi pravne osebe, ki zaključijo 
lastninjenje po predlaganem zakonu, izdajo delnice kot vrednostne 
papirje (enako kot so bila to dolžna storiti podjetja, ki so se 
lastninsko preoblikovala na podlagi sedaj veljavnih predpisov), 
ureja dolžnost izdaje delnic tudi 8. člen Predloga. 1. in 2. odst. 8. 
člena Predloga določata roke za izdajo delnic. Pri tem iz enakih 
razlogov, kot so bili obrazloženi v točki 2.2.2. obrazložitve razlikuje 
med 
1. pravnimi osebami, ki ob zaključku lastninjenja še niso bile 
organizirane v pravno organizacijski obliki d.d. (1. točka 2. odst. 8. 
člena). 
2. pravnimi osebami, ki so se že pred zaključkom lastninjenja 
organizirale kot d. d. (2. točka 2. odst. 8. člena). 

Določbe 6., 7. in 8. odst. 8. člena pa urejajo primere, ko je 
denacionalizacijski upravičenec oziroma država, še pred 
preoblikovanjem podjetij v d.d., na podlagi pravnomočne 
denacionalizacijske odločbe oziroma po sili zakona o gospodar- 
skih javnih službah, pridobil korporacijske pravice. Navedene 
določbe zagotavljajo samo, da se ob izdaji delnice kot vrednostni 
papirji izročijo (vknjižiji v dobro) tem osebam. 

3. Oškodovanje družbenega kapitala oziroma 
premoženja podjetja (2. in 5. odst. 4. člena, 5. člen, 35. 
do 39. člen) 

3.1. Uvod 

Zaradi popolne obrazložitve pravne ureditve, ki se predlaga v 2. 
in 5. odst. 4. člena, 5. členu ter 35. do 39. členu Predloga, je v 
nadaljevanju najprej celovito obrazložena sedaj veljavna pravna 
ureditev teh vprašanj. « 

3.2. Pravni učinki odločbe revizijskega organa iz 48. c člena 
ZLPP 

Če revizijski organ v postopku revizije ugotovi, da je prišlo do 
oškodovanja družbene lastnine po 48. a členu zakona, pa v 
predpisanem roku ne prejme dokazil o uskladitvi, ali če uskladitev 
ni možna, izda odločbo, s katero naloži podjetju ukrepe, s katerimi 
zagotovi pravilno izkazovanje višine družbenega kapitala po stanju 
na dan 1.1.1993 (1. odst. 48. c člena ZLPP). 

Namen revizije lastninjenja je bil zagotoviti: 
1. da upravičenci do razdelitve anonimnega družbenega kapitala 

(torej imetniki lastniških certifikatov) z uporabo certifikatov plačajo 
polno vrednost družbenega kapitala po stanju na dan 31.12.1992 
(temu je služila tudi metodologija za izdelavo otvoritvene bilance); 
in 
2. da se pred razdelitvijo anonimnega družbenega kapitala 
odpravijo posledice ravnanj, ki so posredno (z oškodovanjem 
premoženja podjetij v družbeni lastnini) ali neposredno (z 
razpolaganjem z družbenim kapitalom) povzročila zmanjšanje 
družbenega kapitala. 

Eno od sredstev za dosego prvega namena je tudi odločba iz 1. 
odst. 48. c člena ZLPP, s katero je bilo v določenih primerih (v 
primerih podjetij, ki še niso bila niti delno olastninjena pred 
uveljavitvijo ZLPP), da ta podjetja izkažejo vrednost družbenega > 
kapitala v pravilni višini. Ta vrednost (ugotovljena na podlagi 
otvoritvene bilance) je bila namreč osnova za določitev cene 
delnic v postopkih lastninjenja (primerjaj 2. odst. 17. člena ZLPP). 

Ukrepi za pravilno izkazovanje (višine oziroma vrednosti) 
družbenega kapitala so ustrezna knjiženja, ki v računovodskih 
izkazih podjetja zagotovijo ustrezno izkazovanje terjatev iz 
naslova oškodovanja premoženja podjetja in s tem posredno tudi 
višino družbenega kapitala, ali pa neposredno izkazovanje višine 
družbenega kapitala. Z izkazovanjem v računovodskih izkazih 
podjetja pa pravica oziroma pravno razmerje ne nastane niti se 
ne spremeni. Računovodstvo je namreč zgolj dejavnost 
spremljanja in proučevanja v denarni merski enoti izraženih 
pojavov, ki so povezani s poslovanjem kakega poslovnega 
sistema. 

Pravno razmerje je razmerje med (vsaj) dvema pravnima 
subjektoma (fizičnima ali pravnima osebama), ki je pravno urejeno. 
Razmerje je pravno urejeno, kadar so v pravu določene pravice 
in obveznosti subjektov tega razmerja. Pravno razmerje nastane, 
ko nastopijo tista dejstva, na katere veže abstraktna pravna norma 
(na primer določba zakona) nastanek takšnega pravnega 
razmerja. Dejstva, na katere veže pravo nastanek pravnega 
razmerja, imenujemo pravna dejstva. 

Brez nastopa ustreznih pravnih dejstev pravno razmerje niti ne 
nastane niti se ne spremeni, ne glede na to, kako subjekt v svojih 
računovodskih izkazih vsebino tega razmerja izkazuje. Zato 
odločba revizijskega organa iz 48. c člena ZLPP, s katero le-ta 
naložil "ustrezno" izkazovanje v računovodskih izkazih podjetja, 
nima pravnih učinkov na vsebino pravnih razmerij, katerih 
izkazovanje nalaga. V obravnavanem primeru se zato na podlagi 
odločbe, izdane na podlagi 48. c člena ZLPP, pravna razmerja 
med družbo in družbeniki (ki se izražajo med drugim v deležu 
udeležbe pri upravljanju družbe), niso spremenila. Takšnega 
zaključka ne omaje niti okoliščina, da je revizijski organ izdal 
sklep o prisilni izvršitvi svoje odločbe. Odločbo iz 48. c člena 
ZLPP, ki nalaga določeno izkazovanje v računovodskih izkazih 
družbe, je namreč mogoče izvršiti samo z ustreznimi vknjižbami 
v računovodskih izkazih (otvoritveni bilanci) dmžbe. V takšnem 
pomenu je potrebno razumeti tudi določbo 3. odst. 49. b člena 
ZLPP, skladno kateri za izvršitev skrbi in jo izvaja revizijski organ 
in Agencija. Agencija je namreč za izvršitev takšne odločbe skrbela 
tako, da je pri odobritvi programa lastninskega preoblikovanja 
podjetja preverila, če je podjetje pri izdelavi otvoritvene bilance 
upoštevalo odločbo revizijskega organa. 

Z vknjižbami pa se pravna razmerja med delničarji ne spremenijo. 
Večino posledic "oškodovanj" družbene lastnine pa s pravilnim 
izkazovanjem na podlagi odločbe revizijskega organa iz 49. c 
člena ZLPP seveda ni mogoče odpraviti. To velja še zlasti v primeru 
podjetij, ki so se delno ali v celoti že olastninila pred uveljavitvijo 
ZLPP na podlagi zakona o družbenem kapitalu (Ur.l. SFRJ, št. 84/ 
89 in 46/90 - v nadaljevanju: ZDK). 
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Tudi če podjetje v svojih izkazih (sledeč odločbi revizijskega 
organa) izkaže drugačno udeležbo družbenega kapitala v 
celotnem kapitalu podjetja, se s tem pravna razmerja oziroma 
pravice, ki so za delničarje nastale z izdajo delnic ne spremenijo. 
Odpravo posledic ravnanj, ki so posredno ali neposredno 
povzročila zmanjšanje družbenega kapitala (drugi namen revizij 
lastninjenja), je mogoče doseči samo na podlagi pravnomočne 
sodbe, s katero sodišče na podlagi ustreznega tožbenega 
zahtevka družbenega pravobranilca osebi, ki je oškodovanje 
povzročila, naloži vrnitev neupravičeno pridobljene koristi oziroma 
povrnitev škode, ki je s tem nastala. 

Zahtevki, ki jih je mogoče iz naslova oškodovanja uveljavljati, so 
obrazloženi v nadaljevanju. 

3.3. Temeljni pojmi v zvezi z oškodovanjem družbene 
lastnine 

Temeljni vzrok številnim "problemom" pri pravilni uporabi določb 
zakona o lastninskem preoblikovanju (v nadaljevanju: ZLPP), je 
nesposobnost razločevati temeljne pravne institute in pojme, 
povezane z družbeno lastnino. Pravilno razumevanje teh institutov 
šele omogoča pravilno uporabo prej navedenih določb ZLPP in s 
tem učinkovito odpravo povzročenih oškodovanj. 

V prejšnji družbeno ekonomski ureditvi je vprašanja povezana z 
družbeno lastnino urejal Zakon o združenem delu (v nadaljevanju: 
ZZD), ki je bil sprejet v letu 1976. ZZD je uzakonil povsem unikatno 
in samo pri nas poznano ureditev prava gospodarskih pravnih 
oseb (organizacij združenega dela). Ureditev se je razlikovala: 
1. tako od pravne ureditve, ki jo poznajo v državah tržne 
ekonomske ureditve (takšno ureditev je pri nas dosledno uveljavil 
zakon o gospodarskih družbah - v nadaljevanju: ZGD): 
korporacijsko pravo v teh ureditvah temelji na kapitalskih družbah. 
Kapitalske družbe (v našem pravu: delniška družba in družba z 
omejeno odgovornostjo) so samostojne pravne osebe z znanimi 
lastniki, ki vložijo svoj denar oziroma drugo premoženje (kapital) 
v določen podjem z namenom opravljanja določene dejavnosti in 
doseganja dobička iz takšne dejavnosti. Znani lastniki so zato 
seveda zainteresirani, da se njihovo premoženje (lastniški kapital 
družbe) ohranja in z ustvarjanjem dobička (donos na vloženi 
kapital) povečuje. Upravljalska struktura kapitalskih družb je zato 
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. 
2. kakor tudi od pravne ureditve, ki so jo poznale druge države 
socialistične ekonomske ureditve: tudi v teh ureditvah so pravne 
osebe imele znanega (imenovanega) lastnika, in sicer državo. 

Organizacija združenega dela (TOZD in enovita DO kot temeljni 
celici gospodarske ureditve) ni imela znanih (določno imenovanih 
lastnikov (npr. fizičnih in pravnih oseb zasebnega prava kot je to 
značilno za države tržne ekonomske ureditve oziroma države 
kot je bilo to značilno za države socialistične ekonomske 
ureditve)). Ker znanih lastnikov ni bilo (jedro in izhodišče 
"nelastninske koncepcije") so članska upravičenja (mednje sodijo 
zlasti upravičenja do udeležbe pri upravljanju pravne osebe) 
izvrševali delavci (torej zaposleni) v organizaciji združenega dela 
preko organov upravljanja (zlasti delavskega sveta). Ti isti organi 
upravljanja pa so tudi oblikovali poslovno voljo organizacije 
združenega dela (pravne osebe) in pri tem v imenu in za račun te 
pravne osebe odločali o uporabi in razpolaganju s sredstvi te 
pravne osebe. 

Zaradi prej obrazložene "nelastninske koncepcije" lastništva 
pravne osebe (organizacije združenega dela) je zakon o 
združenem delu kot družbeno lastnino urejal zgolj sredstva in 
drugo premoženje, ki je bilo v lasti organizacij združenega dela. 

Tudi organizacije združenega dela so bile namreč pravne osebe, 
torej samostojen pravni subjekt, in s tem "lastnik" sredstev, ki so 
jih uporabljale za opravljanje svoje dejavnosti (primerjaj 243. člen 
ZZD). Zakon o združenem delu je izraz družbena lastnina 
uporabljal za označevanje lastninske pravice organizacij 
združenega dela in drugih družbenih pravnih oseb na njihovih 
sredstvih. Pravno dosledno je zakon o združenem delu uporabljal 
izraz družbena sredstva in s tem označeval "lastninsko" pravico 
družbene pravne osebe na njenih sredstvih (aktivi): "Pri 
uveljavljanju pravice razpolaganja prenašajo družbene pravne 
osebe družbena sredstva na druge družbene pravne osebe, 
pridobivajo sredstva v družbeno lastnino od imetnikov lastninske 
pravice, odtujujejo družbena sredstva iz družbene lastnine, 
oddajajo družbena sredstva v začasno uporabo, menjajo 
družbena sredstva in drugače razpolagajo z družbenimi sredstvi" 
(2. odst. 243. člena ZZD). 

Pravice, obveznosti in odgovornosti družbenih pravnih oseb v 
pravnem prometu družbenih sredstev je zakon o združenem 
delu urejal v 2. oddelku VI. poglavja (v 242. do 274. členu ZZD). Z 
uveljavitvijo Zakona o podjetjih (Ur.l. SFRJ, št. 77/88, 40/89, 46/90 
in 61/90 - v nadaljevanju ZP), kije razveljavil večino določb zakona 
o združenem delu, pa določbe 242. do 274. člena ZZD niso 
prenehale veljati. S kasnejšo novelo je bil namreč spremenjen 
196. člen ZP, ki v sedaj veljavnem besedilu 1. odst. določa: "Z 
dnem, ko začne veljati ta zakon, neha veljati zakon o združenem 
delu, razen določb IV. poglavja - Medsebojna delovna razmerja 
delavcev v združenem delu in VI. poglavja 2. oddelka - Pravice, 
obveznosti in odgovornosti družbenih pravnih oseb v prometu z 
družbenimi sredstvi, in to dokler ne bodo sprejeti posebni zvezni 
zakoni, s katerimi bodo urejena ta vprašanja." Za družbena 
podjetja in podjetja v družbeni lasti so se tako navedene določbe 
ZZD še vedno uporabljale (to je prezrlo tudi Ustavno sodišče v 
kasneje citirani ustavni odločbi). Prav te določbe ZZD (zlasti 
določba 247. člena ZZD) pa so pravni temelj za učinkovito 
uveljavitev zahtevkov iz naslova "oškodovanja" (civilno pravno: 
neupravičene obogatitve na račun) družbenih sredstev kot bo to 
obrazloženo v nadaljevanju. 
Zaradi "nelastninske koncepcije" družbene pravne osebe (za 
razliko od gospodarskih družb tržne ureditve) niso imele znanih 
lastnikov. V pravu gospodarskih družb se razmerje med 
gospodarsko družbo in njenim lastnikom označuje z institutom 
članskih pravic v družbi (v primeru delniške družbe se članske 
pravice označujejo s pojmom delnice). Nosilec (subjekt) članskih 
pravic v gospodarski družbi je znana (pravna ali fizična) oseba, 
ki je bodisi ob ustanovitvi oziroma v primeru dokapitalizacije 
vplačala (vložila) svoja denarna sredstva oziroma drugo 
premoženje v družbo ali pa je članske pravice pridobila na podlagi 
pravnega posla (praviloma nakupa) od prejšnjega imetnika teh 
članskih pravic. Članske pravice lastnika v gospodarski družbi 
obsegajo dve skupini upravičenj: 
1. premoženjsko pravna upravičenja: zlasti pravico do udeležbe 
v dobičku družbe; 
2. upravljalska upravičenja: pravica do udeležbe pri upravljanju 
družbe v sorazmerju z udeležbo v kapitalu družbe. 
V primeru družbenih pravnih oseb so upravljalska upravičenja 
izvrševali delavci (zaposleni v družbi) za račun celotne družbene 
skupnosti, torej nedoločenih (neindividualiziranih) lastnikov. Za 
označevanje slednjih se je uveljavil izraz "anonimni družbeni 
kapital". 

"Nelastniške" koncepcije družbenih pravnih oseb tudi ni ukinil 
zakon o podjetjih, ki je družbene pravne osebe zgolj preimenoval 
v družbena podjetja in ob kasnejši noveli v podjetja v družbeni 
lastnini. S stališča upravljanja je ohranil prej opisani način 
izvrševanja upravljalskih upravičenj. 3. člen zakona o podjetjih je 
zato določal: 
1. podjetje v družbeni lastnini upravljajo delavci (1. odst. 3. člena); 
2. podjetje v mešani lastnini, v katerem je tudi delež družbenega 
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kapitala, upravljajo poleg lastnikov tudi predstavniki družbenega 
kapitala (delavci) v sorazmerju z deležem družbenega kapitala v 
celotnem kapitalu, če s statutom oziroma pravili ni določeno 
drugače (2. in 3. odst. 3. člena): 
2. podjetje v zasebni lastnini upravljajo lastniki (5. odst. 3. člena). 

Ker družbene pravne osebe niso imele znanih lastnikov v prej 
opisanem pomenu, tudi razpolaganje s članskimi pravicami 
(ekonomsko z lastniškim kapitalom) teh pravnih oseb ni bilo 
mogoče. Pravni temelj (in s tem možnost) za razpolaganje z 
družbenim kapitalom ("lastniškim" kapitalom družbenih pravnih 
oseb) je uzakonil šele Zakon o družbenem kapitalu (Ur.l. SFRJ, 
št. 84/89 in 46/90). Zakon o družbenem kapitalu je omogočil, da 
družbene pravne osebe (podjetja v družbeni lastnini), pridobijo (v 
celoti ali delno) znane lastnike na dva načina: 
1. s prodajo obstoječega družbenega kapitala v celoti ali deloma 
znanim fizičnim ali pravnim osebam (2. člen zakona o družbenem 
kapitalu); 
2. s povečanjem (dokapitalizacijo) kapitala podjetja z izdajo internih 
delnic (1. a do 1. k člen zakona o družbenem kapitalu). 

Zaradi pravilnega razumevanja posameznih pojavnih oblik 
oškodovanja družbene lastnine in s tem povezanim uveljavljanjem 
zahtevkov, ki omogočajo odpravo (povrnitev) teh oškodovanj, je 
potrebno razlikovati dve osnovni obliki družbene lastnine: 
1. družbena sredstva = sredstva v lasti (aktivi) podjetij v družbeni 
lastnini; 
2. družbeni kapital = skupek članskih pravic v podjetju v družbeni 
lastnini, ki nima znanih lastnikov, temveč ga za račun anonimnih 
lastnikov upravljajo delavci v podjetju v družbeni lastnini. 
Računovodsko se družbeni (lastniški) kapital v bilanci podjetja 
izkazuje v pasivi. Njegova knjigovodska vrednost pa je enaka 
razliki med vrednostjo celotnih sredstev (aktive) in višino celotnih 
obveznosti (dolžniška pasiva) podjetja. 

3.4. Pojavne oblike oškodovanja družbene lastnine 

Ker, kot je bilo obrazloženo, pojem "družbene lastnine" ni 
enopomenski, temveč se je v pravu uporabljal za označevanje 
dveh osnovnih oblik, tudi oškodovanje družbene lastnine ni 
enopomenski pojem, temveč je imelo takšno oškodovanje dve 
temeljni pojavni obliki. To, za učinkvito odpravo oškodovanj, 
izredno pomembno razlikovanje so prezrli pripravljala teksta 
zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij (v nadaljevanju: 
ZLPP). 

Vendar ob pravilni uporabi drugih zakonov (zlasti določb zakona 
o združenem delu) nerodno oblikovanje teksta določb 48. ter 
zlasti 48. a, 48. b in 48. c člena ZLPP, ni ovira za pravilno in 
učinkovito uveljavljanje zahtevkov, s katerimi bi v zunanjem svetu 
(in ne zgolj z računovodskim izkazovanjem) dosegli odpravo 
oškodovanja. Oškodovanje namreč ni odpravljeno s tem, ko 
podjetje v svojih računovodskih izkazih poknjiži določene terjatve 
(s tem se njegovo resnično premoženje - sredstva namreč ne 
povečajo), temveč šele, ko osebe, ki so bile okoriščene na račun 
družbenih sredstev, to korist (bodisi prostovoljno ali na podlagi 
pravnomočne sodne odločbe) vrnejo bodisi v enaki obliki kot so 
jo prejele ali z izplačilom ustreznega denarnega nadomestila. 

Zakon o lastninskem preoblikovanju podjetij ne določa vrste 
zahtevkov, ki jih je mogoče uveljaviti v primeru oškodovanja 
družbene lastnine, temveč v 48. in 48. a členu našteva samo 
najbolj tipične pojavne oblike poslovnih ravnanj, ki so privedla do 
oškodovanja družbene lastnine. Takšno stališče je tudi jasno 
izrazilo Ustavno sodišče v odločbi U-l-133/93-56 (objavljena v 
Ur.l. RS, št. 32/94):"V luči gornjih pravnih načel se pokaže, da je 
zakonodajalec oblikoval tudi zakonske domneve o oškodovanju 
družbene lastnine na podlagi že prej obstoječih norm o ravnanju 
z družbeno lastnino. Zato ni mogoče pritrditi navedbam 

predlagateljev, da določba 48. a člena učinkuje za nazaj in da 
posega v že pridobljene pravice. Pravice tretjih oseb, ki so jih 
pridobili na račun oškodovanja družbene lastnine, niso zakonito 
pridobljene ... Z 48. a členom je zakonodajalec določil dejanske 
stanove (situacije), za katere se že po zakonu domneva, da 
pomenijo oškodovanje družbene lastnine, seveda v okviru 
obveznosti, ki so zanje obstajale že pred tem, v času, na katerega 
se določba nanaša. Določba ne učinkuje za nazaj, ker je obveznost 
upravljalcev, da z družbenimi sredstvi ravnajo kot dobri gospodarji 
in da ohranjajo njeno substanco, obstajala ves čas, ko so jim bila 
sredstva zaupana." 

Ravnanja, ki so privedla do oškodovanja družbene lastnine, so, 
kot bo podrobneje obrazloženo v nadaljevanju, predstavljala 
nedopustna ravnanja že po predpisih (zlasti ZZD), ki so veljali, ko 
so bila dejanja storjena. Pravne posledice nedopustnih (in zato 
ničnih) pravnih poslov in dejanj, ki so privedla do oškodovanja 
družbene lastnine, pa je urejal (in jih še sedaj ureja) zakon o 
obligacijskih razmerjih (v nadaljevanju: ZOR). 

3.5. Oškodovanje premoženja podjetij 

Večino pojavnih oblik oškodovanja družbene lastnine je imelo za 
posledico oškodovanje premoženja (aktive) podjetij v družbeni 
lastnini. 

Pojem oškodovanje je kazensko pravni in ne civilno pravni pojem. 
Oškodovanje v najširšem pomenu besede obsega (primerjaj 155. 
člen ZOR): 
1. neposredno zmanjšanje nekega premoženja; ali 
2. preprečitev povečanja nekega premoženja (izgubljeni dobiček). 
Civilno pravno predstavljajo dejanski stanovi oškodovanja bodisi: 
1. neupravičeno obogatitev; ali 
2. povzročitev škode z nedopustnimi ravnanji. 

AD1/ neupravičena obogatitev 

Neupravičena obogatitev obstoji kadar preide premoženje iz 
pravne sfere (lastnine) enega subjekta (oškodovana oseba) v 
pravno sfero drugega subjekta (obogatena oseba) brez pravnega 
temelja oziroma na podlagi pravnega temelja, ki je kasneje odpadel 
(primerjaj 210. člen ZOR). 

Eden od možnih pravnih položajev, v katerem pride do 
neupravičene obogatitve so prenosi premoženja (sredstev - 
aktive) na podlagi ničnih pravnih poslov. Pravna norma, ki z 
ničnostjo sankcionira večino pojavnih oblik oškodovanja družbene 
lastnine (sredstev v družbeni lastnini), je določba 247. v zvezi s 
249. členom ZZD: Pogodba, ki je temelj neodplačne odtujitve 
premoženja iz družbene lastnine je nična. Pojem neodplačna 
odtujitev obsega vse pravne posle, v katerih je porušeno načelo 
ekvivalence med izpolnitvijo in nasprotno izpolnitvijo, torej vse 
primere, ko je podjetje v družbeni lastnini s svojimi sredstvi 
razpolagalo tako, da za takšno razpolaganje ni prejelo polnega 
nadomestila (bodisi tržne cene v primeru prodaje, tržne najemnine 
v primeru oddaje v najem ali tržnih obresti v primeru kreditiranja). 
Neodplačno razpolaganje pa predstavlja tudi odpoved pravici 
zahtevati izpolnitev določene obveznosti (knjigovodsko se to izrazi 
z odpisom terjatev). 

Med pravne posle, ki so nični, ker so v nasprotju z 247. členom 
ZZD tako sodijo naslednje pojavne oblike, ki so primeroma 
navedene v 48. oziroma 48. a členu ZLPP. Pri tem je potrebno 
opozoriti, da 48. člen praviloma navede zgolj končno posledico 
oškodovanja, 48. a člen pa določa pravna dejanja, ki so bila vzrok 
oškodovanju (pravilno neupravičeni obogatitvi): 
1. zmanjšanje premoženja podjetja (1. alinea 2. odst. 48. člena 
ZLPP); 
2. sklenitev škodljivih pogodb ali drugih pravnih poslov ter dejanj, 
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na podlagi katerih je prišlo do oškodovanja družbene lastnine (6. 
alinea 2. odst. 48. člena ZLPP); 
3. statutarnih določb, ali določb v pogodbi o ustanovitvi ali drugih 
normativnih aktih, na podlagi katerih so bile posameznim skupinam 
ali posameznikom zagotovljene neupravičene prednosti (8. alinea 
2. odst. 48. člena ZLPP); 
4. če je prišlo do vlaganja sredstev ali ustanavljanja novih podjetij 
vmešani lastnini v upravljalskih in drugih razmerjih, kine ustrezajo 
sorazmernemu delu vloženega kapitala (10. alinea 2. odst. 48. 
člena ZLPP); 
5. če je prišlo do oškodovanja družbenega premoženja za več 
kot eno tretjino vrednosti pogodbenega predmeta v primerih, ko 
je podjetje sklenilo pravni posel z lastnimi ali drugimi podjetji, v 
zasebni ali mešani lastnini, doma ali v tujini (11. alinea 2. odst. 48. 
člena ZLPP); 
6. če je podjetje samo ali prek druge pravne osebe odobrilo 
zaposlenim delavcem posojila po obrestni meri, nižji od stopnje 
rasti cen na drobno v preteklem mesecu, preračunani na letno 
raven, in po realni obrestni meri 8% (v nadaljevanju R+8), na 
podlagi katerih so zaposleni delavci že pred odplačilom posojila 
pridobili lastniške deleže v višini celotnega odobrenega posojila 
(1. točka 48. a člena ZLPP); 
7. če je podjetje prodalo sredstva tako, da je za nakup odobrilo 
posojilo po nižji obrestni meri od R+8% (2. točka 48. a člena 
ZLPP); 
8. če je podjetje sklenilo najemno pogodbo za nepremičnine ali 
premičnine za nižjo najemnino od najemnine, določene s predpisi 
občine, v kateri leži nepremičnina, oziroma za najemnino, ki ne 
zagotavlja pokrivanja stroškov predpisane amortizacije, 
vzdrževanja in drugih stroškov v najem danih sredstev (3. točka 
48. a člena ZLPP); 
9. če podjetje ob delitvi dobička ni zagotovilo ... (4. točka 48. a 
člena ZLPP); 
10. če je podjetje izplačevalo pavšalne zneske potnih stroškov... 
(6. točka 48. a člena ZLPP); 
11. če je podjetje odpisalo terjatve ... (7. točka 48a. člena ZLPP); 
12. če je podjetje najemalo kredite od zaposlenih delavcev ali od 
podjetij v lasti zaposlenih delavcev ali od drugih fizičnih oseb, ali 
izplačevalo obresti na obveznice po višji obrestni meri od obrestne 
mere za enake kredite banke, v katerih je imelo podjetje deponirana 
sredstva (9. točka 48. a člena ZLPP); 

Pravnih posledic ničnih poslov oziroma drugih neupravičenih 
obogatitev pa ne določa ZLPP, temveč zakon o obligacijskih 
razmerjih (ZOR): Če je pogodba nična, mora vsaka pogodbena 
stranka vrniti drugi vse, kar je prejela na podlagi takšne pogodbe; 
če to ni mogoče ali če narava tistega, kar je bilo izpolnjeno, 
nasprotuje vrnitvi, pa mora dati ustrezno denarno nadomestilo po 
cenah v času, ko je izdana sodna odločba (1. odst. 104. člena 
ZOR). 

Primer: Podjetje v družbeni lasti je fizični osebi prodalo nepremičnino 
za ceno, ki je bila bistevno nižja od tržne cene (npr. po 100 DEM/ 
m2, namesto po 2.000 DEM/m2). Takšna pogodba je nična na 
podlagi 247. v zvezi z 249. člen ZZD. Fizična oseba, ki je na 
podlagi nične pogodbe s podjetjem postala lastnik nepremičnine 
je nepremičnino dolžna vrniti (prvi stavek 1. odst. 104. člena ZOR). 
Če pa je fizična oseba nepremičnino že prodala naprej (zlasti če 
je to storila po normalni tržni ceni 2.000 DEM/m2), nepremičnine 
ne more več vrniti, temveč mora plačati denarno nadomestilo 
(višina okoriščenja), ki je enako normalni tržni ceni te nepremičnine 
(drugi stavek 1. odst. 104. člena ZOR). 

Oškodovanje zato ni odpravljeno že s tem, ko podjetje v družbeni 
lastnini izkaže v svoji bilanci vrednost te nepremičnine, temveč 
šele, ko okoriščena oseba vrne nepremičnino oziroma plača tržno 
ceno za to nepremičnino. 

Podobno velja tudi za druge oblike odškodovanja premoženja 

(sredstev • aktive) podjetja: Oškodovanje (neupravičena 
obogatitev) je odpravljeno, ko na račun družbenih sredstev 
okoriščena oseba povrne koristi, ki jih je neupravičeno prejela, 
torej (odvisno od pojavne oblike oškodovanja): 
- plača polno tržno najemnino; 
- plača tržne obresti, če je bila kreditojemalec, oziroma vrne 
previsoko plačane obresti, če je bila kreditodajalec; 
• vrne neupravičeno previsoko izplačane dividende. 

AD2/ povzročitev škode z nedopustnimi ravnanji 

Druga skupina pojavnih oblik oškodovanja družbene lastnine, ki 
so imele za posledico oškodovanje premoženja (aktive) podjetja 
so bile povzročitve škode z nedopustnimi ravnanji. Končna 
posledica takšnih nedopustnih ravnanj je bila preprečitev 
povečanja premoženja (sredstev - aktive) podjetja v družbeni 
lastnini, torej izgubljeni dobiček. 

V to skupino sodijo vse pojavne oblike t.im. by-pass podjetij oziroma 
prenosov dejavnosti na zasebna podjetja. Skupno vsem tem 
pojavnim oblikam je to, da gre za posebno obliko nelojalne 
konkurence, torej za zlorabo podatkov o poslovnih partnerjih 
podjetja in drugih podatkov o poslovanju podjetja in uporabo teh 
podatkov pri prenosu dejavnosti na zasebna podjetja oziroma 
ustanovitvi t.im. by-pass podjetij. Sankcijo za takšno nedopustno 
ravnanje je v obliki odškodninske odgovornosti (obveznosti 
povrniti podjetju s tem nastale škode) določal ž&Zakon o podjetjih 
(najprej v 185. b členu, kasneje po zadnji noveli pa v 175. a členu). 
Pravni temelj zahtevati povrnitev škode od povzročiteljev (by- 
pass podjetij), zato niso določbe ZLPP temveč določbe zakona o 
podjetjih v zvezi z določbami Zakona o obligacijskih razmerjih. 

Med pravne posle, ki so bili vzrok nastanku škode (in s tem tej 
obliki oškodovanja družbene lastnine) sodijo naslednje pojavne 
oblike, ki so primeroma navedene v 48. oziroma 48. a členu ZLPP: 
1. prenos poslovnih funkcij in učinkov na eno ali več podjetij, ki so 
pod lastniško kontrolo ali v delni ali popolni lasti zaposlenih, njihovih 
družinskih članov ali drugih pravnih ali fizičnih oseb (by-pass 
podjetja - 3. alinea 2. odst. 48. člena ZLPP); 
2. ustanovitev podjetij v zasebni ali mešani lastnini, če so bili 
ustanovitelji ali soustanovitelji delavec ali delavci podjetja ali njihovi 
družinski člani (4. alinea 2. odst. 48. člena ZLPP). 

Zahtevki. ki omogočijo učinkovito odpravo posledic oškodovanja 
sredstev v družbeni lastnini 

Vse pojavne oblike oškodovanja družbenih sredstev so imele za 
neposredno posledico zmanjšanje premoženja (aktive). Subjekt 
oškodovanja, in s tem materialno pravni nosilec upravičenj 
(zahtevkov) iz naslova teh oškodovanj, je podjetje v družbeni 
lastnini. Posledice teh oškodovanj je zato mogoče odpraviti z 
naslednjimi zahtevki, kijih podjetje (materialno pravni upravičenec) 
oziroma družbeni pravobranilec na podlagi posebne procesne 
legitimacije, ki mu jo daje zakon, uveljavlja do oseb, ki so bile na 
račun družbenih sredstev neupravičeno obogatene oziroma, ki 
so z nedopustnimi ravnanji povzročile škodo podjetju: 
1. v primeru neupravičene obogatitve: 
1.1. zahtevek na vrnitev premoženja, ki je bilo odtujeno z ničnim 
pravnim poslom, ali (če vrnitev ni več mogoča, ker je bilo 
premoženje nadalje odtujeno) 
1.2. denarni zahtevek na plačilo ustreznega denarnega 
nadomestila (tržne cene odtujenega premoženja); 
2. v primeru povzročitve škode z nedopustnimi ravnanji: zahtevek 
na povrnitev škode (plačilo odškodnine). 

3.6. Oškodovanje družbenega kapitala 

Za razliko od pojavnih oblik oškodovanja sredstev (aktive) so 
pojavne oblike oškodovanja družbenega kapitala povzročile, da 
je zaradi nedopustnih razpolaganj (odtujitve) družbeni kapital 
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(nenominirani kapital) prešel na znane lastnike. 

Pred uveljavitvijo ZLPP je pravni temelj (in s tem možnost) za 
razpolaganje z družbenim kapitalom uzakonil zakon o družbenem 
kapitalu. Vsako razpolaganje z družbenim kapitalom v nasprotju 
s pogoji (zlasti glede cene), ki jih je določal zakon o družbenem 
kapitalu pa je bilo nično na podlagi 103. člena ZOR (posel v 
nasprotju s prisilnimi predpisi). 

Posamezne pojavne oblike oškodovanja družbenega kapitala so 
primeroma navedene v 48. in 48. a členu ZLPP: 
1. nakup podjetja ali dela podjetja ali preoblikovanja z večanjem 
lastniškega kapitala s strani zaposlenih ali dela zaposlenih v tem 
podjetju, njihovih družinskih članov ali tretjih oseb na podlagi 
kreditov brez revalorizacije ali z začetnim moratorijem na 
plačevanje glavnice ali z garancijo, ali na osnovi depozita podjetja 
(2. alinea 2. odst. 48. člena ZLPP); 
2. delna ali celotna prodaja podjetja (5. alinea 2. odst. 48. člena 
ZLPP); 
3. izvedba lastninske preobrazbe na osnovi izdaje prednostnih 
delnic za družbeni kapital (7. alinea 2. odst. 48. člena ZLPP); 
4. če je podjetje izdalo prednostne delnice za družbeni kapital in s 
tem omogočilo nesorazmerno delite v dobička v škodo družbenega 
kapitala (5. točka 48. a člena ZLPP). 

Če so bila zgoraj opisana razpolaganja opravljena v nasprotju z 
zakonom o družbenem kapitalu, je pravni posel, ki je bil temelj 
prenosa, ničen. Posledica tega pa je zahtevek na vrnitev 
neupravičeno pridobljenega lastniškega kapitala. Ker so se 
podjetja, ki so z družbenim kapitalom razpolagala na podlagi 
zakona o družbenem kapitalu preoblikovala v delniške družbe, 
so z družbenim kapitalom razpolagala tako, da so na pridobitelja 
prenesla delnice. V primeru, da gre za ničen posel, zato obstoji 
zahtevek na vrnitev teh delnic. Če je pridobitelj delnice že odtujil, 
pa je dolžan povrniti neupravičeno pridobljeno korist s plačilom 
polne tržne cene teh delnic (104. člen ZOR). 

Pri podjetjih, ki so se delno ali v celoti že olastninila na podlagi 
zakona o družbenem kapitalu, oziroma so bila oškodovanja 
ugotovljena po tem, ko so podjetja zaključila lastninsko 
preoblikovanje po ZLPP, oškodovanja ni mogoče odpraviti z 
računovodsko operacijo dodatnega knjiženja višine družbenega 
kapitala, temveč je potrebno (v pravdi) uveljaviti zahtevek na 
vrnitev delnic oziroma plačilo ustreznega denarnega nadomestila. 

3.7. Razlogi za posebno procesno legitimacijo družbenega 
pravobranilca 

Revizija lastninjenja, ki jo je uzakonil ZLPP ni bila sama sebi v 
namen, temveč je bil njen namen zagotoviti, da upravičenci do 
razdelitve anonimnega družbenega kapitala (torej imetniki 
lastniških certifikatov) z uporabo certifikatov plačajo polno vrednost 
družbenega kapitala po stanju na dan 31.12.1992 (temu je služila 
tudi metodologija za izdelavo otvoritvene bilance) in da se zagotovi, 
da se pred razdelitvijo anonimnega dmžbenega kapitala odpravijo 
posledice ravnanj, ki so posredno (z oškodovanjem premoženja 
podjetij v družbeni lastnini) ali neposredno (z razpolaganjem z 
družbenim kapitalom) povzročila zmanjšanje družbenega kapitala. 

Družbeni kapital je bil anonimen, torej ni imel znanih nosilcev, ki bi 
v imenu in za račun družbenega kapitala uveljavljali zahtevke na 
vrnitev le-tega (v primeru oškodovanja družbenega kapitala). 
Oškodovanje premoženja podjetja pa so praviloma povzročili prav 
poslovodni organi tega podjetja, in je zato obstajal potencialni 
konflikt interesov v primeru, če bi poslovodni organi kot zakoniti 
zastopniki podjetja uveljavljali zahtevke iz naslova neupravičene 
obogatitve oziroma odškodninske zahtevke v imenu in za račun 
podjetja, saj bi pogosto takšne zahtevke morali uveljavljati proti 
samim sebi. 

Zato je ZLPP v 50. členu družbenemu pravobranilcu podelil 
procesno (in ne materialno pravno) legitimacijo, da bodisi: 
1. v imenu in za račun podjetja (v primeru oškodovanja premoženja 
podjetja) oziroma 
2. v imenu in za račun anonimnega družbenega kapitala (v primeru 
oškodovanja družbenega kapitala) 
v pravdi (s tožbo) uveljavlja ustrezne zahtevke. 

Družbeni pravobranilec je imel ves čas zgolj procesno legitimacijo. 
Tožbenih zahtevkov tako ni uveljavljal za svoj račun (materialno 
pravna legitimacija), temveč bodisi za račun podjetja, čigar 
premoženje je bilo oškodovano, oziroma za račun anonimnega 
družbenega kapitala. 

Okoliščina, da je podjetje (v primeru oškodovanja premoženja 
podjetja) na podlagi tožbe družbenega pravobranilca kot tožeče 
stranke, imelo procesni položaj tožene stranke, je bila zgolj 
posledica ločevanja procesne in materialne legitimacije. Tožbeni 
zahtevek pa se ni glasil, da je oškodovalec dolžan povrniti 
premoženje oziroma škodo družbenemu pravobranilcu, temveč 
podjetju kot materalno pravnemu upravičencu. Tožbeni zahtevek 
zato kljub temu, da je imelo podjetje procesni položaj tožene 
stranke, ni bil nikoli uperjen proti podjetju (družbeni pravobranilec 
ni nikoli od podjetja zahteval, da podjetje družbenemu 
pravobranilcu nekaj plača oziroma izroči). Ampak je družbeni 
pravobranilec tožbene zahtevke odlikoval tako, da je bilo jasno, 
da je oškodovano podjetje materialno pravni upravičenec, saj je 
družbeni pravobranilec s tožbo zahteval, da oseba, ki je povzročila 
oškodovanje premoženja podjetja, podjetju povrne škodo oziroma 
nadomesti neupravičeno pridobljeno korist. Podjetje kot materialno 
pravni upravičenec pa je tudi v takšni pravdi lahko kadar koli (v 
skladu s procesnimi predpisi) vstopilo v pravdo poleg družbenega 
pravobranilca na strani tožeče stranke. 

3.8. Obrazložitev rešitev v Predlogu zakona 

3.8.1. Razlogi za prenehanje procesne legitimacije 
družbenega pravobranilca (2. in 5. odst. 4. člena in 5. člen 
Predloga) 

Potreba po posebni procesni legitimaciji tretje osebe (družbenega 
pravobranilca) pa z zaključkom lastninjenja preneha. Z zaključkom 
lastninjenja namreč celoten anonimni družbeni kapital preide na 
SRD. Iz razlogov, obrazloženih v točki 3.6. pa na SRD preidejo 
tudi zahtevki iz naslova oškodovanja družbenega kapitala, in 
sicer tako v podjetjih, ki zaključijo lastninjenje po predlaganem 
zakonu (1. odst. 4. člena Predloga), kakor tudi v podjetjih, ki so se 
že olastninila po dosedanjih predpisih (5. člen Predloga). Takšna 
rešitev je bila nujna, saj sedanja ureditev ne določa materialno 
pravnih upravičencev (subjektov), ki postanejo nosilci pravic 
(zahtevkov) iz naslova oškodovanja družbenega kapitala. 

Ker z zaključkom lastninjenja "anonimnega" družbenega kapitala, 
torej kapitala brez znanih lastnikov, ni več, olastninijo (pridobijo 
znane lastnike) pa tudi vsa podjetja v družbeni lastnini, potrebe 
po posebni procesni legitimaciji ni več, saj z zaključkom lastninjenja 
družbene lastnine ni več. Sodni postopki (pravde), ki tečejo v 
zvezi z zahtevki na podlagi 50. člena ZLPP, se z zaključkom 
lastninjenja ne vodijo več v korist "anonimnih" upravičencev do 
družbene lastnine, temveč v korist znanih lastnikov (zaposlenih, 
skladov in pooblaščenih investicijskih družb) pravnih oseb, katerih 
premoženje je bilo oškodovano, oziroma znanih upravičencev 
(pooblaščenih investicijskih družb in njihovih delničarjev) do 
upravičenj v zvezi z oškodovanjem družbenega kapitala (primerjaj 
39. člen Predloga). 

Prenos procesne in (v primeru zahtevkov iz naslova oškodovanja 
družbenega kapitala) tudi materialno pravne legitimacije r.a SRD, 
je tudi v celoti v skladu s 4. odst. 5. člena zakona o družbenem 
pravobranilcu Republike Slovenije (Ur.l. RS, št. 69/95), skladno 

23. junij 1997 25 poročevalec, št. 25 



kateremu družbeni pravobranilec deluje samo do dokončanja 
sodnih postopkov v zvezi z varovanjem družbene lastnine. Ker z 
zaključkom lastninjenja družbene lastnine ni več, procesna 
legitimacija preide na SRD (2. odst. 4. člena in 2. odst. 5. člena 
Predloga), hkrati pa preneha procesna legitimacija družbenega 
pravobranilca. 

Upoštevaje poseben pomen teh zahtevkov pa o uveljavljanju te- 
te/? (vlaganju tožb) in razpolaganju z njimi (umik tožb oziroma 
sklenitev poravnave) ne bo odločala (samostojno) uprava SRD, 
temveč organ SRD, ki ga bo za to pooblastil zakon o Slovenski 
razvojni družbi oziroma njerr statut (37. člen in 1. odst. 39. člena 
Predloga). 

3.8.2. Upoštevanje zahtevkov pri izvedbi privatizacije (35. 
do 39. člen ZLPP) 

Razdelek 3.4. predloga (35. do 39. člen Predloga) pa ureja tudi 
način upoštevanja zahtevkov pri izvedbi privatizacije. SRD mora 
pri izvedbi privatizacije v celoti upoštevati ugotovitve revizijskega 
organa, vsebovane v revizijskem poročilu oziroma odločbi, izdani 
na podlagi 48. b oziroma 48. c člena ZLPP (35. člen Predloga). S 
tem tako odpade pravni interes za izpodbijanje ugotovitev 
revizijskega organa v posebnem sodnem postopku (dosedanji 3. 
do 6. odst. 48. b člena ZLPP). Zato se po uveljavitvi predlaganega 
zakona za postopke revizij, ki jih opravlja Agencija za revidiranje 
na podlagi zakona o Agenciji Republike Slovenije za revidiranje 
lastninskega preoblikovanja podjetij in o Agenciji republike Slovenije 
za plačilni promet, nadziranje in informiranje (Ur.l. RS, št. 48/94, 
18/95 in 58/95), smiselno uporabljajo samo še določbe 1. in 2. 
odst. 48. b člena ZLPP (primerjaj 4. odst. 53. člena Predloga). 

38. člen Predloga določa način, na katerega se upoštevajo zahtevki 
iz naslova oškodovanja premoženja podjetja. Način upoštevanja 
je odvisen od višine zahtevka glede na velikost kapitala: 
1. če je vrednost zahtevka manjša kot 30% vrednosti kapitala 
podjetja, se vrednost zahtevka v celoti upošteva pri določitvi 
prodajne cene za delnice (1. odst. 38. člena Predloga). 
2. če je vrednost zahtevka enaka ali večja kot 30% vrednosti 
kapitala podjetja, SRD pred privatizacijo zadrži deleže delnic 
podjetja, katerih knjigovodska vrednost je enaka vrednosti 
zahtevka, in opravi privatizacijo preostalih delnic (2. odst. 38. 
člena Predloga). Glede na uspeh pravde (pravnomočna sodna 
odločba oziroma poravnava) pa je nadalje potrebno razlikovati: 
- če SRD v pravdi uspe (torej izterja vrnitev premoženja oziroma 
plačilo ustreznega denarnega nadomestila), se delnice prodajo 
PID-om za certifikate; 
■ če SRD v pravdi ne uspe, se opravi postopek analogen 
poenaostavljenemu zmanjšanju kapitala (zaradipokrivanja izgube, 
ki jo računovodsko povzroči odpis zahtevka na podlagi 
pravnomočne sodne odločbe, s katero je zahtevek zavrnjen) z 
umikom zadržanih delnic (4. odst. 38. člena Predloga). 

2. odst. 39. člena Predloga pa ureja privatizacijo delnic (oziroma 
poslovnih deležev) oziroma denarnega nadomestila, ki jih SRD 
pridobi v primeru, če uspe v pravdi iz naslova oškodovanja 
družbenega kapitala. 

3. odst. 39. člena Predloga določa obveznost fizičnih in pravnih 
oseb, ki razpolagajo s protipravno odtujenim družbenim 
premoženjem, da ga v roku 6 mesecev po uveljavitvi zakona, 
prenesejo na SRD. 

4. Privatizacija pravnih oseb in drugega premoženja v 
lasti SRD (3. poglavje Predloga) 

4.1. Splošno 

Privatizacijo pravnih oseb, ki so v lasti SRD (prej 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 v 3. poglavju Predloga 
na novo urejena vprašanja, ki jih je v zvezi s privatizacijo pravnih 
oseb in drugega premoženja v lasti SRD dosedaj urejal ZPPOLS. 

Privatizacija je prodaja delnic pravnih oseb, katerih imetnik je 
Slovenska razvojna družba, oziroma drugega premoženja v lasti 
Slovenske razvojne družbe fizičnim in pravnim osebam (1. odst. 
10. člena Predloga). 

Predlog ureditve upošteva naslednja pomembna načela: 
1. načelo odplačne privatizacije: Slovenska razvojna družba 
premoženja v njeni lasti ne sme odtujiti neodplačno, odplačno pa 
samo pod pogoji in na način, določen s tem zakonom. 
2. 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. 
3. načelo učinkovitosti: zaradi čim racionalnejše (hitrejše) izvedbe 
privatizacije delnic, katerih imetnik je SRD 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. 

Določbe poglavja se uporabljajo za privatizacijo pravnih oseb, za 
katere so se dosedaj uporabljale določbe ZPPOLS (1. do 5. točka 
1. odst. 11. člena Predloga), za pravne osebe, ki zaključijo 
lastninjenje po predlaganem zakonu (6. točka 1. odst. 11. člena 
Predloga), in za drugo premoženje (delnice, poslovne deleže, 
terjatve oziroma stvari), katerega imetnik (lastnik) je SRD (2. 
odst. 11. člena Predloga). 

4.2. Postopek privatizacije (13. do 18. člen Predloga) 

Postopek privatizacije je urejen enako kot je bil dosedaj urejen v 
ZPPOLS. 18. člena Predloga pa (v izogib ponavljanja v naslednjih 
členih) opredeli način izročitve delnic izdanih v nematerializirani 
obliki. Pravica iz nemateriaiiziranega vrednostnega papirja se 
namreč prenese s preknjižbo z računa dosedanjega imetnika 
(SRD) na račun novega imetnika - pridobitelja. Preknjižbo opravi 
Klirinško depotna družba na podlagi naloga dosedanjega imetnika 
(6. člen ter 1. in 2. odst. 15. člena Uredbe o NVP). 

4.3. Načini privatizacije 

4.3.1. Splošno (19., 20. ter 26. do 34. člen Predloga) 

Pri določitvi načinov privatizacije je dosledno upoštevano načelo 
ohranjanja pravic, ki so jih upravičenci pridobili na podlagi ZLPP. 
Določbe 19., 20. ter26. do 34. člena Predloga urejajo posamezne 
načine privatizacije na enak način, kot so bili le-ti urejeni v 
ZPPOLS, pri čemer sta bila zgolj poenostavljena postopka in- 
terne razdelitve in notranjega odkupa, ob upoštevanju novega 
pravnega položaja, ki nastane z zaključkom lastninjenja. 

4.3.2. Posebne določbe v primerih predlogov denacio- 
nalizacijskih upravičencev za izdajo začasnih odredb (40. 
do 42. člen) 

VII. poglavju (9. -16. členu) je ZLPP urejal uveljavljanje zahtevkov 
denacionalizacijskih upravičencev na vrnitev stvari (nepremičnin) 
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oziroma kapitalskih deležev do podjetij, ki se lastninsko 
preoblikujejo. Ker ZLPP v 2. odst. 9. člena določa, da določbe 
ZLPPne posegajo v druge pravice upravičencev (torej v morebitne 
druge odškodninske zahtevke in zahtevke nasproti drugim 
zavezancem), je ZLPP lex specialis v razmerju do Zakona o 
denacionalizaciji 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 y 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 denacionatizacijskega 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 nakandno "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 - naknadno 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 denacionatizacijskega 
zahtevka: 
1.1./če je zahtevku na izročitev nepremičnin ugodeno, se izvede 
postopek analogen poenostavljenemu 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 zahtevek 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. 

4.3.3. Privatizacija s sočasnim ekonomsko finančnim pre- 
strukturiranjem (43. do 45. člen Predloga) 

Pri določitvi metod privatizacije je potrebno upoštevati, da bo 
(verjetno) pretežen del podjetij, ki bodo zaradi zaključka 
lastninskega preoblikovanja prešla v last in upravljanje SRD v 
slabem ekonomsko finančnem stanju in je zato potrebno določiti 
dopolnilne oziroma posebne metode privatizacije, ki bodo sočasno 
omogočale finančno ekonomsko prestrukturiranje (debt to equty 
swap in dokapitalizacijo s strani strateškega investorja). 

4.4. Druge določbe (24. do 27. člen) 

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

5. Vrste in obseg premoženja, namenjenega prodaji 
pooblaščenim investicijskim družbam za certifikate 
(21. do 25. člen in 46. do 49. člen Predloga) 

5.1. 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, ki jih 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. 

Predlog v 21. členu določa premoženje, ki se že na podlagi 
predlaganega zakona nameni prodaji pooblaščenim investicijskim 
družbam za certifikate. Prodajna cena za to premoženje je bila že 
določena s 3. členom ZZSPID (24. člen Predloga). 
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5.2. Prenos terjatev in naložb bank v sanaciji ter delnic bank 
v sanaciji (23. člen in 56. 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, ki je 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.I. 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 
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 
dokapitaiizacijo 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 država 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 (SRD). SRD namreč lahko v postopku privatizacije 
bodisi opravi dokapitaiizacijo 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 25. 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 (56. člen 
Predloga). 

5.3. Določitev dodatnega premoženja 46. do 49. člen 
Predloga) 

Ker je potrebno najprej ugotoviti obseg družbenega premoženja 
(delnic, podjetij, ki se lastninsko preoblikujejo in drugega 
premoženja iz 22. do 25. člena Predloga), ki je na razpolago za 
razdelitev pooblaščenim investicijskim družbam, Predlog 
pooblašča Vlado Republike Slovenije, da po ugotovitvi višine 
primanjkljaja, določi vrste in obseg državnega premoženja, ki se 
nameni pooblaščenim investicijskim družbam za certifikate (1. 
odst. 46. člena Predloga). Pri tem, upoštevaje dopustne oblike 
naložb pooblaščenih investicijskih družb v skladu z zakonom o 
investicijskih skladih in družbah za upravljanje, v 2. odst. 46. člena 
Predlog določa vrste premoženja, ki ga Vlada sme nameniti prodaji 
pooblaščenim investicijskih družbam za certifikate. 3. odst. 46. 
člena Predloga pa določa, katerega premoženja (četudi gre za 
premoženje iz 2. odst. 46. člena Predloga), Vlada ne more nameniti 
prodaji pooblaščenim investicijskih družbam. 

47. člen Predloga določa podrobnejšo vsebino sklepa o določitvi 
dodatnega premoženja. Tudi prodajo dodatnega (državnega) 
premoženja bo opravila SRD (v imenu in za račun države) po 
enakem postopku, ki velja za prodajo drugega premoženja 
pooblaščenim investicijskim družbam (48. člen Predloga). 49. člen 
Predloga pa pomeni samo uresničitev 5. člena ZZSPID. 
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6. Predaja dokumentacije SRD (50. do 52. člen) 

Z zaključkom lastninjenja po sili zakona (ex lege): 
1/SRD 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. in 5. člen Predloga), 
3/ nanj preidejo terjatve in naložbe, katerih imetnik je za račun 
države sedaj ASBH (23. člen Predloga). 

Zato morajo Agencija, ASBH in družbeni pravobranilci Skladu 
predati ustrezno dokumentacijo. Postopek in roke za predajo 
dokumentacije ureja 50. do 52. člen Predloga. 

7. Kazenske določbe 

Predlog določa sankcije za fizične in pravne osebe, ki v državi ali 
v tujini razpolagajo s protipravno odtujenim družbenim 
premoženjem, da tega ne prenesejo na Slovensko razvojno 
družbo v roku 6 mesecev po uveljavitvi zakona, kot to določa 
tretji odstavek 39. člena Predloga. 

8. Prehodne in končne določbe (55. do 62. člen) 

Ker podjetja, ki zaključijo lastninjenje na podlagi 3. člena Predloga, 
že pridobijo znanega lastnika - SRD, ki nato opravi razdelitveno 
privatizacijo po določbah predlaganega zakona, z dnem 
uveljavitve predlaganega zakona prenehata veljati ZLPP (1. odst. 
55. člena Predloga) in ZPPOLS (1. odst. 56. člena Predloga). 

V zvezi s podjetji, ki bodo drugo soglasje Agencije pridobila pred 
uveljavitvijo predlaganega zakona, pa bo zaključna opravila 
(vložitev predloga za vpis v sodni register, ipd.) dokončala Agencija. 
Za ta podjetja se zato še vedno uporabljajo ustrezne določbe 
ZLPP (2. odst. 55. člena Predloga) in ZPPOLS (2. odst. 56. člena 
Predloga). 

Ker se 30.6.1997 izteče veljavnost lastniških certifikatov 
državljanov, se certifikatni računi zaprejo (1. odst. 59. člena 
Predloga). Ob upoštevanju, da v vseh podjetjih interna razdelitev 
in notranji odkup do tega dne še ne bosta izvedena, 2. odst. 59. 
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. 59. člena Predloga. Navodila za tehnično 
izvedbo opisanih postopkov predpiše Vlada (4. odst. 59. člena 
Predloga). 
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Predlog 

ZAKONA 0 DOLOČITVI MINIMALNE 

PLAČE IN 0 NAČINU USKLAJEVANJA 

PLAČ (ZUMPNU) 

- EPA 177-11 - hitri postopek 

Vlada Republike Slovenije je na seji dne 16. junija 1997 določila 
besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O DOLOČITVI MINIMALNE PLAČE 
O NAČINU USKLAJEVANJA PLAČ, 

ki ga pošilja v obravnavo na podlagi 201. člena poslovnika 
Državnega zbora Republike Slovenije po hitrem postopku s 
predlogom, da se ga uvrsti na prvo izredno sejo Državnega 
zbora Republike Slovenije. 

Glede na dejstvo, da je z 31/5-1997 prenehal veljati Socialni 
sporazum za leto 1996 in da socialni partnerji še niso sklenili 
novega socialnega sporazuma, Vlada Republike Slovenije me- 
ni, da je za vodenje konsistentne makroekonomske in plačne 

politike in s tem zagotavljanja skladnih pogojev gospodarjenja 
nujno potrebno sprejeti zakon, ki bo uredil način usklajevanja 
plač ter določil minimalno plačo delavcev, zaposlenih v Republiki 
Sloveniji, ter da sprejem predlaganega zakona po hitrem 
postopku narekujejo izredne potrebe države na tem področju. 

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 delovih teles sodelovala: 

- mag. Anton ROP, minister za delo, družino in socialne zadeve, 
- Nataša BELOPAVLOVIČ, državna sekretarka v Ministrstvu 
za delo, družino in socialne zadeve. 

UVOD 

1. Ocena stanja in razlogi za izdajo zakona: 

V letih 1995 in 1996 so bile na podlagi soglasja socialnih partnerjev, 
to je predstavnikov delodajalcev, delojemalcev in Vlade RS, 
minimalne plače, in način usklajevanja izhodiščnih plač, določene 
s Socialnima sporazumoma za leto 1995 in za leto 1996. V letu 
1994 pa je bil način usklajevanja plač določen z Dogovorom o 
politiki plač. Vsem navedenim dokumentom je sledil zakon, ki je 
določal način njihovega izvajanja. 

V letošnjem letu kljub nedvomnemu prizadevanju socialnih 
partnerjev do sklenitve socialnega sporazuma še ni prišlo. 
Pogajanja o sklenitvi socialnega sporazuma še potekajo. Socialni 

sporazum naj bi, izhajajoč iz sedanjega makroekonomskega 
okvira in predvidenih gospodarskih gibanj v prihodnjih letih in 
glede na opredeljene usmeritve in cilje, določil tudi ukrepe in rešitve 
za njihovo doseganje v obdobju od 1997 do konca 1999. leta. V 
tem sklopu naj bi se dogovorila tudi politika plač, vključno z 
določitvijo minimalne plače, regresa in eskalacije izhodiščnih 
plač. 

Glede na to, da bi se po veljavni ureditvi plače od 1.7.1997 dalje 
usklajevale za celotno rast cen na drobno v preteklem tromesečju, 
in ne le za 85 % rasti, kot je veljalo doslej, in glede na hitrejše 
povečevanje dejansko izplačanih plač v primerjavi z izhodiščnimi 
plačami, lahko v naslednjih mesecih, ob nespremenjeni pravni 
situaciji, pričakujemo večje povišanje plač kot ga dopuščajo 
gospodarski rezultati oziroma proračunske možnosti. Omenjeni 
način usklajevanja plač namreč velja tako za plače zaposlenih v 
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gospodarskih družbah kot tudi za plače v takoimenovanih 
negospodarskih dejavnostih, ki se financirajo neposredno iz 
proračuna oziroma iz javnih sredstev. 

Podatki kažejo, da so v lanskem letu kljub upoštevanju 85 % rasti 
cen pri usklajevanju izhodiščnih plač, dejanske plače realno 
naraščale in sicer hitreje od rasti bruto domačega proizvoda. 
Bruto domači proizvod je v lanskem letu realno porasel za 3,1 %, 
realna rast plač je bila 5,1 %, medtem ko so izhodiščne plače v 
lanskem letu padle realno za 1,8 %. Zato pomeni 100 % 
upoštevanje rasti cen objektivno nevarnost, da bo rast dejanskih 
plač letos še hitrejša, kar lahko ogrozi protiinflacijska prizadevanja, 
konkurenčno sposobnost gospodarstva in možnost za nadaljnji 
razvoj ter izniči izhodišča proračunskega memoranduma za leti 
1997 in 1998. 

Vlada RS meni, da morajo biti cilji makroekonomske politike 
usmerjeni v krepitev konkurenčne sposobnosti in izvozne 
motiviranosti gospodarskih subjektov ter v zagotavljanje pogojev 
za uspešen izvoz, v zniževanje vseh stroškov poslovanja, v 
zmanjševanje inflacije, v večanje dodane vrednosti slovenske 
industrije in obrti, v povečanje možnosti investiranja v moderno 
proizvodnjo in v znanje ter predvsem v zmanjševanje 
brezposelnosti. Vse našteto pa je možno doseči samo ob 
konsistentnem vodenju plačne politike, ki bo zagotovila počasnejšo 
rast plač od rasti bruto domačega proizvoda. S tem so se strinjali 
tudi socialni partnerji.V zakonu predvidena minimalna plača in 
način usklajevanja plač sta bili v pogajanjih za socialni sporazum 
usklajeni z vsemi partnerji. 

Zato Vlada RS predlaga sprejem zakona o določitvi minimalne 
plače in o načinu usklajevanja plač z enako vsebino kot izhaja iz 
usklajenega predloga socialnega sporazuma.Vlada predlaga 
sprejem zakona zato, ker je socialni sporazum za leto 1996 
prenehal veljati 31. maja, njegovo vsebino pa je predhodno 
preverila s predstavniki delodajalcev in delojemalcev. Socialni 
partnerji so predlog zakona obravnavali na seji Ekonomsko- 
socialnega sveta dne 13.6.1997 in ga podprli. 

Menimo tudi, da sprejem predloga zakona, ki izrecno dopušča 
možnost ureditve te problematike na drugačen način, v kolikor bi 
se za to sporazumeli socialni partnerji v okviru socialnega 
sporazuma, ne pomeni odstopa od načela urejanja pomembnejših 
socialnoekonomskih vprašanj s tripartitnim sodelovanjem 
socialnih partnerjev, pač pa lahko pripomore k sklenitvi novega 
socialnega sporazuma. Sicer pa je veljavnost zakona časovno 
omejena do 30. 6.1999. 

2. Cilji zakona 

Cilj zakona je, da v obdobju, ko še potekajo pogajanja o sklenitvi 
socialnega sporazuma in še nimamo sklenjenega sporazuma v 
soglasju z vsemi socialnimi partnerji, zaposlenim v Republiki 
Sloveniji zagotovimo in določimo minimalno plačo, ter uredimo 
usklajevanje plač v skladu z gospodarskimi možnostmi. 

3. Predlagane rešitve 

Z zakonom je na novo določena minimalna plača, ki jo je doslej 
določal socialni sporazum. Ob tem je bilo upoštevano načelo, da 
naj bi minimalne plače ohranjale realno raven in se povečevale 
tudi za rast bruto domačega proizvoda v preteklem letu. Pri tem 
je treba poudariti, da smo pri določitvi minimalne plače izhajali tudi 
iz Evropske socialne listine, za katere ratifikacijo se zavzemamo, 
in ki določa pravico delavcev do pravičnega plačila ter nalaga 
državam podpisnicam, da mora biti urejanje te pravice 

zagotovljeno s prostovoljno sklenjenimi kolektivnimi pogodbami, 
z zakonskim mehanizmom ali pa z drugimi sredstvi, ki naj 
ustrezajo pogojem v državi. 

Z zakonom je predlagano, da se izhodiščne plače uskladijo enkrat 
letno, pri plačah za januar za 85 % rasti cen življenjskih potrebščin 
v preteklem letu, v prvem letu pa za 85 % rasti cen v obdobju od 
zadnje uskladitve, to je od 1.4.1997 dalje, ko so se plače zadnjič 
povečale v skladu s sporazumom za leto 1996. 

V zakonu je tudi predvideno, da do uskladitve lahko pride 
predčasno, če inflacija preseže v zakonu določen prag, ki je za 
leto 1997 določen v višini 5,5% glede na marec 1997, v letu 1998 
pa v višini 6,5% glede na december preteklega leta. V primerih, ko 
bi inflacija pred potekom leta presegla z zakonom določen nivo, 
se izhodiščne plače za naslednji mesec po ugotovljenem 
preseganju uskladijo za 100% rasti cen življenjskih potrebščin. 
Poleg omenjene varovalke pa je v predlog zakona vgrajena še 
možnost, da se izhodiščne plače uskladijo za 90 % rasti cene 
življenjskih potrebščin, v kolikor se ugotovi, da dejanske plače na 
zaposlenega v predelovalnih dejavnostih štiri mesece zapore- 
doma rastejo počasneje od rasti cen. 

Z zakonom predlagani način usklajevanja se uporablja tudi za 
usklajevanje minimalne plače in zajamčenega osebnega dohodka 
po zakonu o zajamčenih osebnih dohodkih (Ur. I. RS, št. 48/90 in 
38/94). Zakon o zajamčenih osebnih dohodkih sicer določa 
drugačen način usklajevanja zajamčenega osebnega dohodka, 
vendar se ne glede na to po zakonu uporablja način, ki je določen 
v kolektivni pogodbi. Da ne bi prihajalo do zapletov v zvezi z 
uporabo navedenih aktov, ki se sklicujejo drug na drugega, so v 
predlaganem zakonu navedeni vsi primeri, v katerih se uporablja 
v njem opredeljeni način usklajevanja. 
Predlog zakona pa kot izjemo omogoča tudi izplačilo plač na 
podlagi izkazanih pozitivnih rezultatov poslovanja. Na tej podlagi 
bi lahko delodajalci, ki so organizirani kot kapitalske družbe, razen 
izjem določenih v zakonu, izplačali eno povprečno plačo, vendar 
ne več kot 25 % celotnega dobička. 
Z zakonom se predlaga, da tudi plače delavcev, za katere sicer 
ne veljajo tarifni deli kolektivnih pogodb, ne morejo rasti hitreje kot 
izhodiščne plače. 

4. Finančne posledice 

Predlagani zakon ne bo imel negativnih posledic za državni 
proračun, ker glede na sedaj veljavno ureditev ne povečuje 
izdatkov za plače in druge prejemke zaposlenih, ki se financirajo 
iz proračuna. 

BESEDILO ČLENOV 

1. člen 

S tem zakonom se določajo minimalna plača ter način usklajevanja 
izhodiščnih plač, minimalne plače in zajamčenega osebnega 
dohodka, določenega na podlagi zakona o zajamčenih osebnih 
dohodkih (Uradni list RS, št. 48/90 in 38/94). 

Ne glede na določila tega zakona se lahko minimalna plača ter 
način usklajevanja plač iz prejšnjega odstavka s socialnim 
sporazumom uredita drugače. 

Zavezanci za izplačevanje plač po tem zakonu so domače in tuje 
pravne in fizične osebe, ki zaposlujejo delavce v Republiki Sloveniji 
(v nadaljnjem besedilu: delodajalci). 
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2. člen 

Minimalna plača zaposlenega, ki dela polni delovni čas, je za 
mesec julij 1997 59.150,00 SIT. 

3. člen 

Izhodiščne plače, določene v kolektivnih pogodbah, se povečujejo 
tako, da se usklajujejo z rastjo cen življenjskih potrebščin po 
podatkih Statističnega urada Republike Slovenije. Izhodiščne plače 
se usklajujejo za naprej in sicer na naslednji način: 

1. Izhodiščne plače se uskladijo ob izplačilih plač za mesec 
januar 1998 za 85 % rasti cen življenjskih potrebščin za obdobje 
april - december 1997. 

Če rast cen življenjskih potrebščin v obdobju od 1.4. 1997 dalje 
pred potekom leta 1997 preseže 5,5 %, se ne glede na določbo 
prejšnjega odstavka izhodiščne plače za naslednji mesec po 
ugotovljenem preseganju uskladijo za 85 % rasti življenjskih 
potrebščin v obdobju od 1.4.1997 dalje. 

V primeru iz prejšnjega odstavka se izhodiščne plače za mesec 
januar 1998 uskladijo za 85% rasti cen v obdobju od zadnje 
uskladitve do 31.12.1997. 

t 
Če rast cen življenjskih potrebščin v letu 1997 glede na december 
1996 preseže 8,8 %, se pri uskladitvi izhodiščnih plač od meseca, 
v katerem je bilo ugotovljeno preseganje, do konca leta 1997, 
upošteva 100 % rast cen življenjskih potrebščin. 

Če izplačane plače na zaposlenega v predelovalnih dejavnostih 
(področje D - Predelovalne dejavnosti po Uredbi o uvedbi in 
uporabi standardne klasifikacije dejavnosti, Uradni list RS št. 34/ 
94, 3/95,33/95,15/96 in 20/96) za čas od 1.6.1997 dalje v štirih 
zaporednih mesecih rastejo počasneje od rasti cen življenjskih 
potrebščin, se pri naslednji uskladitvi opravi uskladitev za 90 % 
rasti cen življenjskih potrebščin. 

2. Izhodiščne plače se uskladijo ob izplačilih plač za mesec 
januar 1999 za 85 % rasti cen življenjskih potrebščin v letu 1998. 

Če rast cen življenjskih potrebščin v obdobju od 1.1.1998 dalje 
pred potekom leta 1998 preseže 6,5 %, se ne glede na določbo 
prejšnjega odstavka izhodiščne plače za naslednji mesec po 
ugotovljenem preseganju uskladijo za 85 % rasti cen življenjskih 
potrebščin v obdobju od 1.1.1998 dalje. 

V primeru iz prejšnjega odstavka se izhodiščne plače za mesec 
januar 1999 uskladijo za 85 % rasti cen v obdobju od zadnje 
uskladitve do 31.12.1998. 

Če rast cen življenjskih potrebščin v letu 1998 glede na december 
1997 preseže 8,8 %, se pri uskladitvi izhodiščnih plač od meseca, 
v katerem je bilo ugotovljeno preseganje, do konca leta 1998, 
upošteva 100 % rast cen življenjskih potrebščin. 

Če izplačane plače na zaposlenega v predelovalnih dejavnostih 
za čas od 1.1.1998 dalje v štirih zaporednih mesecih rastejo 
počasneje od rasti cen življenjskih potrebščin, se pri naslednji 
uskladitvi opravi uskladitev za 90 % rasti cen življenjskih 
potrebščin. 

4. člen 

Na način iz prejšnjega člena se usklajujeta tudi minimalna plača in 
zajamčeni osebni dohodek. 

Po objavi podatkov Statističnega urada Republike Slovenije o 

rasti bruto domačega proizvoda se minimalna plača poveča za 
ugotovljeno rast bruto domačega proizvoda v preteklem letu. 

5.člen 

Delodajalci, ki so organizirani kot kapitalske družbe po zakonu o 
gospodarskih družbah (Uradni list, RS, št. 30/93), razen 

- kapitalskih družb, katerih edini delničar ali družbenik je Republika 
Slovenija oziroma občine; 
- kapitalskih družb, katerih edini delničar ali družbenik je pravna 
oseba, katere edini delničar, družbenik ali ustanovitelj je Republika 
Slovenija oziroma občine; 
- kapitalskih družb, ki opravljajo gospodarske javne službe, 
urejene s posebnimi zakoni; 
- kapitalskih družb, katerih dejavnost je prirejanje posebnih iger 
na srečo in 
- investicijskih družb, ustanovljenih v skladu z zakonom o 
investicijskih skladih in družbah za opravljanje (Uradni list RS, št. 
6/94 in 25/97) 
lahko v času do uveljavitve predpisa, ki bo uredil finančno udeležbo 
zaposlenih v rezultatih poslovanja, izplačajo plače tudi na podlagi 
izkazanih pozitivnih rezultatov poslovanja. Na podlagi doseženega 
celotnega dobička, lahko delodajalci izplačajo največ eno 
povprečno plačo, vendar ne več kot 25 % dobička. 

Prvo izplačilo po prejšnjem odstavku se opravi na podlagi 
ugotovljenih celoletnih rezultatov poslovanja za leto 1997. 

6.člen 

Plače zaposlenih, za katere ne veljajo tarifni deli kolektivnih pogodb, 
se ne smejo povečevati hitreje, kot se povečujejo izhodiščne 
plače v skladu s tem zakonom. 

7.člen 

Ob mesečnem izplačilu plač predložijo delodajalci Agenciji RS za 
plačilni promet ali Davčni upravi Republike Slovenije : 
- podatke o plačah zaposlenih na podlagi kolektivnih pogodb, 
- podatke o plačah zaposlenih, za katere ne velja tarifni del 
kolektivnih pogodb, 
- izjavo, da so plače izplačane v skladu s kolektivno pogodbo in 
tem zakonom, 
- podatek o najnižji izplačani plači, 
- podatek o doseženem rezultatu ob izplačilih plač v skladu z 
določili 5. člena. 

Ob izplačilu plač v skladu s 5. členom tega zakona predložijo 
delodajalci organom iz prejšnjega odstavka podatke o doseženih 
poslovnih razultatih, v mesecu ko izplačajo regres za letni dopust, 
pa tudi podatke o izplačanem regresu za letni dopust na 
zaposlenega. 

Delodajalci posredujejo podatke iz prejšnjih dveh odstavkov na 
podlagi navodila, ki ga predpiše minister, pristojen za delo. 

8. člen 

Minister, pristojen za delo, ugotovi višino minimalne plače in 
odstotek povečanja izhodiščnih plač v skladu s 3. členom tega 
zakona ter ju objavi v Uradnem listu RS. 

9.člen 

Z denarno kaznijo najmanj 300.000 SIT se kaznuje za prekršek 
delodajalec, če predloži neresnično izjavo o skladnosti izplačila 
plač s kolektivno pogodbo in tem zakonom (tretja alinea 7.člena). 
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Z denarno kaznijo najmanj 50.000 SIT se kaznuje odgovorna 
oseba pri delodajalcu, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka. 

Z denarno kaznijo 50.000,00 SIT se kaznuje takoj na kraju 
prekrška delodajalec, ki zaposlenemu ne izplača minimalne plače 
v skladu s tem zakonom. 

10. člen 

Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati Zakon o izvajanju 
socialnega sporazuma za leto 1996 (Uradni list RS, št. 34/96). 

11. člen 

Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS 
in velja do 30.6.1999. 

OBRAZLOŽITEV 

S predlaganim zakonom se začasno do 30. 6. 1999 določa 
minimalna plača, način njenega usklajevanja ter usklajevanja 
izhodiščnih plač in zajamčenega osebnega dohodka, določenega 
v skladu z Zakonom o zajamčenih osebnih dohodkih. 

Kljub temu da zakon natančno določa zgoraj navedeno 
problematiko, pa dopušča, da se lahko minimalna plača in 
eskalacija plač, ki je sicer predvidena z zakonom, s socialnim 
sporazumom uredi tudi drugače. 

V zakonu je na novo določena minimalna plača in sicer tako, da je 
upoštevano načelo ohranjanja realne ravni in da se minimalna 
plača poveča za rast bruto domačega proizvoda. Tako določena 
minimalna plača znaša v mesecu juliju 59.150,00 SIT. 

Način usklajevanja plač, ki je predlagan z zakonom, je urejen na 
način, ki je bil predviden v predlogu socialnega sporazuma, in so 
ga socialni partnerji v okviru ekonomsko socialnega sveta tudi 
podprli. Izhodiščne plače naj bi se usklajevale enkrat letno za 
85 % rasti cen življenjskih potrebščin v preteklem obdobju in 
sicer pri izplačilih plač za mesec januar.Na podlagi vgrajenih 
"varovalk" to je pragov inflacije, pa lahko do uskladitve pride tudi 
prej, če je v posameznem letu presežen določen prag rasti cen. 
Tako določene izhodiščne plače naj bi veljale od meseca uskladitve 
dalje. Enak način usklajevanja se predvideva tudi za usklajevanje 
zajamčenega osebnega dohodka, katerega znesek je pomemben 
zlasti zato, ker pomeni osnovo za določanje nekaterih pravic in 
obveznosti na področju socialnih prejemkov. S tako določbo je še 
naprej zagotovljen sistem enotnosti glede usklajevanja plač, ki so 
ga doslej določali različni veljavni predpisi. Tako je zagotovljena 
večja preglednost, odpravljene pa so tudi morebitne nejasnosti 
pri uporabi predpisov, ki določajo način usklajevanja. S predlogom 
zakona je dana posebna možnost za nagrajevanje delavcev v 
primeru pozitivnega rezultata poslovanja pri delodajalcih, ki so 
organizirani kot kapitalske družbe, razen izjem določenih v 
zakonu, in sicer tako, da lahko delodajalci zaposlenim iz tega 
naslova izplačajo največ eno povprečno plačo, pri čemer pa ne 

smejo za plače porabiti več kot 25 % dobička. Tak način 
nagrajevanja naj bi veljal do sprejema zakona o finančni udeležbi 
delavcev pri delitvi dobička v podjetju, ki se pripravlja v okviru 
resorja, pristojnega za delo. Z zakonom pa se želi tudi zagotoviti, 
da plače tistih delavcev, ki so urejene izven okvirja kolektivnih 
pogodb, ne smejo rasti hitreje kot predvideva ta zakon. 
Za minimalno plačo pa je poleg usklajevanja na način, ki je določen 
za druge plače, predvideno, še enkrat letno povečanje za 
ugotovljeno rast bruto domačega proizvoda v preteklem letu. 

Ker sta bili v letošnjem letu na podlagi veljavnega zakona opravljeni 
že dve uskladitvi, in sicer v mesecu januarju in v mesecu aprilu, 
predlog zakona pa določa letno usklajevanje, se predlaga, da se 
uskladitev plač za mesec januar 1998 opravi tako, da se 
izhodiščne plače iz meseca aprila 1997 uskladijo za 85 %-no rast 
cen življenjskih potrebščin, nastalo v času od 1.4. do 31.12.1997. 
Rast prvega tromesečja je bila namreč že upoštevana pri določitvi 
plač za mesec april. 

Višino minimalne plače in odstotek možnega povečanja 
izhodiščnih plač v skladu z zakonom ugotovi minister, pristojen 
za delo, in ju objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 

Kazenske sankcije so predvidene za delodajalce, ki zaposlenim 
ne izplačajo minimalnih plač v skladu z zakonom, in za tiste, ki 
Agenciji RS ali Davčni upravi RS posredujejo neresnično izjavo o 
skladnosti izplačanih plač z veljavnimi kolektivnimi pogodbami. 
Inšpektor za delo pa lahko v obliki mandatne kazni na kraju 
prekrška za vsak primer kršitve posebej, torej vedno, ko ugotovi, 
da delodajalec posameznemu delavcu ni izplačal minimalne plače, 
določene z*zakonom, izreče denarno kazen v višini 50.000 SIT. 

Rok 30.6.1999, do katerega je predvidena veljavnost tega zakona, 
je določen glede na dejstvo, da se minimalna plača poveča za 
ugotovljeno rast bruto domačega proizvoda v preteklem letu, 
statistični podatek o tem pa je vsako leto znan šele v mesecu 
maju oziroma najkasneje v začetku junija. 
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Predlog 

ZAKONA 0 DOPOLNITVAH ZAKONA 0 

SKLADU REPUBLIKE SLOVENIJE ZA 

SUKCESIJO (ZSSuk-B) 

- EPA 175-11 - skrajšani postopek 

Vlada Republike Slovenije je na 16. seji dne 5. junija 1997 določila 
besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O DOPOLNITVAH ZAKONA O 
SKLADU REPUBLIKE SLOVENIJE ZA SUKCESIJO, 

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

Vlada Republike Slovenije predlaga Državnemu zboru, da 
sprejme navedeni zakon po skrajšanem postopku, ker gre za 
manj zahtevno dopolnitev zakona, saj ta obravnava le 
nadaljevanje urejanja sukcesljske problematike, katere splošna 
ureditev je bila že okvirno določena z ustavnim zakonom ter 

zakonom o Skladu za sukcesijo ter še nekaterimi drugimi 
zakoni. 

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

- mag. Mitja GASPARI, minister za finance, 
- Tomaž MARUŠIČ, minister za pravosodje, 
• Blanka PRIMEC, direktorica Sklada Republike Slovenije za 
sukcesijo, 
- Meta BOLE, državna podsekretarka v Ministrstvu za finance, 
- Marjan POGAČNIK, državni podsekretar v Ministrstvu za 
pravosodje. 

UVOD 

1. Ocena stanja 

Zakon o skladu Republike Slovenije za sukcesijo (v nadaljevanju: 
zakon) je bil sprejet v februarju 1993, zakon o spremembah In 
dopolnitvah omenjenega zakona pa v juniju 1994. Zakon ureja 
prenos terjatev In obveznosti Republike Slovenije ter pravnih In 
fizičnih oseb z območja Republike Slovenije do subjektov 
nekdanje federacije na sklad. 

Zakon ni predvidel obveznega prenosa terjatev In obveznosti na 
sklad, poleg tega pa je z namenom enakopravnega obravnavanja 
subjektov izključil možnost prenosa na sklad tistih terjatev In 
obveznosti, ki so bile urejene z drugimi zakoni, med drugim z 

zakonom o odkupu terjatev do Iraka, Kube in LR Angole ter 
Zvezne direkcije za promet In rezerve Izdelkov posebnega 
pomena (Ur.l. št. 55/92). Zakon je torej Izključil možnost različnega 
obravnavanja Istovrstnih terjatev In obveznosti In postavil v 
enakopravnem položaj vse subjekte, ki so uveljavili svoje terjatve 
in obveznosti. 

2. Razlogi za sprejem zakona In poglavitne rešitve 

Predlagani zakon dograjuje reševanje sukcesijske problematike. 
Gre za sodne postopke, ki tečejo na sodiščih doma In v tujini v 
zvezi s terjatvami in obveznostmi do subjektov bivše federacije. 
Predvsem gre za sodne postopke v zvezi s terjatvami do Zvezne 
direkcije za promet in rezerve Izdelkov posebnega pomena bivše 
SFRJ. 
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Problematika sukcesije bivše SFRJ predstavlja poseben interes 
držav, saj je rešitev teh vprašanj vezana na akt, ki bo urejal 
pravno nasledstvo celovito kot problematiko, ki spada v sfero 
javnega prava. Zato delne rešitve sukcesijskega vprašanja niso 
sprejemljive. S tem zakonom zato predlagamo prekinitev oziroma 
odločitev sodnih postopkov, ki bi sicer prejudicirali rešitve 
sukcesijskega vprašanja. Sklad Republike Slovenije predstavlja 
pooblaščeno ustanovo za dejanje mnenj v zvezi s povezavo 
pravnih razmerij do subjektov nekdanje federacije. 

3. Ocena finančnih sredstev iz državnega proračuna 

S sprejetjem tega zakona ne bodo nastale nove obveznosti za 
proračun Republike Slovenije. 

BESEDILO ČLENOV: 

1. člen 

V zakonu o Skladu Republike Slovenije za sukcesijo (Uradni list 
RS, št. 10/93, 38/94) se za 15.C členom dodajo novi 15.Č, 15.d, 
15.e, 15.f in 15.g členi, ki se glasijo: 

15.Č člen 

Če zoper osebe iz 11. in 15. člena zakona poteče pravdni ali 
izvršilni postopek v zvezi s terjatvami in obveznostmi po tem 
zakonu, sodišče po uradni dolžnosti pravdni postopek prekine 
oziroma izvršbo odloži. 

Pravdni postopek, začet po uveljavitvi tega zakona, se prekine z 
dnem, ko je tožba vročena toženi stranki. 

Izvršilni postopek, začet po uveljavitvi tega zakona, se še pred 
odločitvijo o predlogu za izvršbo prekine z dnem, ko sodišče 
prejme mnenje iz 15.g člena tega zakona. 

15.d člen 

Po odločbah 15.Č člena tega zakona, sodišče odloča tudi v primeru, 
ko fizične in pravne osebe niso ravnale ali niso bile upravičene 
ravnati po 15. členu, tožbeni zahtevek pa je posredno ali 
neposredno povezan s pravnimi razmerji do subjektov nekdanje 
federacije. 

15.e člen 

Prekinjen oziroma odložen postopek, sodišče nadaljuje po uradni 
dolžnosti po uveljavitvi zakona iz 15.c člena tega zakona. 

15.f člen 

Če je proti pravni osebi iz 15. člena uveden stečajni ali likvidacijski 
postopek, se prenesejo terjatve in obveznosti, ki so posredno ali 
neposredno povezane s pravnimi razmerji do subjektov nekdanje 
federacije na Sklad. 

Sklad nastopa v postopkih, ki jih ureja zakon o prisilni poravnavi, 
stečaju in likvidaciji kot upnik. 

Vsa poplačila Sklada kot upniku v stečajnem in likvidacijskem 
postopku se nakažejo na žiro račun Sklada. 

Terjatve iz prvega odstavka tega člena se prenesejo skladno s 
sklepom o metodologiji za prevzem terjatev in obveznosti iz 
naslova nasledstva nekdanje SFRJ na Sklad. 

15.g člen 

Za ugotovitev dejstev iz 15.Č, 15.d in 15.f člena, sodišče po uradni 
dolžnosti predhodno pridobi mnenje Sklada, ki je podlaga za 
odločitev. 

2. člen 

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

OBRAZLOŽITEV 

Predlagani zakon ureja primere, ko sodni postopek zoper 
subjekte, ki so nosilci terjatev in obveznosti po tem zakonu že 
teče, in situacije, ko bo sodni postopek zoper njih šele sprožen. 
Pravdni postopki, ki že tečejo, se prekinejo, izvršba, ki je v teku, 
pa se odloži (1. odstavek 15.Č člena). 

Prav tako se bodo prekinili pravdni oziroma izvršilni postopki, ki 
bodo uvedeni šele po uveljavitvi tega zakona (2. in 3. odstavek 
15.Č člena). V obeh primerih prekinitev nastane že po samem 
zakonu. 

Zakon na enak način ureja tudi primere, ko fizične in pravne 
osebe niso prenesle svojih terjatev oziroma obveznosti na Sklad, 
oziroma niso bile do tega upravičene (15.d člen). 

S predlaganimi rešitvami sodno varstvo ostaja zagotovljeno, saj 
se sodni postopki le začasno prekinejo zaradi celovitega reševanja 

sukcesijske problematike (15.e člen). 

Stečajni in likvidacijski postopki, ki potekajo po posebnem zakonu, 
se po tem zakonu nadaljujejo. Namesto institucij nekdanje 
federacije bo vstopil kot upnik Sklad RS za sukcesijo. Prav tako 
se vsa morebitna poplačila obveznosti pravne osebe s tega 
naslova, proti kateri je uveden stečajni ali likvidacijski postopek, 
nakažejo na žiro račun Sklada in bodo predstavljala del skupnih 
sredstev, ki bodo predmet delitve med državami naslednicami 
nekdanje SFRJ (15.f člen). 

Kot reševanje sukcesijskih vprašanj spada v sfero javnega prava 
in so nanje nanašajoči se predpisi prisilne narave ter predstavljajo 
poseben interes države, zakon nalaga sodišču, da po uradni 
dolžnosti preveri, ali gre za tožbeni zahtevek oziroma stečajni ali 
likvidacijski postopek, ki se nanaša na vprašanje nasledstva 
bivše SFRJ (15. g člen). 
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Predlog 

ZAKONA 0 VINU IN DRUGIH 

PROIZVODIH IZ GROZDJA IN VINA 

(ZVDP) 

- EPA 670 - tretja obravnava 

Vlada Republike Slovenije je na 17. seji dne 12. junija 1997 
določila besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O VINU IN DRUGIH PROIZVODIH IZ 
GROZDJA IN VINA, 

ki ga pošilja v tretjo obravnavo na podlagi 4. seje Državnega 
zbora Republike Slovenije z dne 7/5-1997 in 195. člena 
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije. 

Hkrati pošilja v obravnavo amandmaje Vlade Republike 
Slovenije k predlogu zakona o vinu in drugih proizvodih iz 
grozdja in vina - tretja obravnava. 

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: 

- Ciril SMRKOLJ, minister za kmetijstvo, gozdarstvo in 
prehrano, 
- Franc BUT, državni sekretar v Ministrstvu za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano, 
- Martina LIPPAI, državna podsekretarka v Ministrstvu za 
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, 
- Špela TERPIN, svetovalka Vlade Republike Slovenije v 
Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 

1. člen 
(vsebina zakona) 

Ta zakon ureja posebnosti varstva geografskega porekla grozdja, 
vina in drugih proizvodov iz grozdja in vina; pridelavo grozdja 
plemenite vinske trte; pridelavo mošta in vina; predelavo vina in 
predelavo stranskih proizvodov iz grozdja in vina; dajanje grozdja, 
mošta, vina in drugih proizvodov iz grozdja In vina v promet. 

2. člen 
(vino) 

Vino je kmetijsko prehrambeni pridelek, pridobljen s popolnim ali 
delnim alkoholnim vrenjem drozge ali mošta, pridelanega iz grozdja 
plemenite vinske trte (v nadaljnjem besedilu: grozdje), ki vsebuje 

ob trgatvi najmanj 64 stopinj oechsleja sladkorja, če ni' za 
posamezne letine, sorte in pridelovalna območja izjemoma 
določeno drugače. 

3. člen 
(drugi proizvodi iz grozdja in vina) 

Drugi proizvodi iz grozdja in vina (v nadaljnjem besedilu: drugi 
proizvodi) po tem zakonu so: 

- nizkoalkoholne vinske pijače; 
- neprevreti in delno prevreti izdelki iz grozdja in vina: grozdni 
mošt, delno prevreti grozdni mošt, zgoščeni grozdni sok in 
zgoščen grozdni mošt, rektificirani zgoščeni grozdni sok, grozdni 
sok, mistela; 
- mešanice drugih pijač oziroma rastlinskih izvlečkov z vinom, pri 
katerih je delež vina več kot 50 %; 
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- dealkoholizirani proizvodi iz vina; 
- vinska žganja; 
- vinski kis; 
- stranski proizvodi iz grozdja in vina: tropine, droži, pečke in 
izdelki iz stranskih proizvodov; 
- drugi proizvodi iz grozdja in vina. 

4. člen 
(geografsko poreklo vina in drugih proizvodov) 

Geografsko poreklo vina in drugih proizvodov se označi po 
geografskem območju, kjer je bilo pridelano grozdje in so zaradi 
naravnih oziroma človeških dejavnikov grozdje, vino oziroma 
drugi proizvodi pridobili določene posebne značilnosti. 

Vrste oznak geografskega porekla vina so naslednje: 

- zaščiteno geografsko poreklo (ZGP) 
- priznana geografska oznaka (PGO), 
- priznano tradicionalno poimenovanje (PTP). 

Z oznako zaščiteno geografsko poreklo (ZGP) se lahko označijo 
le vina iz razreda kakovostnih vin, pri katerih sta grozdje in vino 
pridelana na določenem območju, ki je enako ali manjše od 
vinorodnega okoliša. Imena in pogoji za zaščiteno geografsko 
poreklo vina so predpisani, pravno varstvo pravic je zagotovljeno 
po tem zakonu in po predpisih o industrijski lastnini. 

Z oznako priznana geografska oznaka (PGO) se lahko označijo 
deželna vina, za katera je vse grozdje pridelano v določeni 
vinorodni deželi ali manjšem območju od vinorodne dežele. Imena 
in pogoji za priznano geografsko oznako so predpisani, pravno 
varstvo pravic je zagotovljeno po tem zakonu in po predpisih o 
industrijski lastnini. 

Z oznako priznano tradicionalno poimenovanje (PTP) se lahko 
označijo vina, če je za tako označevanje predhodno izdelan 
elaborat, ki opredeljuje geografsko območje in lastndsti vina ter 
utemeljuje uporabo tradicionalnega poimenovanja. Elaborat 
pripravijo zainteresirani pridelovalci, potrdi ga minister, pristojen 
za kmetijstvo (v nadaljnjem besedilu: minister), po predhodnem 
mnenju pooblaščene organizacije. PTP ne pomeni neposredne 
uporabe geografskega imena, temveč gre za Ime, ki je s 
tradicionalno uporabo v javnosti pridobilo značaj določenega 
geografskega porekla (na primer teran na Krasu In cviček na 
Dolenjskem). Z vpisom imena priznanega tradicionalnega 
poimenovanja v seznam geografskih oznak vina, pridobijo 
pridelovalci takega vina pravico do varstva oznake po tem zakonu 
In po predpisih o Industrijski lastnini. 

Oznaka geografskega porekla je skupinska pravica in jo smejo 
uporabljati tisti, ki so vpisani v register pridelovalcev grozdja in 
vina, za vin« oziroma druge proizvode, če so grozdje, vino in 
drugI proizvodi pridelani oziroma proizvedeni na določenem 
območju in Izpolnjujejo druge predpisane pogoje. 

Zaradi zaščite In kontrole geografskega porekla vina In drugih 
proizvodov se v skladu s tem zakonom vodi seznam geografskih 
oznak vina In drugih proizvodov. V ta namen se vinogradniško 
območje Slovenije razdeli na pridelovalna območja; vodi kataster 
dejanskih In možnih vinogradniških površin z absolutnimi 
vinogradniškimi legami (v nadaljnjem besedilu: kataster 
vinogradov); vodi register pridelovalcev grozdja in vina (v 
nadaljnjem besedilu: register); predpišejo priporočene In dovoljene 
sorte vinske trte ter podlage za vinsko trto (v nadaljnjem besedilu: 
trsnl Izbor); spremlja dozorevanje grozdja in določa rok trgatve; 
ustrezno omeji v hektarski pridelek grozdja; vino in drugi proizvodi 
ocenjujejo in označujejo. 

Za vino in druge proizvode se glede oznake porekla blaga predpisi 
o industrijski lastnini uporabljajo le. če v tem zakonu nI drugače 
določeno. Pridelovalci vina, katerih vino izpolnjuje pogoje za 
označevanje porekla po tem zakonu, uživajo pravno varstvo po 
predpisih o industrijski lastnini. 

5. člen 
(strokovne in analitske naloge na področju 

vinogradništva In vinarstva) 

Strokovne, upravne, pospeševalne in analitske naloge na področju 
vinogradništva in vinarstva, ki so posebej pomembne za Republiko 
Slovenijo in so določene s tem zakonom, na njegovi podlagi izdanimi 
predpisi in ustanovnim aktom, opravljajo pooblaščene 
organizacije. 

Naloge iz prvega odstavka tega člena so zlasti: 

- svetovanje, izobraževanje, usposabljanje ter prenos znanja do 
vinogradnikov in vinarjev na tehnološkem, gospodarskem, 
okoljevarstvenem in drugih področjih, pomembnih za razvoj 
vinogradništva in vinarstva; 
- selekcija in introdukcija vinske trte in genska banka vinske trte; 
- vzgoja ter zagotavljanje zadostnih količin osnovnega matičnega 
materiala vinske trte in podlag; 
- spremljanje predpisanih tehnologij in metod pridelave grozdja in 
vina (spremljanje dozorevanja grozdja) ; 
- analiziranje grozdja in vina ter razvrščanje vina in drugih 
proizvodov po kakovosti: ocenjevanje vina in drugih proizvodov 
(laboratorijske analize in organoleptična ocena); 
- izdajanje dovoljenj za dosladkanje grozdja in mošta; 
- določanje roka trgatve; 
- izdajanje odločb o ocenitvi vina in drugih proizvodov. 

II. PRIDELAVA GROZDJA IN VINA 

6. člen 
(pridelava grozdja in vina ter predelava vina in drugih 

proizvodov) 

Pridelava grozdja so vsa dela v vinogradu, vključno s trgatvijo 
grozdja. 

Pridelava vina obsega predelavo grozdja, in sicer: pecljanje in 
drozganje grozdja, ter vsa kletarska dela: obdelavo drozge In 
mošta, alkoholno vrenje drozge in mošta, negovanje vina in 
pripravo vina za potrošnjo; polnjenje vina v originalno embalažo 
ter skladiščenje vina pred oddajo v promet. 

Predelava vina in drugih proizvodov so tehnološki postopki, v 
katerih se kot surovina uporablja vino oziroma drugI proizvodi. 

7. člen 
(pridelovalci grozdja in vina ter drugih proizvodov) 

Vino In druge proizvode smejo pridelovati In proizvajati osebe, ki 
za to dejavnost Izpolnjujejo predpisane pogoje glede strokovne 
usposobljenosti, prostorov In opreme, ter so vpisani v register 
pridelovalcev grozdja In vina, in sicer: 

■ pravne osebe in samostojni podjetniki; 
• fizične osebe, ki se ukvarjajo s pridelavo grozdja In vina ter 
drugih proizvodov In niso samostojni podjetniki, vendar le Iz 
lastnega pridelka grozdja. 
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8. člen 
(register pridelovalcev grozdja In vina) 

V register se vpišejo pravne In fizične osebe, ki pridelujejo grozdje 
(v nadaljnjem besedilu: pridelovalci grozdja), vino (v nadaljnjem 
besedilu: pridelovalci vina) oziroma druge proizvode (v nadaljnjem 
besedilu: pridelovalci drugih proizvodov) ali predelujejo vino 
oziroma druge proizvode (v nadaljnjem besedilu: predelovalci vina 
oziroma drugih proizvodov). 

Pridelovalci grozdja so pravne in fizične osebe, ki pridelujejo 
grozdje za vino oziroma druge proizvode in: 

• Imajo v lasti, zakupu oziroma v drugačni obdelavi 0,05 ha ali več 
vinograda na ozemlju Republike Slovenije; 
- imajo v lasti, zakupu oziroma v drugačni obdelavi manj kot 0,05 
ha vinogradov na ozemlju Republike Slovenije, če dajejo grozdje, 
vino oziroma druge proizvode v promet; 
- imajo stalno prebivališče v Republiki Sloveniji in imajo ob 
uveljavitvi tega zakona vinograde v lasti ali zakupu v obmejnih 
območjih držav, ki mejijo na Republiko Slovenijo, če prepeljejo 
grozdje, vino oziroma druge proizvode na območje Republike 
Slovenije. 

Pridelovalci vina so pravne in fizične osebe, ki pridelujejo vino iz 
grozdja iz lastne pridelave ali iz kupljenega grozdja. 

Pridelovalci drugih proizvodov so pravne in fizične osebe, ki 
pridelujejo druge proizvode iz grozdja iz lastne pridelave ali iz 
kupljenega grozdja. 

Predelovalci vina oziroma drugih proizvodov so pravne in fizične 
osebe, ki predelujejo vino oziroma druge proizvode iz lastne ali 
kupljene pridelave v nove proizvode. 

Pridelovalci oziroma predelovalci, ki so pravne osebe oziroma 
samostojni podjetniki, se vpišejo v register v upravni enoti, v 
kateri ima pravna oseba oziroma samostojni podjetnik sedež, 
pridelovalci grozdja, ki so fizične osebe, se vpišejo v register pri 
upravni enoti, v kateri ležijo njihovi vinogradi oziroma njihov 
pretežni del. 

9. člen 
(vsebina registra) 

V register se vpisujejo podatki: 

- o pridelovalcih in predelovalcih iz 8. člena tega zakona: 
ime, priimek in naslov, enotna matična številka fizične osebe 

oziroma ime, sedež in matična številka pravne osebe oziroma 
samostojnega podjetnika; 
- o vinogradih: katastrski okraj, katastrska občina, parcelna 
številka, katastrski razred, neto in bruto površina; 
- o vinski trti: število trsov in sadilna razdalja, sorta, podlaga, leto 
sajenja; 
- o pridelku: količina grozdja po sortah, količina doma pridelanega 
vina In drugih proizvodov; 
- o odkupu: količina odkupljenega grozdja, mošta oziroma vina po 
sortah in količina odkupljenih drugih proizvodov po vrstah; 
- drugi podatki. 

Vlogo za vpis v register mora vložiti pridelovalec oziroma 
predelovalec Iz prvega odstavka tega člena pred začetkom 
opravljanja dejavnosti na predpisan način, v predpisanih rokih in 
skupaj s predpisano dokumentacijo. 

Register na predpisan način vodi upravna enota. Upravna enota 
predpisane podatke iz registra v predpisanih rokih In na predpisan 
način pošlje ministrstvu, pristojnemu za kmetijstvo (v nadaljnjem 

besedilu: ministrstvo) za Izdelavo zbirnega registra. 

Podatke Iz registra lahko uporablja ministrstvo za izdelavo katastra 
vinogradov ter za spremljanje stanja In oblikovanje gospodarske 
politike na področju vinogradništva in vinarstva; pooblaščena 
organizacija za opravljanje svojih nalog; upravna enota za 
opravljanje svojih nalog; pristojne inšpekcije za opravljanje svojih 
nalog; upravni organ, pristojen za državno statistiko, ter drugi 
organi, pooblaščeni z zakonom. 

10. člen 
(kataster dejanskih in možnih vinogradov) 

Na podlagi zbirnega registra in drugih baz podatkov ministrstvo 
vzpostavi kataster vinogradov kot evidenco o dejanskih in možnih 
vinogradih. 

Kot možne vinogradniške površine se lahko evidentirajo le 
absolutne vinogradniške lege. Absolutna vinogradniška lega je 
lega, na kateri vinska trta daje kakovostno in količinsko optimalne 
pridelke, pri čemer je ekonomičnost pridelave vinske trte na tej 
legi večja kot bi bila pri pridelavi drugih kmetijskih pridelkov. 

Pri vzpostavitvi in vodenju katastra vinogradov uporablja 
ministrstvo naslednje podatke: 

- o pridelovalcih iz zbirnega registra pridelovalcev grozdja in vina, 
pri čemer se lahko za fizične osebe uporabi glede imena, priimka 
in naslova ter enotne matične številke občana podatke iz 
Centralnega registra prebivalstva; za pravne osebe in samostojne 
podjetnike pa glede imena, naslova, matične številke ter drugih 
javnih podatkov podatke iz registra podjetij; za oboje pa tudi 
podatke iz registra teritorialnih enot in evidence hišnih številk; 
- o legi iz mapne kopije zemljiškega katastra oziroma 
digitaliziranega načrta in iz topografskih kart iz topografskih 
načrtov in digitalnega modela višin; 
- o lastnikih, površini, katastrski kulturi in katastrskem razredu iz 
podatkovne baze zemljiškega katastra Republike Slovenije 
vključno z obstoječo računalniško obdelavo; 
- o zemljiščih in njihovi rodovitnosti iz agrokarte, kategorizacije in 
razvrstitve kmetijskih zemljišč, iz pedološke in geološke karte, iz 
aero fotoposnetkov in obstoječih satelitskih posnetkov ter iz 
podatkov sistematičnega spremljanja in analiziranja rodovitnosti 
kmetijskih zemljišč; 
- o podnebju iz podatkovne baze Hidrometeorološkega zavoda 
Republike Slovenije; 
- o onesnaženosti iz podatkov sistematičnega spremljanja 
onesnaženosti kmetijskih zemljišč, kmetijskih rastlin in talne vode; 
- iz drugih baz podatkov. 

Upravljalci oziroma lastniki podatkov iz drugega odstavka tega 
člena dajo ministrstvu podatke brezplačno, razen neposrednih 
materialnih stroškov za potrebne dodatne izvode. 

11. člen 
(grozdje) 

Grozdje, namenjeno pridelavi v vino, se lahko prideluje le na 
absolutnih vinogradniških legah in iz določenih priporočenih 
oziroma dovoljenih sort vinske trte za določeno pridelovalno 
območje. 

Grozdje, namenjeno pridelavi v vino, mora biti glede na predvideno 
kakovostno stopnjo vina pridelano z ustrezno vinogradniško 
tehnologijo. 

Pri pridelavi grozdja in vina se mora ravnati z grozdjem, drozgo, 
moštom in vinom tako, da se ohranijo in razvi|ejo vse naravne 
kakovostne značilnosti grozdja in se doneguje za promet primerno 
vino. 
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Iz uvoženega grozdja, drozge oziroma mošta ni dovoljeno 
pridelovati vina. Ta določba ne velja za grozdje, ki ga pridelovalci 
iz 3. alinee drugega odstavka 8. člena tega zakona pridelajo na 
svojih zemljiščih na obmejnih območjih sosednjih držav in ga v 
skladu s tem zakonom in predpisi, izdanimi na njegovi podlagi, 
pripeljejo v Republiko Slovenijo. 

12. člen 
(trgatev) 

Trgatev grozdja za pridelavo mošta in vina ni dovoljena pred 
dnem, ki ga po posameznih pridelovalnih območjih za posamezne 
sorte vinske trte in kakovostne stopnje vina na podlagi podatkov 
o dozorevanju grozdja določi pooblaščena organizacija. 
Posamezno pridelovalno območje je lahko enako ali manjše od 
vinorodnega okoliša. 

Rok za trgatev grozdja se določi na podlagi terenskih meritev 
zorenja grozdja tako, da ima grozdje ob trgatvi praviloma takšno 
sladkorno stopnjo, da izboljšanje vina z dosladkanjem ni potrebno. 

Ne glede na prvi odstavek 2. člena tega zakona lahko ministrstvo 
zaradi izredno neugodnih razmer za dozorevanje grozdja po 
predhodnem mnenju pooblaščene organizacije dovoli pridelavo 
vina iz grozdja, ki vsebuje ob trgatvi najmanj 52 stopinj oechsleja 
sladkorja. 

Dovoljeni rok trgatve objavi pooblaščena organizacija na krajevno 
običajen način. 

Trgatev grozdja za vrhunsko vino je treba predhodno prijaviti 
pooblaščeni organizaciji. Pred trgatvijo pooblaščena organizacija 
pregleda količino in kakovost grozdja, namenjenega pridelavi 
vrhunskih vin iz 2. alinee 2. podtočke točke A 18. člena tega 
zakona. Stroške pregleda plača pridelovalec grozdja. 

13. člen 
(nega vina) 

Pri pridelavi grozdja, vina in drugih proizvodov iz grozdja in vina 
so dovoljeni le predpisani postopki in enološka sredstva. 

Popravljanje mošta in vina ter dosladkanje grozdja, drozge oziroma 
mošta ni dovoljeno, razen če za to pooblaščena organizacija izda 
predpisano dovoljenje za dosladkanje drozge ali mošta. Dovoljenje 
lahko pooblaščena organizacija izda, če so v posameznem letu 
vremenske razmere za rast in razvoj vinske trte posebej 
neugodne, pri tem pa upošteva pridelovalno območje in predvideno 
kakovostno stopnjo vina ter sorto grozdja. Dovoljenja za 
dosladkanje se ne sme izdati, če je drozga oziroma mošt 
namenjena za pridelavo vrhunskega vina. 

Dovoljenje iz prejšnjega odstavka je skupna odločba za vse 
pridelovalce grozdja in vina posamezne sorte z določenega 
pridelovalnega območja in se izda po uradni dolžnosti. Odločba 
se objavi na krajevno običajen način, en izvod pa se pošlje organu 
kmetijske inšpekcije. 

14. člen 

(mešanje grozdja, drozge, mošta in vina) 

Mešanje grozdja, drozge, mošta oziroma vina je za posamezne 
kakovostne stopnje vina, različne letnike in barve grozdja dovoljeno 
le v okviru, ki ga določajo ta zakon in predpisi, izdani na njegovi 
podlagi. 

Prepovedano je mešanje slovenskega vina z uvoženim. 

III. RAZDELITEV VINOGRADNIŠKEGA 
OBMOČJA NA PRIDELOVALNA 
OBMOČJA 

15. člen 
(pridelovalna območja) 

Glede na ekološke razmere (relief, podnebje, tla, agrobiološke 
dejavnike ter vede o vinski trti), glavne organoleptične lastnosti 
vin ter zgodovinsko tradicionalne vidike predelave grozdja in vina 
se vinogradniško območje Slovenije deli na pridelovalna območja: 
vinorodne dežele, vinorodne okoliše ter vinorodne podokoliše, 
ožje okoliše, vinorodne kraje in vinorodne lege. 

Vinorodna dežela je širše geografsko območje, ki ima podobne 
podnebne in talne razmere, ki skupaj z agrobiološkimi dejavniki 
vplivajo na glavne organoleptične lastnosti vina, pridelanega na 
območju dežele. Vinorodni deželi sta: Primorska in Podravje- 
Posavje. 

Vinorodni okoliš je osnovno geografsko opredeljeno območje, ki 
ima podobne podnebne in talne razmere, podoben izbor sort in 
druge podobne agrobiološke dejavnike, ki omogočajo pridelavo 
grozdja in vina za okoliš značilnih, podobnih organoleptičnih 
lastnosti. Vinorodni okoliši so: Maribor, Radgona-Kapela, Ljutomer- 
Ormož, Haloze, Prekmurske gorice, Srednje Slovenske Gorice, 
Šmarje-Virštajn, Bizeljsko-Sremič, Dolenjska, Bela krajina, 
Goriška Brda, Vipava, Kras, Koper. 

Manjša pridelovalna območja od vinorodnega okoliša so vinorodni 
podokoliši, ožji okoliši, vinorodni kraji in vinorodne lege. To so 
geografsko opredeljeni deli vinorodnega okoliša s podobnimi 
podnebnimi, talnimi, višinskimi; sončnimi in drugimi okoljskimi 
razmerami ter z izborom sorte, ki omogočajo pridelavo grozdja in 
vina, ki se po kakovosti in organoleptičnih lastnostih razlikuje od 
grozdja in vina, pridelanega v drugih pridelovalnih območjih istega 
vinorodnega okoliša. 

16. člen 
(trsni izbor) 

V posameznih vinorodnih okoliših se smejo saditi in se sme 
pridelovati vino samo iz tistih sort vinske trte, ki jih določa trsni 
izbor za posamezni okoliš. 

IV. RAZVRSTITEV VIN IN NJIHOVO 
OCENJEVANJE TER OZNAČEVANJE 

1. RAZVRSTITEV VIN A 

17. člen 
(razvrstitev vina) 

Vina po tem zakonu so: 

a) vina v ožjem pomenu besede: 
- mirna vina, 
- biser vina, 
- peneča vina, 
- gazirana vina; 

b) posebna vina: 
• naravna sladka vina kot so vina iz sušenega grozdja, 
- aromatizirana vina, 
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- alkoholizirana vina, 
- druga posebna vina. 

Po barvi se vina delijo na bela, rdečkasta ali rose in rdeča. 

Po vsebovani količini neprevretega sladkorja se: 
- mirna vina delijo na: suha, polsuha, polsladka in sladka; 
- peneča, biser in gazirana vina delijo na: posebno suha, suha, 
polsuha, polsladka in sladka. 

18. člen 
(razvrstitev vina po kakovosti) 

Razvrstitev vina v kakovostne stopnje je odvisna od doseganja 
kakovosti grozdja, hektarskih pridelkov, ki ne smejo presegati 
predpisane količine, stopnje sladkorja, izplena pri stiskanju grozdja, 
naravnega alkohola in drugih sestavin vina ter organoleptičnih 
značilnosti vina, in sicer: 

a) po kakovosti se vina v ožjem pomenu besede razvrstijo v 
razred namiznih vin in razred kakovostnih vin, in sicer: 

A. MIRNA VINA 

1. razred namiznih vin: 
- namizno vino, 
- deželno vino; 

2. razred kakovostnih vin z zaščitenim geografskim poreklom: 
- kakovostno vino, 
- vrhunsko vino, ki je lahko glede na zrelost grozdja in način 
trgatve oziroma staranja: 
- vrhunsko vino, 
- vrhunsko vino pozna trgatev, 
- vrhunsko vino izbor, 
- vrhunsko vino jagodni izbor, 
- vrhunsko vino suhi jagodni izbor, 
- vrhunsko ledeno vino, 
- vrhunsko arhivsko vino; 

B. PENEČA VINA 
- namizno peneče vino, 
- deželno peneče vino, 
- kakovostno peneče vino, 
- vrhunsko peneče vino 
- penina; 

C. BISER VINA 
- namizno biser vino, 
- deželno biser vino, 
- kakovostno biser vino; 

Č. GAZIRANA VINA 
- namizno gazirano vino, 
- deželno gazirano vino. 

b) po času trgatve in načinu predelave oziroma nege se mirna 
vina razvrstijo še na: 

1. MLADA VINA: - namizno mlado vino, - deželno mlado vino, - 
kakovostno mlado vino; 

2. VINA BARRIOUE: - kakovostno vino barrique, - vrhunsko vino 
barrique; 

2. OCENJEVANJE VINA 

19. člen 
(obvezna ocenitev vina in mošta pred prometom) 

Vino in mošt, namenjena za promet, morata biti pred oddajo v 
promet ocenjena na predpisan način. Po uradni ocenitvi vina, 
namenjenega prometu, ni dovoljeno spreminjati. Če se vino po 
ocenitvi iz kakršnega koli razloga spremeni, ga je treba pred 
oddajo v promet ponovno oceniti. 

Ocenjeno mora biti tudi uvoženo vino. 

Ne glede na prvi odstavek tega člena ni treba oceniti vina iz 
lastne pridelave, ki ga pridelovalci iz 2. alinee prvega odstavka 7. 
člena tega zakona porabijo v lastnem gospodinjstvu in 
gospodarstvu. 

20. člen 
(ocena vina) 

Oceno vina in mošta sestavljata: organoleptična ocena vina, ki 
zajema izgled, vonj in okus vina, ter fizikalno kemična analiza 
Vina in mošta. 

Z oceno vina in mošta se ugotavljajo: 

- primernost vina in mošta za promet in njegova istovetnost z 
listinami, ki ga spremljajo; 
- kakovostna stopnja vina glede na: geografsko poreklo vina, 
pogoje pridelave in nege, vsebnost posameznih snovi in 
organoleptično oceno; 
- istovetnost vina glede na certifikat države izvoznice in primernost 
za promet s tem vinom v Republiki Sloveniji. 

21. člen 
(postopek ocene vina in mošta) 

Oceno vina in mošta izvaja pooblaščena organizacija. O ocenitvi 
in razvrstitvi vina izda pooblaščena organizacija odločbo v 
upravnem postopku. 

Če imetnik vina oziroma mošta ni zadovoljen z oceno, lahko v 
osmih dneh od prejema odločbe iz prejšnjega odstavka vloži 
pritožbo na ministrstvo in zahteva ponovno oceno vina oziroma 
mošta. Rezultat ponovne ocene je dokončen. 

Za oceno vina iz razreda kakovostnih vin, pridelanega v Republiki 
Sloveniji, povzorči vino pooblaščena oseba pooblaščene 
organizacije. 

Za ocenitev mošta in vina iz razreda namiznih vin, pridelanega v 
Republiki Sloveniji, pošlje pooblaščeni organizaciji vzorec za 
oceno mošta naročnik. 

Za oceno uvoženega vina povzorči vino kmetijski inšpektor. Če 
se uvoženo vino kasneje doneguje, ga pred oddajo v promet 
neposrednemu potrošniku povzorči in oceni pooblaščena 
organizacija. 

22. člen 
(pokuševalci) 

Pokuševalce za organoleptično oceno vina in mošta imenuje 
minister, pristojen za kmetijstvo (v nadaljevanju besedila: 
minister). 

Pokuševalec mora predhodno opraviti predpisan preizkus 
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sposobnosti tar poznavanja enologlje in predpisov o vinograd- 
ništvu in vinarstvu. 

če je pokuševalec hkrati tudi pridelovalec vina oziroma mošta ali 
lastnik ali je zaposlen v organizaciji, ki vino oziroma mošt prideluje, 
se njegova ocena ne upošteva v primeru, ko se ocenjuje njegovo 
vino oziroma mošt ali vino oziroma mošt organizacije, v kateri je 
lastnik ali zaposlen. 

23. člen 
(komisija za ocenjevanje vina in mošta) 

Organoleptlčno oceno vina opravlja najmanj petčlanska komisija 
pokuševalcev, sestavljena iz predstavnikov pridelovalcev grozdja 
in vina, potrošnikov in strokovnjakov s področja vinogradništva 
in vinarstva. 

Prvotni ocenjevalci so pri ponovni oceni izločeni. Ponovno oceno 
opravi razširjena 9-čianska komisija. 

3. OZNAČEVANJE VINA 

24. člen 
(označevanje vina in drugih proizvodov) 

Za označevanje vina in drugih proizvodov se smejo uporabljati le 
predpisane oznake in takšna oprema, ki ne zavajajo potrošnika v 
zmoto o poreklu, kakovostni stopnji in sestavinah vina, sorti 
grozdja, iz katerega je vino pridelano, o morebitnih odlikovanjih, 
pridelovalcih, posebnih postopkih pridelave in o drugem. 

Za poimenovanje vin iz razreda kakovostnih vin se ne smejo 
uporabljati fantazijska imena razen če gre za registrirano blagovno 
znamko. 

Vino se lahko poimenuje po določenih osebnostih ali dnevih v 
letu, če je grozdje potrgano na določen datum, oziroma je oseba, 
po kateri je vino poimenovano, povezana s krajem pridelave 
grozdja. Ta določba ne vpliva na postopek za uporabo imena po 
19. členu zakona o industrijski lastnini. 

Odlikovanje oziroma priznanje se lahko označi le na količini vina, 
za katero je uradna oseba pred ocenjevanjem ugotovila, da jo 
predstavlja odlikovani oziroma nagrajeni vzorec. 

Namizno vino razen deželnega vina ne sme imeti označene sorte 
grozdja. 

25. člen 
(kontrolni listek) 

Vse originalno polnjeno vino v prometu mora biti opremljeno tudi s 
kontrolnim listkom za označevanje vina (v nadaljnjem besedilu: 
kontrolni listek). 

Kontrolne listke izdaja pridelovalcem vina pooblaščena 
organizacija na podlagi količine vina, za katero je pridelovalec 
predložil vzorce v oceno, In je navedena v odločbi iz prvega 
odstavka 21. člena tega zakona. 

Pooblaščena organizacija vodi predpisano evidenco o Izdanih 
kontrolnih listkih. 

26. člen 
(označevanje geografskega porekla slovenskega 

vina) 

Z geografskim poreklom se sme označevati le vino določene 
kakovostne stopnje, pridelano na določenem pridelovalnem 

območju In z značilnimi lastnostmi tega pridelovalnega območja, 
za katero pridelovalci prijavijo zahtevane podatke v register 
pridelovalcev grozdja In vina. Pravico do označitve geografskega 
porekla vina in drugih proizvodov dobi pridelovalec z odločbo o 
ocenitvi vina. 

Za oznako geografskega porekla po pridelovalnem območju se 
lahko uporabljajo le predpisana imena pridelovalnih območij. 

Ime vinorodne dežele se uporablja za označevanje deželnih vin; 
Ime vinorodnega okoliša in ožjih pridelovalnih območij pa za 
označevanje vin, uvrščenih v razred kakovostnih vin. 

Označevanje vina enega kakovostnega razreda z imenom 
določenega pridelovalnega območja izključuje uporabo istega 
imena za označevanje vin drugega kakovostnega razreda. 

Oznaka geografskega porekla vina mora biti najbolj vidna oznaka 
na embalaži. 

Če vsebuje poslovno poimenovanje podjetja (naziv, logo podjetja), 
ki prideluje vino, geografsko oznako, se sme poimenovanje tega 
podjetja uporabiti le na tak način, z manj pozornosti vzbujajočimi 
črkami, da je s tem zavajanje glede geografskega porekla vina 
izključeno. 

Če vsebuje blagovna znamka vina kakršno koli neposredno ali 
posredno navajanje geografskega obeležja, se sme taka blagovna 
znamka uporabljati le, če je vino pridelano na območju, ki je v 
blagovni znamki neposredno ali posredno vsebovano. 

Poleg geografskega porekla vina mora biti na vsaki originalni 
polnitvi vina, pridelanega v Republiki Sloveniji, tudi navedeno, da 
je vino pridelano v Sloveniji. 

V primeru enakih geografskih imen je treba točno opredeliti obe 
geografski območji in zagotoviti, da ni možno zavajanje o 
dejanskem izvoru. 

Če lastnik vinograda ali vinskega obrata, ki leži v obmejnem 
območju sosednje države v bližini meje z Republiko Slovenijo, 
obdeluje vinograd oziroma pridela vino na takem obmejnem 
območju, mu ministrstvo določi oznako vina z odločbo v upravnem 
postopku. Postopek za izdajo odločbe se začne na zahtevo 
stranke. Odločba velja za določene količine grozdja oziroma vina, 
lahko je vsebinsko ali časovno omejena in se lahko prekliče, če bi 
bilo dovoljenje v nasprotju z mednarodnimi sporazumi oziroma 
če ga imetnik krši. 

Vpisi v register označb porekla blaga in blagovnih znamk po 
predpisih o industrijski lastnini, ki so v nasprotju s tem zakonom 
in predpisi, izdanimi na njegovi podlagi, so nični. 

Vpisi v register označb porekla blaga po predpisih o industrijski 
lastnini, ki so v nasprotju s tem zakonom in predpisi, izdanimi na 
njegovi podlagi, so nični. 

27. člen 
(prepovedi pri označevanju vina) 

Pri označevanju slovenskega in uvoženega vina je prepovedano: 

- prevajanje geografskih oznak; 
- označevanje vina, ki bi na kakršenkoli način zavajalo v zmoto o 
geografskem poreklu vina. Za zavajanje se šteje tudi opisno ali 
slikovno navajanje območja, Iz katerega ne izvira grozdje za to 
vino, ali pa uporaba besed "podoben kot, vrsta, tip, stil, postopek, 
kot ipd.", oziroma uporaba imena, ki lahko zavaja zaradi 
fonetičnega sozvočja. 
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28. člen 
(označevanje drugih proizvodov) 

Drugi proizvodi se lahko označijo z geografskim poreklom le, če 
grozdje oziroma vino, iz katerega so predelani, izvira v celoti Iz 
označenega območja, In za to obstojajo predpisana dokazila. 
Postopek za pridobitev geografskega porekla drugih proizvodov 
ter sodno varstvo potekata po predpisih o Industrijski lastnini. 

29. čleri 
(ukrepi zaradi mešanja vina) 

Če pridelovalec vina meša vina z različnim geografskim poreklom, 
in sicer slovensko vino s tujim oziroma vino iz različnih vinorodnih 
dežel, lahko vse količine vina, ki so ob ugotovitvi mešanja v 
njegovi kleti, v prometu označi le kot namizno vino z nezaščitenim 
geografskim poreklom. 

Določbe prejšnjega odstavka ne veljajo za primere iz drugega 
odstavka 36. člena tega zakona. 

V. PROMET 

30. člen 
(promet) 

Promet z grozdjem, moštom, vinom in drugimi proizvodi so po 
tem zakonu vsi postopki po končani pridelavi grozdja, mošta 
oziroma vina in drugih proizvodov, ki nastanejo s shranjevanjem, 
razen shranjevanja za lastno porabo pridelovalca, prevozom, 
razdeljevanjem in prodajo grozdja, mošta, vina in drugih 
proizvodov, kakor tudi z njihovim izvozom ali uvozom. 

Za promet se po tem zakonu šteje tudi ponudba vina v gostinskih 
obratih, turističnih in podobnih kmetijah, vinotočih, na vinskih 
cestah in drugih oblikah neposredne ponudbe končnemu 
potrošniku. 

1. NOTRANJI PROMET 

31. člen 
(vino in drugi proizvodi, katerih promet je prepovedan) 

Prepovedan je promet: 

- z vinom iz grozdja samorodne trte in drugih proizvodov iz grozdja 
te trte, ki vsebujejo alkohol; 
- s pokvarjenim vinom in vinom z napako ter vinom in drugimi 
proizvodi, ki ne ustrezajo predpisani kakovosti oziroma niso 
ustrezni za človeško prehrano; 
- z neocenjenim vinom; 
- z vinom, katerega dejanske lastnosti oziroma geografsko poreklo 
ne ustrezajo deklariranim; 
• z vinom, ki je mešanica domačega in tujega vina. 

Pridelovalci vina in drugi, ki dajejo v promet vino, morajo posodo 
s pokvarjenim vinom posebej označiti in količino takega vina takoj 
prijaviti kmetijskemu Inšpektorju. 

32. člen 
(oblike ponudbe vina glede na polnitev) 

Vino se sme dajati v promet končnemu potrošniku le originalno 
polnjeno. Originalno polnjeno vino je vino, polnjeno v predpisano 
embalažo, in označeno na predpisan način. 

Ne glede na prejšnji odstavek lahko pod predpisanimi pogoji dajejo 

v promet končnemu potrošniku vino, ki ni originalno polnjeno: 

- po tem zakonu registrirani pridelovalci grozdja in vina, če nudijo 
vino oziroma mošt Iz lastne pridelave grozdja In vina v svoji 
proizvodni kleti ali njeni neposredni bližini, in imajo za to dovoljenje 
upravne enote; 
- gostinski obrati, ki izpolnjujejo predpisane pogoje, če na 
določenem pridelovalnem območju nudijo deželno vino istega 
pridelovalnega območja. 

33. člen 
(osebe, ki se smejo ukvarjati s prometom z vinom in 

drugimi proizvodi) 

S prometom z vinom in drugimi proizvodi, ki niso originalno polnjeni, 
se smejo ukvarjati pridelovalci iz 7. člena tega zakona in gostinski 
obrati iz 2. alinee drugega odstavka 32. člena tega zakona. 

S prometom z originalno polnjenim vinom se1 poleg oseb iz 
prejšnjega odstavka lahko ukvarjajo tudi tiste pravne osebe in 
samostojni podjetniki, ki so registrirani za to dejavnost, izpolnjujejo 
zanjo predpisane pogoje in imajo za to predpisano dovoljenje za 
opravljanje dejavnosti. 

34. člen 
(pogoji za prodajo, prevoz in skladiščenje vina) 

Vino se mora prodajati, prevažati in skladiščiti na način, da ohrani 
vse svoje organoleptične lastnosti in druge značilne fizikalno 
kemične lastnosti. 

Vino in vinski mošt morajo v prometu spremljati predpisane listine. 

Največja količina neoriginalno polnjenega vina, ki se lahko prevaža 
brez ustreznih listin, ne sme presegati 20 litrov na prevozno 
sredstvo, razen pri prevozu lastnega pridelka vina iz lastne kleti 
do stalnega prebivališča proizvajalca. 

35. člen 
(kletarska evidenca) 

Pridelovalci, donegovalci oziroma polnilci grozdja in vina ter 
gostinski obrati iz 2. alinee drugega odstavka 32. člena tega 
zakona morajo voditi predpisano kletarsko evidenco o pridelavi, 
predelavi in prometu z grozdjem, moštom, vinom in drugimi 
proizvodi. 

Kletarska evidenca se vodi tako, da so v njej razvidni bistveni 
podatki o geografskem poreklu, kakovosti in količini mošta in 
vina po posamezni vinski kleti. V kletarski evidenci se vodi tudi 
vino, namenjeno lastni porabi. 

36. člen 
(kraj donegovanja in polnjenja vina) 

Vino iz razreda kakovostnih vin mora biti donegovano in polnjeno 
v vinorodnem okolišu, kjer je bilo pridelano grozdje. 

Ne glede na določbe prvega odstavka tega člena lahko minister 
na vlogo pridelovalca grozdja ali vina, za določeno količino vina 
izjemoma dovoli donegovanje oziroma polnjenje zunaj vinorodnega 
okoliša, kjer je bilo pridelano grozdje, ali celo izven Republike 
Slovenije: 

- če v vinski kleti na območju, kjer je grozdje pridelano, iz objektivnih 
razlogov ni mogoče pridelati oziroma polniti vina; 
- če prideluje pridelovalec grozdje na dveh ali več sosednjih 
pridelovalnih območjih. 
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37. člen 
(roki za promet z vinom) 

Vino iz razreda kakovostnih vin je lahko v prometu od 11. novembra 
v letu, v katerem je trgano grozdje. Ta določba ne velja za mlado 
vino. 

Mlado vino je lahko v prometu na drobno najprej 30 dni po trgatvi 
grozdja, iz katerega je pridelano vino, leta, v katerem je bilo grozdje 
trgano, in največ do 31. januarja leta, ki sledi letu trgatve grozdja. 

2. UVOZ IN IZVOZ VIN ATER DRUGIH PROIZVODOV 

38. člen 
(uvoz) 

Vino in drugi proizvodi, ki se uvažajo za prodajo v Sloveniji, morajo 
po kakovosti in označevanju izpolnjevati pogoje po tem zakonu in 
predpisi, izdanimi na njegovi podlagi, biti opremljeni s certifikatom 
države izvoznice in analiznim izvidom pooblaščene institucije 
države izvoznice. Če za določen proizvod iz grozdja oziroma 
vina niso predpisani pogoji s predpisi Republike Slovenije, mora 
tak proizvod izpolnjevati pogoje, ki veljajo v državi izvoznici. 

Če se uvozi nevstekleničeno vino, gre lahko v promet končnemu 
potrošniku le kot vstekleničeno vino. 

Na certifikatu države izvoznice oziroma na analiznem izvidu 
pooblaščene inštitucije države izvoznice morajo biti obvezno 
navedeni tile podatki: država izvoznica, morebitna oznaka porekla, 
oznaka kakovosti v skladu s kakovostno stopnjo, oznaka 
sladkorne stopnje, volumenski odstotek dejanskega alkohola. 

Vsako uvoženo vino mora imeti pri ponudbi končnemu potrošniku 
vse oznake, predpisane s tem zakonom in predpisi, izdanimi na 
njegovi podlagi. Obvezno mora biti označen tudi uvoznik vina. 

Fizične osebe lahko pri enem prehodu oziroma prevozu meje 
brez listin iz tretjega odstavka tega člena uvozijo v Slovenijo na 
prevozno sredstvo največ 20 litrov neoriginalno polnjenega vina 
za lastno porabo. Večje količine uvoženega neoriginalno 
polnjenega vina za lastno porabo morajo spremljati listine, 
navedene v tretjem odstavku tega člena. Če fizična oseba za 
lastno porabo uvozi vino, takega vina ni treba oceniti v Republiki 
Sloveniji. Vina za lastno porabo fizična oseba ne sme dajati v 
promet. 

39. člen 
(ocenjevanje uvoženega vina) 

Vsako pošiljko uvoženega vina, razen vina iz petega odstavka 
38. člena tega zakona in stekleničenega vina do količine, ki jo 
lahko posameznik v skladu s carinskimi predpisi uvozi brez plačila 
carinskih dajatev, kmetijski inšpektor uradno povzorči in da v 
oceno pooblaščeni organizaciji, razen če ni z mednarodnim 
sporazumom določeno drugače. Pooblaščena organizacija oceni 
to vino prednostno oziroma najpozneje v štirih delovnih dneh po 
prejemu vzorca. 

Uvoznik ne sme dati uvoženega vina v notranji promet pred 
prejemom ustrezne ocene. 

Če ocena vina, ki jo izvede pooblaščena organizacija, glede 
oznake kakovosti in geografskega porekla ne ustreza certifikatu 
države izvoznice oziroma analiznemu izvidu pooblaščene 
inštitucije države izvoznice, se po izbiri uvoznika vino: 

- pošlje nazaj ali 
- opremi z ustreznimi certifikati ali analiznimi izvidi države izvoznice 

ali 
- uporabi za proizvodnjo drugih proizvodov, če za to izpolnjuje 
pogoje. 

Če se z oceno vina ugotovi, da vino po kakovosti ne ustreza 
predpisom Republike Slovenije, se po izbiri uvoznika: 

- vino pošlje nazaj ali 
- uporabi za proizvodnjo drugih proizvodov, če za to izpolnjuje 
pogoje, oziroma se neškodljivo uniči. 

Ocenjevanje uvoženega vina poteka po postopku in na način kot 
je to s tem zakonom in predpisi, izdanimi na njegovi podlagi, 
določeno za vino, pridelano v Sloveniji. 

40. člen 
(izvoz) 

Vino za izvoz mora izpolnjevati vse s tem zakonom in predpisi, 
izdanimi na njegovi podlagi, predpisane pogoje ter pogoje uvoznika. 

Vsako pošiljko vina v izvozu spremlja certifikat, v katerega 
pooblaščena organizacija vpiše oceno vina z navedbo 
geografskega porekla vina. 

Ne glede na prejšnji odstavek se brez ocene za izvoz lahko 
izvozijo majhne količine vina do skupne količine 100 litrov enakega 
vina, vendar skupno ne več kot 500 litrov. 

Vino iz razreda kakovostnih vin se sme izvažati le originalno 
polnjeno. Ta določba ne velja za primere iz drugega odstavka 36. 
člena tega zakona. 

Fizična oseba lahko za lastno porabo pri enem prehodu oziroma 
prevozu meje izvozi v drugo državo količino vina, ki jo dovoljuje 
ta država, vendar ne več kot 20 litrov neoriginalno polnjenega 
vina na prevozno sredstvo brez predpisanih listin. Večje količine 
neoriginalno polnjenega vina za lastno porabo morajo v izvozu 
spremljati listine, navedene v cftugem odstavku tega člena. 

41. člen 

(pospeševanje razvoja vinogradništva in vinarstva) 

Za pospeševanje razvoja vinogradništva in vinarstva, kakovosti 
in prodaje slovenskih vin se lahko v skladu z zakonom ustanovi 
sklad ali druga organizacija. 

VI. POOBLASTILO ZA IZDAJO 
PODZAKONSKIH PREDPISOV 

42. člen 
(podzakonski predpisi) 

Minister izda predpise: 

1. o pogojih, ki jih mora glede kadrov, opreme in prostorov 
izpolnjevati pooblaščena organizacija; 
2. o cenah za storitve pooblaščene organizacije; 
3. o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati pridelovalci in predelovalci 
grozdja in vina ter drugih proizvodov oziroma storitveni polnilci in 
donegovalci za opravljanje te dejavnosti; 
4. o vsebini registra in načinu vodenja registra ter o postopku in 
načinu vpisa v register; 
5. o vsebini in načinu vodenja katastra; 
6. o seznamu geografskih oznak vina in drugih proizvodov; 
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7. o pogojih, ki jih mora izpolnjevati grozdje za predelavo v vino, 
ter dovoljenih tehnoloških postopkih in enoloških sredstvih za 
pridelavo vina; 
8. o pogojih, ki jih morajo glede kakovosti, označevanja in embalaže 
izpolnjevati vino in mošt ter drugi proizvodi v prometu; 
9. o podrobnejši razdelitvi vinogradniškega območja (rajonizacija), 
absolutnih vinogradniških legah in o dovoljenih ter priporočenih 
sortah vinske trte; 
10. o metodologiji za ocenjevanje vina in mošta ter drugih 
proizvodov; 
11.0 preizkušanju pokuševalcev; 
12. o pogojih, ki morajo biti izpolnjeni za neposredno prodajo 
neustekleničenega vina končnemu potrošniku pri pridelovalcih, 
gostinskih obratih, na vinskih cestah in v vinotočih; 
13. o kletarski evidenci; 
14. o preizkusu organoleptičnih sposobnosti kmetijskega 
inšpektorja; 
15. o načinu jemanja vzorcev in postopku z odvzetimi predmeti; 
16. za pripravo elaborata za tradicionalno poimenovanje vina 
(cviček, teran ipd.); 
17. o obliki kontrolnega listka, načinu in postopku izdaje ter o ceni 
kontrolnega listka in o evidenci o izdanih kontrolnih listkih; 
18. druge predpise, potrebne za izvajanje tega zakona. 

Minister izda predpise iz 3., 7., 8. in 12. točke prejšnjega odstavka 
v soglasju z ministrom, pristojnim za zdravstvo; predpis iz 13. 
točke prejšnjega odstavka pa v soglasju z ministrom, pristojnim 
za finance. 

VIL NADZOR NAD IZVAJANJEM 
DOLOČB TEGA ZAKONA 

43. člen 
(kmetijski in tržni inšpektor) 

Nadzor nad izvajanjem določb tega zakona in predpisov, izdanih 
na njegovi podlagi, opravljajo kmetijski inšpektorji; za nadzor nad 
prvim in drugim odstavkom 31. člena, 32. in 33. členom tega 
zakona pa so v trgovini in gostinstvu pristojni tudi tržni inšpektorji. 

Kmetijski inšpektor mora za nadzor nad izvajanjem tega zakona 
in predpisov, izdanih na njegovi podlagi, poleg pogojev, ki jih mora 
izpolnjevati po splošnih predpisih za delo v upravi, izpolnjevati še 
naslednje pogoje; 

- končano visokošolsko izobrazbo agronomske ali živilsko-tehno- 
loške smeri; 
- najmanj pet let delovnih izkušenj na področju vinogradništva in 
vinarstva; 
- opravljen preizkus organoleptičnih sposobnosti. 

44. člen 
(pristojnosti in pooblastila inšpektorja) 

Pri opravljanju inšpekcijskega nadzorstva ima kmetijski inšpektor 
poleg pooblastil po predpisih o inšpekciji še tale posebna 
pooblastila: 

- pregledovati: vinograde; predelovalne obrate (kleti, polnilnice 
ipd.); skladišča, v katerih se skladiščijo grozdje, vino oziroma 
drugi proizvodi; stanovanjske prostore, v katerih se za promet 
namenjeni grozdje, vino, mošt in drugi proizvodi in enološka 
sredstva pridelujejo, predelujejo oziroma skladiščijo; carinska 
skladišča ob prisotnosti carinske službe; objekte, v katerih se 
prodajajo grozdje, vino ali mošt neposrednemu potrošniku; 
- pregledovati opremo za pridelavo, predelavo, nego, stekleničenje 

ter hrambo grozdja, mošta, vina in drugih proizvodov ter opremo 
za točenje vina; 
- pregledovati grozdje, drozgo, mošt in vino in druge proizvode v 
proizvodnem obratu, prevoznem sredstvu, prometu in ponudbi 
neposrednemu potrošniku, enološka sredstva, embalažo za vino 
in druge proizvode iz grozdja in vina; 
- pregledovati označbe na embalaži, analizne izvide, certifikate, 
vse dokumente, ki spremljajo grozdje, vino in druge proizvode, 
namenjene za promet, kletarsko evidenco, register in kataster 
vinogradov ter drugo dokumentacijo o grozdju, vinu in drugih 
proizvodih pri pridelovalcih, predelovalcih, gostincih in trgovcih; 
- nadzirati postopke ocenjevanja vina in mošta; 
- jemati vzorce grozdja, drozge, mošta, vina in drugih proizvodov 
ter enoloških sredstev na stroške imetnika in jih dati v analize; 
- organoleptično preizkusiti mošt, vino in druge proizvode. 

Pri opravljanju inšpekcijskega nadzorstva lahko kmetijski inšpektor 
poleg ukrepov, določenih s splošnimi predpisi o inšpekcijah, izreče 
še tele ukrepe: 

- prepove sajenje samorodnice in nasadov tistih sort vinske trte, 
ki niso v trsnem izboru, določenem z rajonizacijo, ter odredi 
uničenje novih nasadov samorodnice in nasadov trt, ki niso v 
trsnem izboru; 
- začasno, do pridobitve ocene, prepove promet z moštom oziroma 
vinom, če sumi, da ne ustreza predpisanim pogojem; 
- prepove promet z moštom oziroma vinom, ki ne izpolnjuje 
pogojev po tem zakonu oziroma predpisih, izdanih na njegovi 
podlagi oziroma po mednarodnem sporazumu, ali če so bila pri 
pridelavi uporabljena sredstva in postopki, ki niso dovoljeni; 
- zapleni pokvarjeno oziroma ponarejeno vino in druge proizvode 
in odredi uničenje oziroma odredi predelavo vina in drugih 
proizvodov; 
- odredi nadaljnjo nego oziroma uporabo vina z napako; 
- odredi razvrstitev vina v nižjo kakovost, če vino ne izpolnjuje 
pogojev za deklarirano kakovost, določenih po tem zakonu, 
oziroma če je bilo v kleti vino mešano v nasprotju z določbami o 
varstvu geografskega porekla; 
- prepove promet z vinom, če vino v prometu ni opremljeno z 
listinami, ki ustrezajo dejanskim lastnostim vina, oziroma originalna 
polnitev nima kontrolnega listka; 
- določi rok za ureditev stanja oziroma prepove opravljanje 
dejavnosti, če niso izpolnjeni s tem zakonom in predpisi, izdanimi 
na njegovi podlagi, določeni pogoji glede prostorov, opreme 
oziroma kadrov pri pridelovalcih, predelovalcih, gostincih, trgovcih, 
storitvenih polnilcih, donegovalcih, pooblaščenih organizacijah in 
drugih; 
- prepove uvoz oziroma izvoz, če vino oziroma drugi proizvodi iz 
grozdja in vina ne izpolnjujejo pogojev po tem zakonu oziroma 
predpisih, izdanih na njegovi podlagi; 
- prepove pridelavo vina iz uvoženega grozdja ali mošta. 

Če tržni inšpektor pri nadzoru po 43. členu tega zakona ugotovi, 
da vino oziroma drugi proizvodi v prometu ne ustreza določbam 
tega zakona, izda odločbo, s katero prepove promet takega vina 
oziroma drugih proizvodov; če gre za pokvarjeno vino ali druge 
proizvode, pa tako vino oziroma druge proizvode zapleni. 

45. člen 
(nadzor nad uvoženim vinom) 

Uvoznik mora predhodno najaviti uvoz vina in sporočiti kraj uvoza 
organizacijski enoti kmetijske inšpekcije, ki je najbližja kraju uvoza. 

Če je uvoženo vino v prosti carinski coni oziroma v carinskem 
skladišču, ga kmetijski inšpektor povzorči v prisotnosti carinika. 
Postopek se začne in poteka tudi v skladu s carinskimi predpisi. 
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46. člen 
(pristojnosti policije) 

Pri opravljanju Inšpekcijskega nadzora nad vinom, ki se prevaža 
po tem zakonu, zagotavlja policija v skladu s svojimi pristojnostmi 
pomoč kmetijskemu In tržnemu Inšpektorju. 

Na zahtevo kmetijskega ali tržnega inšpektorja nudi policija 
potrebno asistenco, če Inšpektor pri opravljanju nadzora naleti 
na fizični odpor ali če tak odpor utemeljeno pričakuje. 

VIII. KAZENSKE DOLOČBE 

47. člen 
(prekrški pravnih oseb in samostojnih podjetnikov) 

Z denarno kaznijo od 300.000 do 500.000 tolarjev se za prekršek 
kaznuje pravna oseba ali posameznik, ki stori prekršek v zvezi s 
samostojnim opravljanjem dejavnosti: 

1. če da v promet vino, pridelano iz grozdja, ki ob trgatvi ni doseglo 
predpisane sladkorne stopnje (2. člen in tretji odstavek 12. člena); 
2. če prideluje vino ali druge proizvede, ne da bi za to izpolnjeval 
predpisane pogoje (7. člen); 
3. če prideluje grozdje ali vino, predeluje vino, proizvaja druge 
proizvode, storitveno doneguje oziroma stekleniči vino, ne da bi 
bil vpisan v register ali če ne prijavlja podatkov za register na 
predpisan način in v predpisanih rokih (9. člen); 
4. če prideluje grozdje za vino na neabsolutnih legah; če prideluje 
grozdje za kakovostno vino na površinah, ki za to niso določene; 
če prideluje grozdje z neustrezno vinogradniško tehnologijo; če v 
nasprotju s predpisi prideluje vino iz uvoženega grozdja, drozge 
ali mošta (11. člen); 
5. če trga grozdje pred rokom, določenim za trgatev (prvi in tretji 
odstavek 12. člena); 
6. če pri pridelavi grozdja, vina in drugih proizvodov dela v 
nasprotju s predpisanimi postopki ali uporablja nedovoljena 
enološka sredstva (prvi in drugi odstavek 13. člena); 
7. če meša grozdje, drozgo, mošt oziroma vino v nasprotju s 
predpisi (14. člen); 
8. če goji trto izven predpisanega trsnega izbora za posamezen 
vinorodni okoliš (16, člen); 
9. če da v promet ali prodaja neocenjeno vino ali mošt (19. člen); 
10. če označuje vino v nasprotju s 24., 25. ali 26. členom ali če 
daje pomanjkljivo označeno vino v promet; 
11. če označuje vino v nasprotju s 27. členom; 
12. če označuje druge proizvode, v nasprotju z 28. členom; 
13. če da v promet ali prodaja vino ali druge proizvode, katerih 
promet je prepovedan (prvi odstavek 31. člena); 
14. če ne izloči pokvarjenega vina v posebno posodo, jo posebej 
ne označi ali če ne prijavi pokvarjenega vina kmetijskemu 
inšpektorju (drugi odstavek 31, člena); 
15. če da vino v promet v nasprotju z 32. členom; 
16. če da v promet vino In druge proizvode oseba, ki ni navedena 
v 33. členu; 
17. če prodaja, prevaža ali skladišči vino na način, da ne ohrani 
svojih organoleptičnlh lastnosti In drugih značilnih fizikalno kemičnih 
lastnosti (prvi odstavek 34. člena); 
18. če odda ali pridobi vino brez predpisanih listin (drugi odstavek 
34. člena); 
19. če prevaža več kot 20 litrov neoriginalno polnjenega vina brez 
predpisanih listin (tretji odstavek .34. člena); 
20. če ne vodi predpisane kletarske evidence (35. člen); 
21. če brez predpisanega dovoljenja doneguje oziroma polni vino 
Izven vinorodnega okoliša, na katerem je bilo pridelano grozdje 
(36. člen); 
22. če da v promet ali prodaja kakovostno vino pred določenim 
rokom ali če da v promet ali prodaja mlado vino Izven določenega 

roka (37. člen); 
23. če ravna v nasprotju s četrtim odstavkom 38. člena; 
24. če da v promet uvoženo vino, ne da bi bilo to ocenjeno v 
skladu z zakonom In predpisi, Izdanimi na n|egovi podlagi (39. 
člen); 
25. če označuje vino v nasprotju s 50. členom. 

Z denarno kaznijo od 50.000 do 120.000 tolarjev se za prekršek 
Iz prvega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba 
pravne osebe. 

48. člen 
(prekrški posameznikov) 

Z denarno kaznijo od 50.000 do 120.000 tolarjev se za prekršek 
kaznuje posameznik, če stori katero od dejanj iz 1. do 22. ali 25. 
točke 47. člena tega zakona." 

IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

49. člen 
(prehodno obdobje) 

Naloge pooblaščenih organizacij po tem zakonu opravljajo do 
uskladitve organiziranosti s tem zakonom že pooblaščeni območni 
kmetijski zavodi in Kmetijski inštitut Slovenije. 

Pridelovalci grozdja in vina, pridelovalci drugih proizvodov ter 
predelovalci vina se morajo vpisati v register v skladu s tem 
zakonom najpozneje v enem letu po uveljavitvi tega zakona. 

Pridelovalci vina morajo začeti označevati vino v skladu s tem 
zakonom najpozneje v enem letu po uveljavitvi tega zakona. 

Kataster dejanskih in možnih vinogradov se vzpostavi najpozneje 
v štirih letih po uveljavitvi tega zakona. 

Določbe petega odstavka 12. člena tega zakona se začnejo 
uporabljati za trgatev letnika 1998, določbe 25. člena tega zakona 
pa se začnejo uporabljati za vino letnika 1998. 

Določbe četrtega odstavka 40. člena tega zakona se začnejo 
uporabljati tri mesece po uveljavitvi tega zakona. 

50. člen 
(prehodno obdobje za prvi odstavek 11. člena) 

Vino iz grozdja, pridelanega v vinogradih, ki ob uveljavitvi tega 
zakona že obstajajo na neabsolutnih vinogradniških legah, se 
lahko do izteka rodnosti teh vinogradov, vendar največ 15 let po 
uveljavitvi tega zakona, ne glede na siceršnjo kakovost označuje 
le kot namizno vino, po preteku tega roka, pa takega vina ni 
dovoljeno dajati v promet. 

Vino iz grozdja, pridelanega iz sort vinske trte, ki niso priporočene 
oziroma dovoljene za določeno pridelovalno območje, se do izteka 
rodnosti vinogradov, ki obstajajo ob uveljavitvi tega zakona, 
vendar največ 15 let po uveljavitvi tega zakona, ne glede na 
siceršnjo kakovost lahko označuje le kot namizno vino, po preteku 
tega roka, pa takega vina nI dovoljeno dajati v promet. 

51. člen 
(preizkus znanja pokuševalcev in kmetijskih 

inšpektorjev) 

Pokuševalci vina Iz 22. člena tega zakona in kmetijski inšpektorji 
Iz 43. člena tega zakona morajo opraviti predpisan preizkus znanja 
oziroma sposobnosti v dveh letih po uveljavitvi podzakonskega 
predpisa, ki bo urejal preizkus znanja In sposobnosti za 

poročevalec, št. 25 46 23. junij 1997 



ocenjevanje vina. 

52. člen 
(ničnost vpisov v register označb geografskega 

porekla) 

Vpisi v register označb geografskega porekla po predpisih o 
industrijski lastnini, ki so v nasprotju s tem zakonom, se Izbrišejo 
po uradni dolžnosti v treh mesecih po uveljavitvi tega zakona. 

53. člen 
(predpisi, ki ostanejo veljavni) 

Do uveljavitve novih predpisov se uporabljajo: 

- Pravilnik o načinu in postopku dosladkanja mošta ali drozge z 
dodajanjem sladkorja ali koncentriranega mošta (Uradni list SRS, 
št. 30/74 in 16/78); 
- Pravilnik o rajonizaciji vinogradniškega območja Republike 
Slovenije, o sortah vinske trte, ki se smejo saditi, in o območjih za 
proizvodnjo kakovostnih vin (Uradni list SRS, št. 18/77, 13/80, 
48/87 in Uradni list RS, št. 30/91-1); 
- Pravilnik o označevanju vina in drugih proizvodov iz grozdja in 
vina (Uradni list SRS, št. 18/77, 24/77 in 10/78); 
- Pravilnik o postopkih in sredstvih ter njihovi uporabi v proizvodnji 
vina (Uradni list SRS, št. 18/77); 
- Pravilnik o minimalnih pogojih za promet z neustekleničenim 
namiznim vinom z geografskim poreklom in vinskim moštom v 
gostinskih obratih (Uradni list SRS, št,. 18/77 in 1/81); 
- Pravilnik o načinu vodenja registra proizvajalcev grozdja in vina 
in o minimalnih pogojih za vpis v register (Uradni list SRS, št. 16/ 
78); 
- Pravilnik o načinu in postopku jemanja vzorcev vina in drugih 
proizvodov iz grozdja in vina ter jemanja vzorcev enoloških 
sredstev za analize (Uradni list SRS, št. 13/80); 
- Pravilnik o načinu vodenja evidence o proizvodnji oziroma 
prometu vina (Uradni list SRS, št. 30/88); 
- Pravilnik o postopku in načinu ocenjevanja vina in vinskega 
mošta (Uradni list SRS, št. 41/89); 
• Odločba o Imenovanju strokovnih delovnih organizacij, k! 

določajo vinarske strokovne komisije za ocenjevanje vina po 
mednarodni lestvici (Uradni list SRS, št. 46/70) 
- Mednarodna lestvica za ocenjevanje vina (Uradni list SRS, št. 
46/70); 
- Pravilnik o kakovosti vina (Uradni list SFRJ, št. 17/81 in 14/89). 

Minister izda predpise po tem zakonu v enem letu po njegovi 
uveljavitvi. 

54. člen 

(predpisi, ki se prenehajo uporabljati) 

Z dnem uveljavitve tega zakona se prenehajo uporabljati: 

- Pravilnik o količinah petiota, ki so namenjene za domačo porabo 
proizvajalcev, o najmanjših količinah sestavin, ki jih mora vsebovati 
vino, ki se da v promet, o hrambi in ravnanju z vinom, namenjenem 
za izvoz, o varstvu porekla slovitih vin, o pogojih za proizvodnjo 
specialnih vin ter o enotnih metodah za analizo in ocenjevanje vin 
(Uradni list FLRJ, št. 35/58 in Uradni list SFRJ 36/65); 
- Pravilnik o ravnanju s predmeti in proizvodi, ki se odvzamejo po 
52. členu temeljnega zakona o vinu (Uradni list SFRJ, št. 36/65); 
- Zakon o kontroli kakovosti kmetijskih in živilskih proizvodov v 
zunanjetrgovinskem prometu (Uradni list SFRJ, št. 28/75, 70/78, 
54/86 in 30/91) in predpisi, izdani na njegovi podlagi v delu, ki se 
nanaša na vino in druge proizvode iz grozdja in vina. 

55. člen 
(predpisi, ki prenehajo veljati) 

Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati Zakon o vinu In 
drugih proizvodih iz grozdja in vina (Uradni list SRS, št. 16/74 in 
29/86), posamezne njegove določbe pa se uporabljajo do začetka 
uporabe določb iz 49. in 50. člena tega zakona. 

56. člen 
(uveljavitev zakona) 

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

OBRA< 

i. 

Državni zbor Republike Slovenije je na 4. seji dne 7.5.1997 sprejel 
predlog zakona o vinu In drugih proizvodih iz grozdja In vina v 
drugi obravnavi In naložil Vladi RS, da pripravi predlog zakona za 
tretjo obravnavo. 

Ob drugI obravnavi predloga zakona je Državni zbor sprejel še tri 
dodatne sklepe, in sicer: 

1. Vlada Republike Slovenije naj do tretje obravnave predloga 
zakona o vinu In drugih proizvodih iz grozdja In vina predloži 
Državnemu zboru Republike Slovenije analizo o številu 
proizvajalcev grozdja glede na površino, s posebnim poudarkom 
na število proizvajalcev do 5 arov. 

2. Vlada Republike Slovenije naj do tretje obravnave predloga 
zakona o vinu in drugih proizvodih Iz grozdja in vina natančno 
opredeli pojem "nasadov vinske trte". 

OŽITEV 

3. Vlada Republike Slovenije naj do tretje obravnave predloga 
zakona o vinu In drugih proizvodih iz grozdja in vina pripravi 
program aktivnosti za uresničevanje 37. a (sedaj 41.) člena 
(pospeševanje razvoja vinbgradništva in vinarstva, kakovosti In 
prodaje slovenskih vin). 

II. 

V predlog zakona za tretjo obravnavo so vneseni vsi amandmaji, 
ki lih /e Državni zbor sprejel v drugI obravnavi. Zaradi izboljšanja 
besedila in v zvezi s sklepi Državnega zbora Republike Slovenije 
pa daje Vlada Republike Slovenije svoje amandmaje. 

1. Glede na 1. dodatni sklep Državnega zbora ob drugI obravnavi 
predloga zakona je bilo na podlagi podatkov Iz zemljiškega 
katastra ugotovljeno, da Je v Sloveniji 132.969 lastnikov vinogradov, 
in sicer po naslednjih velikostnih razredih: 
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POVRŠINA ŠT. PARCEL ŠT. LASTNIKOV POVRŠIN 
(Uradni list SRS, št. 28/79) se v vinograde uvrščajo zemljišča, ki 
so posajena s plemenito ali samorodno vinsko trto; 

do 0,05 ha 42141 18017 
od 0,05 do 0,3 ha 100745 90138 
od 0,03 do 0,5 ha 8132 15254 
od 0,5 do 1,0 ha 3088 7426 
od 1,0 do 3 ha 1067 1936 
od 3 do 7 ha 163 129 
več kot 7 ha 18 69 

Skupaj 155354 132969 

Vir.: centralna baza pisnega dela evidence zemljiškega katastra, 
stanje avgust 1996 

. ŠT. PARCEL - število parcel v posameznem površinskem 
razredu. Število parcel seveda ni enako številu vinogradov, saj 
vinograd lahko sestavlja več parcel 
. ŠT. LASTNIKOV POVRŠIN - število lastnikov, katerih površina 
vseh parcel, ki ima v zemljiškem katastru kulturo vinogradov, v 
celi državi ne presega površine definirane v posameznem razredu 

Iz podatkov, ki jih je pripravila Geodetska uprava Republike 
Slovenije na podlagi podatkov centralne baze pisnega dela evi- 
dence zemljiškega katastra po stanju avgust 1996, lahko 
ugotovimo, da je največje število lastnikov, in sicer 90.138 ali 
67 % od skupaj 132.965 obdeluje površino od 0,05 do 0,3 ha. To 
pa pomeni, da bi iz evidence izpadla velika površina vinogradov, 
če bi mejo za vpis v register pridelovalcev grozdja in vina dvignili 
z 0,05 ha. To pa bi bilo v nasprotju z načeli varstva porekla grozdja 
in vina ter bi lahko tudi pomenilo slabše izhodišče za pogajanja za 
površine vinogradov, ki jih bi Slovenija imela ob vključevanju v 
Evropsko skupnost, saj je obstoječa površina vinogradov eden 
od dejavnikov, ki vpliva na določitev dovoljenega obsega pridelave 
vina v posamezni državi, članici Evropske skupnosti. 

2. Pojasnila v zvezi z 2. dodatnim sklepom Državnega zbora ob 
drugi obravnavi predloga zakona o vinu in drugih proizvodih iz 
grozdja in vina so naslednja: 

- evidenca o zemljiščih, njihovi obliki, površini, vrsti rabe, 
katastrskem razredu, katastrskem dohodku, rodovitnosti in 
proizvodni sposobnosti je v zemljiškem katastru, ki ga vodi 
Geodetska uprava Republike Slovenije pri Ministrstvu za okolje 
in prostor, v skladu z zakonom o zemljiškem katastru (Uradni list 
SRS, št. 16/74 in 42/86) in podzakonskimi predpisi k temu zakonu; 

- po 6. členu zakona o zemljiškem katastru se v zemljiškem 
katastru zemljišča glede na njihovo dejansko vrsto rabe razvrščajo 
v: 
- katastrske kulture, če se uporabljeno oziroma so namenjena za 

kmetijsko in gozdno proizvodnjo; 
- zemljišča pod gradbenimi objekti; 
- zelene površine; 
- nerodovitna zemljišča; 

- po 7. členu zakona o zemljiškem katastru so katastrske kulture 
med drugim tudi vinogradi. Po 25. členu zakona o zemljiškem 
katastru so lastniki oziroma uporabniki dolžni prijaviti geodetskemu 
organu vsako spremembo v vrsti rabe zemljišča in spremembo, 
ki vpliva na katastrski razred, in sicer v 30 dneh od nastanka 
spremembe, sicer storijo prekršek po 36. oziroma 37. členu istega 
zakona; o spremembah lastništva so geodetski organ dolžna 
obveščati sodišča, ki vodijo zemljiško knjigo; 

- po 5. točki 7. člena pravilnika za katastrsko klasifikacijo zemljišč 

- po 8. členu pravilnika za katastrsko klasifikacijo se na strnjenem 
zemljiškem kosu istega lastnika oziroma uporabnika, na katerem 
je več delov zemljišča z različnimi kulturami, vsak tak del uvrsti v 
ustrezno katastrsko kulturo glede na dejansko stanje, če obsega 
več kot 200 m2 površine; 

- po 9. členu pravilnika za katastrsko klasifikacijo se deli proizvodno 
sposobnega zemljišča, ki so na lastniškem zemljiškem kosu, na 
katerem stoji stanovanjska hiša, in ki skupaj ne presegajo 400 m2 

površine, ne uvrstijo v katastrsko kulturo, temveč v dvorišče, če 
pa so večji kot 400 m2, pa se uvrstijo v ustrezno katastrsko 
kulturo; 

- po 1. točki 5. člena pravilnika o vodenju vrst rabe zemljišč v 
zemljiškem katastru (Uradni list SRS, št. 41/82) se v stanovanjsko 
stavbo uvrščajo zemljišča pod stavbami, ki se pretežno 
uporabljajo za stanovanje (stanovanjska hiša, stanovanjski blok, 
stolpnica, počitniška hiša) ter zemljišče pod stanovanjsko stavbo 
v gradnji, ki je dograjena do vključno 3. gradbene faze, in pod 
opuščeno stanovanjsko stavbo; 

- po 3. točki 5. člena pravilnika o vodenju vrst rabe zemljišč v 
zemljiškem katastru se v gospodarsko poslopje uvrščajo zemljišča 
pod nestanovanjskimi stavbami občanov, ki se pretežno 
uporabljajo za opravljanje kmetijske dejavnosti (hlev, zidanica, 
klet, drvarnica, skedenj, kozolec itd.) in tudi zemljišče pod 
gospodarskim poslopjem v gradnji oziroma opuščenim 
gospodarskim poslopjem, ki ima zgrajeno streho oziroma zgrajena 
streha še obstoji; 

-po 11. točki 5. člena pravilnika o vodenju vrst rabe zemljišč v 
zemljiškem katastru se v dvorišče uvrščajo zemljišča ob stavbi 
oziroma med stavbami, ki so namenjena dejavnosti v zvezi s 
funkcijo stavbe in njenim vzdrževanjem ter zemljišča po določbah 
9. člena pravilnika za katastrsko klasifikacijo zemljišč (to so deli 
proizvodno sposobnega zemljišča, ki so na lastniškem zemljiškem 
kosu, na katerem stoji stanovanjska hiša, in ki skupaj ne presegajo 
400 m2 površine ter se ne uvrstijo v katastrsko kulturo, temveč v 
dvorišče); 

- po 1. točki 6. člena pravilnika o vodenju vrst rabe zemljišč v 
zemljiškem katastru se v zelenico uvrščajo zemljišča, ki so urejena 
za varovanje okolja ali okras posamezne stavbe ali objekta 
oziroma manjše skupine stavb in objektov in se ne uporabljajo za 
kmetijsko ali gozdno proizvodnjo. Če se zelenica nahaja na 
območju katere druge zelene površine, se uvrsti v le-to; 

po 3. točki 6. člena pravilnika o vodenju vrst rabe zemljišč v 
zemljiškem katastru se v park uvrščajo zemljišča, urejena s 
sistemom zelenic, poti in objektov, namenjenih za oddih in pouk. 

Iz vsega zgoraj navedenega torej izhaja, da je vinograd nasad 
vinske trte (plemenite ali samorodnice), ki se v zemljiškem 
katastru vodi kot katastrska kultura na samostojni parceli ali na 
delu parcele, večjem kot 200 m2. V vinograd, torej nasad, se ne 
štejejo vinske trte (plemenite ali samorodne), posajene na 
dvorišču, zelenici, parku ali zemljišču druge vrste rabe, ki se ne 
uvršča v katastrsko klasifikacijo. 

Iz navedenega torej izhaja, da predloženi zakon ne posega v 
sajenje samorodnice oziroma nepriporočenih oziroma nedopustnih 
sort vinske trte izven vinogradov. 

3. V zvezi s tretjim dodatnim sklepom, ki ga je sprejel Državni 
zbor RS ob drugem branju predloga zakona o vinu in drugih 
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proizvodih iz grozdja in vina, Vlada RS ugotavlja, da je 
pospeševanje razvoja vinogradništva in vinarstva ter predvsem 
pospeševanje kakovosti in prodaje slovenskih vin v prihodnje 
nujno potrebno, saj se bo z odpiranjem slovenskega trga 
konkurenčni boj izrazito povečeval. Zato je Vlada Republike 
Slovenije v drugem branju zakona o vinu in drugih proizvodih iz 
grozdja in vina predlagala 37. a člen (sedaj 41. člen), v katerem je 
podana tudi možnost organiziranja sklada ali druge posebne 
organizacije, ki bi se ukvarjala s temi dejavnostmi. Ta sklad oziroma 
organizacija bi morala biti organizirana tako, da bodo v njej 
odraženi predvsem dolgoročni interesi pridelovalcev grozdja in 
vina, kot tudi potrošnikov, predstavnikov trgovine z vinom ipd... 
Bistveno pa je, kako se bodo zbirala sredstva za poslovanje in 
predvsem za izvajanje aktivnosti tega sklada oziroma druge 
organizacije. Poleg proračunskih subvencij se bo moral del 
sredstev zbrati od samih pridelovalcev grozdja in vina ter vinskih 
trgovcev. Če bo prispevek za poslovanje in aktivnosti sklada ali 
druge organizacije obvezen, bo to treba urediti z zakonom. 

Problem ustanovitve take organizacije pa je v tem, da še nimamo 
zakona o finančnih skladih in je torej ustanavljanje posebnega 
"vinskega sklada" spet ena od nesistemskih rešitev, ki po eni 
strani lahko pomeni prejudiciranje rešitev v zakonu o finančnih 
skladih, po drugi strani pa lahko pomeni, da bo treba predpise in 
organizacijo "vinskega sklada" po uveljavitvi zakona o finančnih 
skladih spreminjati. Zato Vlada Republike Slovenije predlaga, da 
se naj "vinski sklad" ustanovi takoj po uveljavitvi zakona o finančnih 
skladih. Do tedaj pa naj bi za varstvo geografskega porekla 
slovenskega vina doma in v tujini, kot tudi za organiziranje skupnih 
aktivnosti za pospeševanje prodaje slovenskega vina doma in v 
tujini, namenjale več skrbi prostovoljne organizacije vinogradnikov 
in vinarjev. Vlada Republike Slovenije in Ministrstvo za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano pa bi preko proračunskih sredstev za 
pospeševanje kmetijstva povečano podpirala njihovo aktivnost. 
V ta namen je za proračun RS za leto 1997 Ministrstvo za 
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano predlagalo 100 mio SIT za 
promocijske aktivnosti pri pospeševanju prodaje vina. 

AMANDMAJI VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE 

AMANDMA K 4. ČLENU: 

V petem odstavku se tretji stavek spremeni tako, da se glasi: 

"Ne glede na določbe prvega in drugega stavka tega odstavka 
se z oznako PTP označita vino teran in cviček." 

Obrazložitev: Glede na to, da sta v Sloveniji cviček in teran vini, 
ki imata splošno znano geografsko poreklo, se s tem 
amandmajem predlaga, da bi imeli ti dve vini že na podlagi zakona 
samega priznano tradicionalno poimenovanje in bi se s tem šteli 
za vino z geografskim poreklom. Območje pridelave teh vrst vin 
in njune lastnosti bodo določene s podzakonskimi akti, 
predvidenimi v tem zakonu. 

AMANDMAJA K 8. ČLENU: 

1. Na koncu tretjega odstavka se pred piko dodata še besedi 
"oziroma vina". 

Obrazložitev: Med pridelovalce vina se morajo šteti tudi tisti, ki 
vino kupijo, ga donegujejo in prodajajo. 

2. V četrtem odstavku se beseda "nove" nadomesti z besedo 
"druge". 

Obrazložitev: Amandma je redakcijske narave. 

AMANDMAJI K 10. (prej 9.) ČLENU: 

1. Na korjcu prvega odstavka se doda še naslednji stavek 
"Kataster vinogradov se vodi v povezavi z zemljiškim katastrom." 

Obrazložitev: Amandma je redakcijske narave in je potreben 
zato, da se bosta zemljiški kataster kot javna evidenca o zemljiščih 
in kataster vinogradov kot evidenca o vinogradih vodila v 
medsebojni povezavi. 

2. Druga alinea tretjega odstavka se spremeni tako, da se glasi: 

o legi iz zemljiškega katastra, topografskih načrtov, kart in 
baz;". 

Obrazložitev: Amandma je redakcijske narave in je potreben 
zaradi terminološke uskladitve in natančnejše opredelitve možnih 
virov za določitev lege vinogradov. 

3. V četrtem odstavku se beseda "drugega" nadomesti z besedo 
"tretjega". 

Obrazložitev: Amandma je redakcijske narave. 

AMANDMA K 26. (prej 24.) ČLENU: 

Enajsti in dvanajsti odstavek se nadomestita z naslednjim 
odstavkom: 

"Označbe porekla blaga in blagovne znamke ža vino in druge 
proizvode so lahko vpisane v register po predpisih o industrijski 
lastnini le, če so tudi v skladu s tem zakonom in predpisi, izdanimi 
na njegovi podlagi. Vpisi v nasprotju s to določbo so nični." 

Obrazložitev: V drugi obravnavi sta bila sprejeta dva amandmaja 
s skoraj enako vsebino, kar pa ne more biti. Zato se s tem 
amandmajem predlaga nadomestitev besedila enajstega in 
dvanajstega odstavka, hkrati pa to pomeni tudi redakcijsko 
izboljšanje besedila. 

AMANDMA K 34. (PREJ 31.) ČLENU: 

V tretjem odstavku se za besedo "sredstvo" postavi pika. Nadaljnje 
besedilo se nadomesti z besedilom'Ta določba ne velja za prevoz 
lastnega vina iz lastne kleti do stalnega prebivališča pridelovalca, 
kar se dokazuje z osebnim dokumentom, izpiskom iz zemljiške 
knjige in zemljiškega katastra." 

Obrazložitev: V drugi obravnavi je bil sprejet amandma. Določbe, 
sprejete z amandmajem, ne bi bilo mogoče izvajati brez tega, da 
se določijo dokazila, s katerimi se dokaže, da ima oseba, ki 
prevaža vino brqz listin, svoj vinograd, kje ga ima in kje stanuje. 
Torej bo taka oseba z izpiskom iz zemljiške knjige dokazala, da 
ima vinograd in klet na določeni lokaciji, z izpiskom iz zemljiškega 
katastra, da je zemljišče, ki ga ima, res vinograd, in z osebno 
izkaznico ali drugim osebr\im dokumentom, kje ima stalno 
prebivališče. 
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AMANDMAJA K 42. (prej 38.) ČLENU: 

1. V šestnajsti točki prvega odstavka se črta besedilo "(cviček, 
teran ipd.)" 

Obrazložitev: Amandma je povezan z amandmajem k 4. členu. 
Za cviček In teran ne bo treba izdelati posebnega elaborata, 
temveč se bo v podzakonskih predpisih določilo območje in 
kakovostne norme za ti dve vini. 

2. V drugem odstavku se za številko "13." doda še številka "17". 

Obrazložitev: Tudi predpis o kontrolnem listku naj bi Izdal minis- 
ter, pristojen za kmetijstvo, v soglasju z ministrom, pristojnim za 
finance. 

AMANDMA K 43. (prej 39.) ČLENU: 

V prvem odstavku se pred številko "32" doda besedi "prvim 
odstavkom"; za besedo "gostinstvu" pa besedilo "za originalno 
polnjeno vino". 

Obrazložitev: S tem amandmajem se natančneje razmejijo 
pristojnosti tržnega in kmetijskega inšpektorja pri nadzoru nad 
izvajanjem tega zakona in predpisov, izdanih na njegovi podlagi. 

AMANDMAJI K 44. (prej 40.) ČLENU: 

1. Na začetku tretjega odstavka se doda nov stavek, ki se glasi: 

"Tržni inšpektor lahko jemlje vzorce vina na stroške imetnika in 
jih da v analizo." 

Obrazložitev: Predlagani amandma daje pristojnost tržnemu 
inšpektorju, da ob opravljanju nadzora po tem zakonu in predpisih, 
Izdanih na njegovi podlagi, odvzame vzorce vina in jih da v analizo 
ha stroške imetnika vina. 

2. V prvi alinei drugega odstavka se za besedo "sajenje" doda še 
beseda "nasadov". 

Obrazložitev: S predloženim amandmajem lahko inšpektor 
prepove sajenje nasadov samorodnlce, ne pa posameznih trsov 
na dvoriščih ali drugih neobdelovalnlh zemljiščih, 

3. Pika v zadnji alinei se nadomesti s podpičjem in se doda nova 
zadnja alinea, ki se glasi: 

Izreče denarno kazen na kraju samem v primerih, ki jih določa 
ta zakon, predlaga uvedbo postopka zaradi prekrška oziroma 
prijavi kaznivo dejanje." 

Obrazložitev: S predloženim amandmajem se daje Inšpektorju 
pooblastilo za Izrekanje mandatnih kazni za prekrške, določene 
s tem zakonom, ter se povzema iz zakona o upravi pooblastilo 
za predlaganje uvedbe postopka zaradi prekrška oziroma prijavo 
kaznivega dejanja. 

AMANDMAJI K 47. (prej 43.) ČLENU: 

1. V prvem odstavku se v četrti točki črta besedilo "če prideluje 
grozdje za vino na neabsolutnlh legah, če prideluje grozdje za 
kakovostno vino na površinah, ki za to niso določene,". 

Obrazložitev: Glede na spremembe v 11. členu je treba spremeniti 
tudi kazenske določbe. 

2. V prvem odstavku se črtajo peta, štirinajsta, petnajsta, 
šestnajsta, osemnajsta in dvajseta točka. Druge točke se ustrezno 
preštevilčijo. 

Obrazložitev: Te točke se naj črtajo, ker naj bi se za kršitve, 
navedene v teh točkah, uvedlo mandatno kaznovanje s strani 
kmetijskega inšpektorja. 

3. Dodata se nov tretji in četrti odstavek, ki se glasita: 

"Z denarno kaznijo 50.000 tolarjev, ki se izterja na kraju samem, 
se kaznuje pravna oseba ali posameznik, ki stori prekršek v 
zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti: 

1. če trga grozdje pred rokom, določenim za trgatev (prvi in tretji 
odstavek 12. člena); 
2. če ne izloči pokvarjenega vina v posebno posodo, jo posebej 
ne označi ali če ne prijavi pokvarjenega vina kmetijskemu 
inšpektorju (drugi odstavek 31. čl6na); 
3. če da vino v promet v nasprotju z 32. členom; 
4. če da v promet vino in druge proizvode oseba, ki ni navedena 
v 33. členu; 
5. če odda ali pridobi vino brez predpisanih listin (drugi odstavek 
34. člena); 
6. če ne vodi predpisane kletarske evidence (35. člen). 

Z denarno kaznijo 10.000 tolarjev, ki se izterja na kraju samem, 
se za prekršek iz tretjega odstavka tega člena kaznuje tudi 
odgovorna oseba pravne osebe." 

Obrazložitev: Za kršitve, navedene v tretjem odstavku, naj bi 
se uvedlo mandatno kaznovanje za pravne osebe in njihove 
odgovorne osebe ter za samostojne podjetnike - posameznike. 

AMANDMA K 48. (prej 44.) ČLENU: 

Ta člen se spremeni tako, da se glasi: 

"Z denarno kaznijo od 50.000 do 120.000 tolarjev se za prekršek 
kaznuje posameznik, če stori katero od dejanj Iz 1. do 16. ali 19. 
točke prvega odstavka 47. člena tega zakona. 

Z denarno kaznijo 10.000 tolarjev, ki se izterja na kraju samem, 
se kaznuje posameznik, če stori katero od dejanj iz tretjega 
odstavka 47. člena tega zakona." 

Obrazložitev: Amandma je povezan z amandmaji k 47. členu. 
Tudi za posameznika se predlaga uvedba manciatne kazni za 
določene prekrške. 

AMANDMAJA K 49. (prej 45.) ČLENU: 

1. Prvi odstavek se spremeni tako, da se glasi: . 
"Do izdaje pooblastil iz 5. člena tega zakona izvajajo pooblaščeni 
kmetijski zavodi in Kmetijski Inštitut Slovenije podeljena pooblastila 
v zvezi s trgatvijo grozdja in ocenjevanjem vina." 

Obrazložitev: Amandma je redakcijske narave. Do nove 
pooblastitve mora delo v zvezi z določanjem roka trgatve grozdja 
in ocenjevanjem vina potekati nemoteno, zato ostanejo prejšnja 
pooblastila v veljavi. 

poročevalec, št. 25 50 23. junij 1997 



2. Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi: 

"V skladu s tem zakonom se morajo označevati vino in drugi 
proizvodi iz grozdja in vina, pridelani iz grozdja, trganega od 15. 
avgusta 1998 dalje." 

Obrazložitev: Amandma je redakcijske narave in je potreben 
zaradi jasnosti, za katero vino se glede označevanja uporablja ta 
zakon, kajti starejši letniki, ki so že vstekleničeni, so že označeni 
v skladu s prejšnjimi predpisi. 

AMANDMA K 52. (prej 46. b) ČLENU: 

Za besedilom "s tem zakonom" se doda še besedilo "in predpisi, 
izdanimi na njegovi podlagi". 

Obrazložitev: Amandma je potreben zaradi jasnosti, da je treba 
pri preverjanju dosedanjih vpisov označb geografskega porekla 
v register po predpisih o industrijski lastnini, upoštevati tudi 
podzakonske predpise k zakonu o vinu in drugih proizvodih iz 
grozdja in vina. 
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Predlog 

ZAKONA 0 PREVZEMIH (ZPre) 

- EPA 1087 - tretja obravnava 

Vlada Republike Slovenije je na seji dne 16. junija 1997 določila 
besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O PREVZEMIH, 

ki ga pošilja v tretjo obravnavo na podlagi sklepa 4. seje 
Državnega zbora Republike Slovenije z dne 21/5-1997 in 195. 
člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije s 
predlogom, da se uvrsti na 6. sejo Državnega zbora Republike 
Slovenije dne 26. junija 1997. 

Hkrati pošilja v obravnavo amandma Vlade Republike Slovenije 

k 89. členu predloga zakona o prevzemih - tretja obravnava. 

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslovnika 
Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. in 268. člena 
poslovnika Državznega 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 
ekonomske odnose in razvoj. 

1. SPLOŠNE DOLOČBE 

1. člen 

Ta zakon ureja način in pogoje za nakup vrednostnih papirjev 
posamezne delniške družbe izdajatelja vrednostnih papirjev, kadar 
določena pravna ali fizična oseba (v nadaljnem besedilu: oseba) 
pridobi ali želi pridobiti delež vrednostnih papirjev tega izdajatelja, 
ki zagotavlja več kot petindvajset odstotkov glasovalnih pravic, 
ki izhajajo iz takšnih vrednostnih papirjev (v nadaljnem besedilu: 
prevzem). 

2. člen 

(1) Določbe tega zakona se uporabljajo za vrednostne papirje, s 
katerimi se trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev 
oziroma za vrednostne papirje, za katere je izdajatelj uspešno 
opravil postopek javne ponudbe ali pridobil dovoljenje za nadaljno 
javno prodajo v skladu z zakonom, ki ureja trg vrednostnih papirjev. 

(2) Določbe tega zakona se uporabljajo tudi za vse delnice 
posameznega izdajatelja, izdane na podlagi Zakona o lastninskem 
preoblikovanju podjetij (Uradni list RS, št.55/92, 7/93 in 31/93), če 
je izdajatelj kot enega od načinov izvedbe lastninskega 
preoblikovanja izvedel javno prodajo delnic ali pridobil dovoljenje 

Agencije za trg vrednostnih papirjev za nadaljnjo javno prodajo. 

(3) Določbe tega zakona se uporabljajo tudi za vse delnice 
posameznega izdajatelja, izdane na podlagi zakona o lastninskem 
preoblikovanju podjetij (Uradni list RS, št. 55/92, 7/94 in 31/93), ki 
ni kot enega od načinov izvedbe lastninskega preoblikovanja 
izvedel javne prodaje delnic ali pridobil dovoljenja Agencije za 
nadaljno javno prodajo, če je osnovni kapital takšnega izdajatelja 
večji kot milijarda tolarjev in število imetnikov večje kot petsto. 

(4) Ne glede na določbe prejšnjih odstavkov se določbe 12., 15., 
16. in 17. poglavja tega zakona uporabljajo za vse delniške družbe. 

(5) Organiziran trg vrednostnih papirjev je trg vrednostnih papirjev, 
ki je posredno ali neposredno dostopen javnosti, na katerem 
trgovanje poteka redno in je urejen in nadzorovan s strani 
pristojnih organov. 

3. člen 

Kadar ta zakon določa, da mora določena oseba objaviti določena 
pravna oziroma druga dejstva in okoliščine, mora ta oseba ta 
pravna oziroma druga dejstva in okoliščine objaviti v dnevniku, ki 
izhaja na celotnem območju Republike Slovenije, če za posamezni 
primer ni drugače določeno. 

23. junij 1997 53 poročevalec, št. 25 



2. JAVNA PONUDBA ZA ODKUP 

4. člen 

(1) Oseba, ki pridobi delež (število oziroma odstotek od celotne 
izdaje) vrednostnih papirjev delniške družbe, ki zagotavljajo 
glasovalno pravico tako, da ji ti vrednostni papirji, skupaj z drugimi 
vrednostnimi papirji, ki jihže ima, zagotavljajo najmanj petindvajset- 
odstotno glasovalno pravico, mora dati ponudbo za odkup 
vrednostnih papirjev, pod pogoji in na način določen s tem 
zakonom. 

(2) Za vrednostne papirje osebe iz prejšnjega odstavka se štejejo: 

-delnice z glasovalno pravico; 
-delnice z glasovalno pravico, ki jih je pridobila tretja oseba v 
svojem imenu in za račun osebe iz prejšnjega odstavka; 
- delnice z glasovalno pravico, ki pripadajo od osebe iz prejšnjega 
odstavka posredno ali neposredno odvisni ali to osebo obvladujoči 
družbi; 
-vrednostni papirji s pravico do zamenjave oziroma nakupa delnic 
z glasovalno pravico; 
-enostranska upravičenja do nakupa delnice z glasovalno pravico 
na določen dan in po naprej določeni ceni (nakupne opcije); 

(3) Pri ugotavljanju deleža iz 4. in 5. alinee prejšnjega odstavka se 
šteje, kot da bi bila pravica do nakupa ali zamenjave že 
uresničena. 

(4) Ponudbo za odkup mora dati tudi oseba, ki je na podlagi 
uspešne ponudbe za odkup v skladu s tem zakonom že pridobila 
manj kot petinštirideset odstotkov vrednostnih papirjev iz drugega 
odstavka tega člena in je po končani ponudbi za odkup pridobila 
dodatnih pet odstotkov takšnih vrednostnih papirjev. 

5. člen 

Javno ponudbo za odkup vrednostnih papirjev lahko da tudi 
oseba, ki v času javne ponudbe za odkup še nima več kot 
petindvajset odstotkov vrednostnih papirjev druge družbe, ki 
zagotavljajo glasovalno pravico, in ki želi opraviti prevzem. 

6.člen 

Ponudnik po tem zakonu je oseba, ki je dala ponudbo za odkup iz 
prvega odstavka 7. člena tega zakona, ne glede na to, ali je 
ponudbo za odkup dala zaradi izpolnitve obveznosti, določene v 
4. členu tega zakona, ali na podlagi 5. člena tega zakona. 

7. člen 

(1) Javna ponudba za odkup vrednostnih papirjev (v nadaljnjem 
besedilu: ponudba za odkup) je javno objavljen predlog za sklenitev 
pogodbe o prodaji vrednostnih papirjev določene družbe - 
izdajatelja, naslovljen na vse imetnike teh vrednostnih papirjev. 

(2) Ponudba za odkup se mora nanašati na naslednje vrednostne 
papirje: 

-vse delnice z glasovalno pravico; 
-vse vrednostne papirje s pravico do zamenjave oziroma nakupa 
delnic z glasovalno pravico. 

(3) Cena oziroma menjalno razmerje za nadomestne vrednostne 
papirje, ki jo določi ponudnik v ponudbi za odkup, mora biti enaka 
za vse vrednostne papirje posameznega razreda oziroma vrste 
vrednostnih papirjev, na katere se nanaša ponudba za odkup. 

(4) Če je ponudnik v zadnjih šestih mesecih pred objavo ponudbe 

za odkup pridobil več kot deset odstotkov celotne izdaje 
vrednostnih papirjev, na katere se nanaša ponudba za odkup, 
mora v ponudbi za odkup ponuditi najmanj enake pogoje, kot jih je 
nudil za pridobitev vrednostnih papirjev v zadnjih šestih mesecih 
pred objavo ponudbe za odkup. 

(5) Če je ponudnik pred objavo ponudbe za odkup v nasprotju s 
tem zakonom pridobil več kot petindvajset odstotkov celotne izdaje 
vrednostnih papirjev, na katere se nanaša ponudba za odkup, 
mora v ponudbi za odkup ponuditi najvišjo od cen, ki jo je plačal 
za katero koli pridobitev vrednostnih papirjev po tem, ko je pridobil 
petindvajset odstotkov vrednostnih papirjev, na katere se nanaša 
ponudba za odkup. i 

8. člen 

(1) Ponudnik lahko v ponudbi za odkup namesto izplačila celotne 
cene v denarju ponudi vrednostne papirje, ki izpolnjujejo pogoje, 
določene v 10. členu tega zakona (v nadaljnem besedilu: 
nadomestni vrednostni papirji in nadomestna ponudba). 

(2) Ponudnik lahko v ponudbi za odkup ponudi nadomestne 
vrednostne papirje tudi namesto izplačila dela cene v denarju (v 
nadaljnem besedilu: kombinirana ponudba). 

(3) Ponudnik lahko v ponudbi za odkup ponudi tudi alternativno 
nadomestne vrednostne papirje ali izplačilo celotne cene v 
denarju, tako da imajo pravico izbire imetniki vrednostnih papirjev, 
na katere se nanaša ponudba za odkup (v nadaljnem besedilu: 
alternativna ponudba). 

(4) V primeru kombinirane ponudbe lahko ponudnik oblikuje tudi 
alternativno ponudbo, in sicer tako, da se pravica izbire nanaša 
bodisi zgolj na tisti del cene, ki naj se izplača v denarju, ali zgolj na 
tisti del cene, ki naj se izplača v nadomestnih vrednostnih papirjih. 

(5) Ne glede na določbe prejšnjih odstavkov tega člena lahko 
ponudnik, ki je v nasprotju s tem zakonom pridobil več kot 
petindvajset odstotkov vrednostnih papirjev, ponudi v ponudbi za 
odkup izplačilo cene samo v denarju. 

(6) Ne glede na določbe prvega, drugega, tretjega in četrtega 
odstavka tega člena lahko ponudnik v ponudbi za odkup ponudi 
izplačilo cene samo v denarju, če je v zadnjih 6 mesecih pred 
objavo ponudbe za odkup, kupil več kot deset odstotkov celotne 
izdaje vrednostnih papirjev, na katere se nanaša ponudba za 
odkup. 

9. člen 

Kadar ponudnik v ponudbi za odkup ponuja nadomestne 
vrednostne papirje tako, da menjalno razmerje ni enako en 
nadomestni vrednostni papir za en vrednostni papir, na katerega 
se nanaša ponudba za odkup, mora ponudnik v ponudbi za odkup 
imetnikom vrednostnih papirjev, ki ne razpolagajo z ustreznim 
številom vrednostnih papirjev, da bi lahko sprejeli celotno ponujeno 
ceno v nadomestnih vrednostnih papirjih, ponuditi izplačilo razlike 
cene v denarju. 

10. člen 

(1) Kot nadomestne vrednostne papirje lahko ponudnik v ponudbi 
za odkup ponudi le: 

-že izdane delnice oziroma obveznice, če so uvrščene v borzno 
kotacijo; 
-delnice oziroma obveznice, ki jih bo ponudnik na novo izdal 
zaradi prevzema. 
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(2) Agencija lahko predpiše podrobnejše pogoje, ki jih morajo 
izpolnjevati nadomestni vrednostni papirji glede na lastnosti teh 
vrednostnih papirjev in način trgovanja s temi vrednostnimi papirji. 

(3) Za povečanje kapitala ponudnika v primeru izdaje nadomestnih 
delnic iz druge alinee prvega odstavka tega člena se smiselno 
uporabljajo določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe o 
povečanju osnovnega kapitala delniške družbe za izvedbo 
pripojitve. 

(4) Za vrednostne papirje iz druge alinee prvega odstavka tega 
člena se ne uporabljajo določbe zakona, ki ureja trg vrednostnih 
papirjev o javni ponudbi vrednostnih papirjev. 

(5) Kadar ponudnik v ponudbi za odkup ponuja nadomestne 
vrednostne papirje iz druge alinee prvega odstavka tega člena 
se šteje, da je Agencija z izdajo dovoljenja za takšno ponudbo za 
odkup izdala tudi dovoljenje za javno ponudbo teh nadomestnih 
vrednostnih papirjev. 

11. člen 

(1) Ponudba za odkup mora obvezno obsegati: 

- vrednostne papirje, na katere se nanaša ponudba; 
- ceno, po kateri se ponudnik zavezuje odkupiti vrednostne papirje; 
- natančno določen rok za plačilo vrednostnih papirjev; 
- datum začetka in konca roka za sprejem ponudbe za odkup. 

(2) Kadar ponudnik v ponudbi za odkup ponuja nadomestne 
vrednostne papirje, mora ponudba za odkup, poleg elementov iz 
prejšnjega odstavka, vsebovati tudi natančno določeno menjalno 
razmerje za nadomestne vrednostne papirje, njihovo vrsto in 
razred ter zadnjo tržno ceno pred objavo ponudbe za odkup, če 
gre za nadomestne vrednostne papirje iz prve alinee prvega 
odstavka 10. člena tega zakona. 

(3) Kot zadnja tržna cena iz drugega odstavka tega člena se v 
primeru nadomestnih vrednostnih papirjev iz druge alinee prvega 
odstavka 10. člena tega zakona navede zadnja tržna cena že 
izdanih vrednostnih papirjev ponudnika, s katerimi bodo takšni 
nadomestni vrednostni papirji tvorili isti razred. 

(4) Če je za ponudbo za odkup, poleg dovoljenja iz 23. člena tega 
zakona, potrebno dovoljenje ali soglasje drugega organa, mora 
ponudba za odkup vsebovati tudi razvezni pogoj, da ponudba 
oziroma s sprejemom ponudbe že sklenjena pogodba preneha 
veljati, če ta organ zavrne izdajo dovoljenja oziroma soglasja. 

(5) Če ponudnik v ponudbi za odkup ponuja nadomestne 
vrednostne papirje iz druge alinee prvega odstavka 10. člena in 
pristojni organ ponudnika še ni odločil o povečanju osnovnega 
kapitala, ki je potrebno za izdajo teh delnic oziroma o izdaji 
obveznic, mora ponudba za odkup vsebovati tudi razvezni pogoj, 
da ponudba oziroma s sprejemom ponudbe že sklenjene pogodbe, 
katerih predmet so nadomestni vrednostni papirji, prenehajo 
veljati, če pristojni organ v petintridesetih dneh po izteku roka za 
sprejem ponudbe ne sprejme ustreznega sklepa o povečanju 
osnovnega kapitala oziroma o izdaji obveznic. 

12. člen 

(1) V ponudbi za odkup je lahko določeno najmanjše število 
(odstotek) vrednostnih papirjev, na katere se nanaša ponudba 
za odkup, katerih imetniki morajo sprejeti ponudbo, da se šteje, 
da je ponudba uspela. 

(2) Ko se v primeru iz prvega odstavka tega člena pogoj izpolni, 
mora ponudnik naslednji dan po izpolnitvi pogoja takšno dejstvo 

objaviti. 

(3) V primeru iz prejšnjega odstavka se rok za sprejem ponudbe 
podaljša za 14 dni, razen če se pogoj izpolni več kot 14 dni pred 
koncem izteka roka za sprejem ponudbe. 

13. člen 

Ponudba za odkup iz 7. člena tega zakona ni potrebna: 

- če so bili vrednostni papirji pridobljeni na podlagi neodplačnega 
posla med fizičnimi osebami; 
- če je oseba pridobila vrednostne papirje iz 4. člena tega zakona 
pri izvedbi združitve ali razdružitve delniške družbe v zamenjavo 
za vrednostne papirje pravne osebe, ki je zaradi združitve ali 
razdružitve prenehala; 
-če je oseba na podlagi ponudbe za odkup oziroma ponudb za 
odkup v skladu s tem zakonom že pridobila najmanj petinštirideset 
odstotkov vrednostnih papirjev iz drugega odstavka 4. člena tega 
zakona. 

14. člen 

Ponudbo za odkup mora v imenu in za račun ponudnika dati 
banka ali borzno posredniška družba. 

3. POSTOPEK V ZVEZI S PONUDBO ZA 

ODKUP 

15. člen 

Pred ponudbo za odkup mora ponudnik o nameri za ponudbo za 
odkup obvestiti Agencijo za trg vrednostnih papirjev (v nadaljnjem 
besedilu: Agencija), upravo družbe - izdajatelja vrednostnih 
papirjev, na katere se nanaša ponudba za odkup ter organ, 
pristojen za varstvo konkurence. 

16. člen 

Uprava družbe - izdajatelja vrednostnih papirjev, na katere se 
nanaša ponudba za odkup je dolžna v roku dveh delovnih dni 
obvestiti Agencijo o dogovorih ali pogajanjih s ponudnikom o 
prevzemu. 

17. člen 

(1) Če na podlagi razmer na trgu kapitala izhaja, da določena 
oseba ali skupina oseb namerava opraviti prevzem, zlasti pa: 

- če med dvema družbama obstaja dogovor o prevzemu; 
- če je cena vrednostnega papirja na organiziranem trgu bistveno 
narastla in bi se iz tega dalo sklepati, da bo prišlo do ponudbe za 
odkup; 
- če je pristojni organ družbe s sklepom dokončno določil ceno v 
ponudbi za odkup, ki še ni objavljena, 

lahko Agencija od osebe, za katero je mogoče sklepati, da 
namerava opraviti prevzem, zahteva, da v roku 24 ur od prejema 
zahteve Agencije določno izjavi, ali namerava dati ponudbo za 
odkup. 

(2) V primeru iz prejšnjega odstavka lahko Agencija od uprave 
družbe izdajatelja vrednostnih papirjev, na katere bi se nanašala 
ponudba za odkup, zahteva, da v roku 24 ur od prejema zahteve 
Agencije določno izjavi, ali je seznanjena z nameravano ponudbo 
za odkup. 

(3) Izjavi iz prvega oziroma drugega odstavka tega člena mora 
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oseba iz prvega odstavka tega člena oziroma uprava iz drugega 
odstavka tega člena nemudoma objaviti. 

18. člen 

(1) Če ponudnik po obvestilu iz 15. člena tega zakona odstopi od 
namere za ponudbo za odkup, ne sme 1 leto od odstopa od 
namere za ponudbo za odkup dati nove ponudbe za odkup, razen 
če za odstop od namere za ponudbo za odkup pridobi soglasje 
Agencije. 

Agencija izda soglasje za odstop od namere za ponudbo za odkup, 
če so razlog za odstop od ponudbe za odkup okoliščine iz 37. 
člena tega zakona. 

19. člen 

(1) Najkasneje trideset dni po obvestilu iz 15. člena tega zakona 
mora hkrati s ponudbo za odkup ponudnik objaviti ponudbeni 
dokument (v nadaljnem besedilu: prospekt za odkup). 

(2) Prospekt za odkup mora vsebovati vse podatke, ki so 
potrebni, da omogočijo imetnikom vrednostnih papirjev, na katere 
se nanaša ponudba za odkup, da oblikujejo ustrezno odločitev 
glede sprejema ponudbe za odkup, predvsem pa: 

- podatke o ponudniku; 
- podatke o družbi - izdajatelju vrednostnih papirjev, na katere se 
nanaša ponudba za odkup; 
-podatke o družbah, ki v zvezi z ponudbo za odkup delujejo v 
svojem imenu in za račun ponudnika; 
-podatke o družbah, ki so v razmerju povezane družbe s 
ponudnikom; 
-ceno, po kateri se odkupujejo vrednostni papirji ter osnovo za 
določitev te cene; 
- podatke o vrednostnih papirjih, na katere se nanaša ponudba 
za odkup; 
-morebitno najmanjše število ali odstotek od celotne izdaje 
vrednostnih papirjev, ki morajo biti prodani, da je ponudba za 
odkup uspešna; 
-podatke o številu in vrsti vrednostnih papirjev, na katere se 
nanaša ponudba, ki jih je ponudnik pridobil pred ponudbo za odkup; 
-podatke o roku in načinu plačila, ki je ponujeno v ponudbi za 
odkup; 
-okoliščine, v katerih lahko ponudnik prekliče ponudbo za odkup; 
-rok za sprejem ponudbe; 
-podatke o namenu ponudbe za odkup ter nameravan način 
upravljanja prevzete družbe s strani ponudnika, še posebej glede 
politike zaposlovanja, prestrukturiranja družbespremembe statuta 
družbe ter delitve dobička družbe. 

(3) Kadar ponudnik v ponudbi za odkup ponuja nadomestne 
vrednostne papirje, mora prospekt za odkup vsebovati tudi: 

- podatke o izdajatelju nadomestnih vrednostnih papirjev; 
- zadnjo tržno ceno nadomestnih vrednostnih papirjev pred objavo 
prospekta za odkup ter njihovo knjigovodsko vrednost; 
-natančno določene pravice in obveznosti, ki izhajajo iz 
nadomestnih vrednostnih papirjev; 

- enake podatke, kot so vsebovani v prospektu za kotacijo na 
borzi, za nadomestne vrednostne papirje; 
- postopek prenosa ponujenih nadomestnih vrednostnih papirjev 
za vrednostne papirje, na katere se nanaša ponudba za odkup. 
- če ponujeni nadomestni vrednostni papirji še niso bili izdani, 
navedba postopka za izdajo novih vrednostnih papirjev. 

(4) Podrobnejšo vsebino prospekta za odkup določi Agencija. 

20. člen 

(1) Če so v prospektu za odkup navedeni neresnični podatki, so 
osebe, ki so izdale prospekt oziroma sodelovale pri izdelavi 
prospekta, solidarno odgovorne imetnikom vrednostnih papirjev, 
na katere se nanaša ponudba za odkup, za škodo, če so vedele 
ali bi morale vedeti za neresničnost podatkov. 

(2) Osebe iz prejšnjega odstavka odgovarjajo za škodo tudi, če 
v prospektu za odkup niso navedeni bistveni podatki, ki bi lahko 
vplivali na odločitev imetnika vrednostnih papirjev glede sprejema 
ponudbe za odkup. 

(3) Odgovornosti so osebe iz prvega odstavka tega člena 
oproščene, če dokažejo, da je imetnik vrednostnih papirjev, na 
katere se nanaša ponudba za odkup, vedel za neresničnost 
oziroma nepopolnost podatkov v prospektu za odkup. 

21. člen 

Agencija ne odgovarja za resničnost ali popolnost podatkov, 
navedenih v prospektu za odkup. 

22. člen 

(1) Če ponudnik spremeni ponudbo za odkup tako, da ponudi 
višjo ceno oziroma ugodnejše menjalno razmerje, kadar so 
ponujeni nadomestni vrednostni papirji, mora spremembo ponudbe 
objaviti najkasneje sedem dni pred iztekom roka za ponudbo in o 
tem, pred objavo spremenjene ponudbe za odkup, obvesti 
Agencijo in klirinško depotno družbo. 

(2) Če ponudnik spremeni ponudbo za odkup, je dolžan v roku iz 
prvega odstavka tega člena položiti dodatni depozit v višini razlike 
med spremenjeno ceno in prejšnjo ceno na način, določen v 29. 
členu tega zakona. 

(2) Če ponudnik spremeni ponudbo za odkup, so osebe, ki so že 
sprejele prejšnjo ponudbo, upravičene odstopiti od sklenjene 
pogodbe in sprejeti novo spremenjeno ponudbo za odkup. 

(3) Ponudnik razen spremembe iz prvega odstavka ne sme 
spremeniti ponudbe ali pogojev za ponudbo za odkup. 

23. člen 

(1) Za ponudbo za odkup je potrebno predhodno dovoljenje 
Agencije. 

(2) Agencija izda dovoljenje za ponudbo za odkup, če ugotovi: 

-da je prospekt za odkup sestavljen v skladu z določbo drugega 
in tretjega odstavka 19. člena tega zakona; 
-da je ponudba dana oziroma določena v skladu z zakonom; 
-da je ponudnik pri banki deponiral sredstva ali pridobil bančno 
garancijo v skladu s 29. členom tega zakona; 
-da je ponudnik, kadar v ponudbi za odkup ponuja nadomestne 
vrednostne papirje iz prve alinee prvega odstavka 10. člena tega 
zakona, deponiral nadomestne vrednostne papirje na način, 
določen v 30. členu tega zakona; 
-da nadomestni vrednostni papirji izpolnjujejo pogoje, določene s 
tem zakonom in na njegovi podlagi sprejetimi predpisi, kadar 
ponudnik v ponudbi za odkup ponuja nadomestne vrednostne 
papirje; 
-da je ponudnik sklenil pogodbo iz prvega odstavka 28. člena 
tega zakona in plačal ceno po tej po pogodbi. 

(3) Če je v skladu z drugim zakonom v zvezi z izvedbo prevzema 
potrebno dovoljenje ali soglasje drugega pristojnega organa, je 
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vlogi za izdajo soglasja iz prejšnjeg odstavka potrebno priložiti 
tudi potrdilo o vložitvi vloge za izdajo dovoljenja oziroma soglasja 
pri drugem drugem pristojnem organu. 

(4) O izdaji dovoljenja iz prvega odstavka tega člena Agencija v 
primeru iz tretjega odstavka tega člena obvesti drug pristojni 
organ. 

(5) Listine, ki se priložijo vlogi za izdajo dovoljenja za ponudbo za 
odkup določi Agencija. 

24. člen 

(1) Izvleček iz prospekta za odkup ter ponudba za odkup, za 
katero je Agencija izdala dovoljenje morata biti hkrati objavljena. 

(2) Prospekt za odkup mora biti sočasno z objavo poslan tudi 
upravi družbe - izdajatelja vrednostnih papirjev, na katere se 
nanaša ponudba za odkup, organu, ki je pristojen za varstvo 
konkurence, organizatorju organiziranega trga ter klirinško depotni 
družbi. Uprava družbe - izdajatelja vrednostnih papirjev mora 
zagotoviti, da so z vsebino prospekta za odkup na primeren 
način seznanjeni vsi zaposleni v družbi v skladu z zakonom, ki 
ureja sodelovanje delavcev pri upravljanju. 

(3) Prospekt za odkup mora biti sočasno z objavo poslan tudi 
vsem pooblaščenim udeležencem trga vrednostnih papirjev s 
sedežem v Republiki Sloveniji, ki morajo zagotoviti, daje prospekt 
za odkup brezplačno na vpogled vsem zainteresiranim osebam. 

25. člen 

(1) Uprava družbe - izdajatelja vrednostnih papirjev, na katere se 
nanaša ponudba za odkup, mora najkasneje deset dni po objavi 
prospekta za odkup objaviti svoje mnenje glede ponudbe za odkup 
ter razloge za takšno mnenje. 

(2) Mnenje uprave iz prejšnjega odstavka mora navajati predvsem: 

- ali obstaja kakršenkoli sporazum med ponudnikom in upravo 
družbe - izdajatelja vrednostnih papirjev, na katere se nanaša 
ponudba za odkup glede ponudbe za odkup; 
- ali obstaja kakršenkoli sporazum med ponudnikom in upravo 
družbe - izdajatelja vrednostnih papirjev, na katere se nanaša 
ponudba za odkup o načinu uresničevanja glasovalne pravice iz 
vrednostnih papirjev, ki so že v lasti ponudnika; 
- ali nameravajo člani uprave - izdajatelja, ki so imetniki vrednostnih 
papirjev, na katere se nanaša ponudba, sprejeti ponudbo za odkup 
oziroma ponuditi svoj odstop; 
- obrazložene podatke o zadnjem revidiranem poročilu družbe - 
izdajatelja vrednostnih papirjev, na katere se nanaša ponudba za 
odkup, z navedbo knjigovodske vrednosti vrednostnih papirjev, 
na katere se nanaša ponudba za odkup. 

(3) Če so v mnenju uprave navedeni neresnični ali zavajujoči 
podatki, so osebe, ki so izdale mnenje ali sodelovale pri izdelavi 
mnenja solidarno odgovorne imetnikom vrednostnih papirjev, na 
katere se nanaša ponudba za odkup za škodo, če so vedele ali 
bi morale vedeti za neresničnost ali zavajujočo naravo podatkov. 

26. člen 

Uprava družbe - izdajatelja vrednostnih papirjev, na katere se 
nanaša ponudba za odkup, mora o mnenju iz 25. člena tega 
zakona nemudoma po njegovi objavi seznaniti vse zaposlene v 
družbi v skladu z zakonom, ki ureja sodelovanje delavcev pri 
upravljanju. 

27. člen 

(1) Rok za sprejem ponudbe za odkup ne sme biti krajši od 
osemindvajset dni ter ne sme biti daljši od šestdeset dni od dneva 
prve objave prospekta in ponudbe za odkup. 

(2) Če ponudnik med trajanjem ponudbe za odkup spremeni 
ponudbo za odkup v skladu z 22. členom tega zakona, se rok za 
sprejem ponudbe za odkup podaljša za sedem dni. « 

28. člen 

(1) Pred objavo ponudbe za odkup mora ponudnik s klirinško 
depotno družbo skleniti pogodbo o nuđenju storitev v zvezi s 
prevzemom in plačati ceno za opravljanje teh storitev. 

(2) S pogodbo iz prvega odstavka tega člena se klirinško depotna 
družba zaveže opravljati vse vknjižbe prepovedi razpolaganja z 
vrednostnimi papirji in vknjižbe prenosov vrednostnih papirjev ter 
vsa izplačila, ki jih je potrebno opraviti za izvedbo ponudbe za 
odkup. 

(3) Ceno za opravljanje storitev iz prvega odstavka tega člena 
določi klirinško depotna družba v tarifi, ki jo potrdi Agencija. 

29. člen 

(1) Pred objavo ponudbe za odkup mora ponudnik deponirati 
denarni znesek, ki je potreben za plačilo vseh vrednostnih papirjev, 
na katere se nanaša ponudba za odkup, na poseben račun 
klirinško depotne družbe. 

(2) V primeru kombinirane ponudbe mora ponudnik pred objavo 
ponudbe za odkup pri klirinško depotni družbi deponirati denarni 
znesek, ki je potreben za izplačilo tistega dela cene, ki se izplača 
v denarju. 

(3) V primeru alternativne ponudbe mora ponudnik pred objavo 
ponudbe za odkup pri klirinško depotni družbi deponirati denarni 
znesek, ki je potreben za plačilo vseh vrednostnih papirjev, na 
katere se nanaša ponudba za odkup, če bi vsi imetniki vrednostnih 
papirjev izbrali izplačilo cene v denarju. 

(4) Namesto deponiranja denarnega zneska po prvem, drugem 
ali tretjem odstavku tega člena lahko ponudnik izroči klirinško 
depotni družbi bančno garancijo banke s sedežem v Republiki 
Sloveniji ali v državi članici Evropske skupnosti in s katero se 
banka nepreklicno zavezuje, da bo na prvi poziv klirinško depotne 
družbe ter brez ugovorov, na poseben račun klirinško depotne 
družbe izplačala znesek, ki je potreben za izpolnitev obveznosti 
plačila imetnikom vrednostnih papirjev, ki so sprejeli ponudbo za 
odkup, z rokom veljavnosti najmanj trideset dni po izteku roka za 
plačilo. 

30. člen 

Če ponudnik v ponudbi za odkup ponudi nadomestne vrednostne 
papirje iz prve alinee prvega odstavka 10. člena tega zakona, 
mora pred objavo ponudbe za odkup te vrednostne papirje 
deponirati pri klirinško depotni družbi tako, da do izpolnitve 
obveznosti imetnikom vrednostnih papirjev, ki so sprejeli ponudbo 
za odkup, s temi vrednostnimi papirji ne more več razpolagati. 

(2) Klirinško depotna družba mora zagotoviti, da ponudnik z 
nadomestnimi vrednostnimi papirji iz prvega odstavka tega člena 
ne more več razpolagati. 

(3) Če so nadomestni vrednostni papirji izdani v nematerializirani 
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obliki, mora klirinško depotna družba na podlagi depozita iz prvega 
odstavka tega člena v centralnem registru vrednostnih papirjev 
vknjižiti prepoved razpolaganja s temi vrednostnimi papirji. 

31. člen 

(1) Ponudnik ne sme sam, posredno ali neposredno ali tretja 
oseba za njegov račun, kupovati vrednostnih papirjev, na katere 
se nanaša ponudba za odkup, od dneva obvestila iz 15. člena 
tega zakona do izteka roka za sprejem ponudbe, razen če takšen 
nakup najavi v obvestilu iz 15. člena tega zakona ter v prospektu 
za odkup. 

(2) V primeru iz prejšnjega odstavka mora ponudnik v prospektu 
navesti število vrednostnih papirjev, na katere se nanaša ponudba 
za odkup, ki jih je ponudnik pridobil od dneva obvestila iz 15. člena 
tega zakona do dneva objave prospekta za odkup. 

(3) Če je ponudnik ali tretja oseba za njihov račun od dneva 
obvestila iz 15. člena tega zakona do izteka roka za sprejem 
ponudbe za odkup pridobil vrednostne papirje, na katere se 
nanaša ponudba za odkup, pod, za imetnike vrednostnih papirjev 
ugodnejšimi pogoji, kot so navedeni v ponudbi in prospektu za 
odkup, so imetniki vrednostnih papirjev, na katere se nanaša 
ponudba za odkup, upravičeni sprejeti ponudbo pod takšnimi 
ugodnejšimi pogoji. 

(4) V primeru iz prejšnjega odstavka se šteje, da je ponudba za 
odkup spremenjena in se rok za sprejem spremenjene ponudbe 
za odkup podaljša za sedem dni. 

32. člen 

(1) V primeru iz tretjega odstavka 31. člena tega zakona izda 
Agencija odločbo, s katero ugotovi, da je ponudba za odkup 
spremenjena in naloži ponudniku, da v roku pet dni po prejemu 
odločbe objavi spremenjeno ponudbo in rok za sprejem 
spremenjene ponudbe za odkup ter v istem roku položi dodatni 
depozit v višini razlike med spremenjeno ceno in prejšnjo ceno 
na način, določen v 29. členu tega zakona. 

(2) Od vročitve odločbe iz prvega odstavka tega člena do objave 
spremenjene ponudbe za odkup in položitve dodatnega depozita, 
sprejem ali preklic sprejema ponudbe za odkup imetnikov 
vrednostnih papirjev, na katere se nanaša ponudba za odkup, 
nima učinka. V tem času rok za sprejem ponudbe za odkup ne 
teče. 

(3) Če ponudnik ne ravna v skladu z odločbo Agencije iz prvega 
odstavka tega člena, Agencija z odločbo razveljavi postopek 
ponudbe za odkup. 

33. člen 

Člani uprave in nadzornega sveta ponudnika ter člani uprave in 
nadzornega sveta družbe - izdajatelja vrednostnih papirjev, na 
katere se nanaša ponudba za odkup, morajo najkasneje pet dni 
pred začetkom roka za sprejem ponudbe za odkup sporočiti 
Agenciji podatke o vseh poslih z vrednostnimi papirji, na katere 
se nanaša ponudba za odkup, ki so jih v šestih mesecih pred 
pričetkom roka za sprejem ponudbe za odkup opravili oni sami, 
njihovi zakonci in otroci ter pravne osebe, ki so v večinski lasti 
teh oseb. 

4. SPREJEM PONUDBE 

34. člen 

(1) Imetniki vrednostnih papirjev, na katere se nanaša ponudba 
za odkup, sprejmejo ponudbo s pisno izjavo o sprejemu ponudbe, 
ki jo pošljejo banki ali borzno posredniški družbi iz 14. člena tega 
zakona ter morajo deponirati vrednostne papirje na posebnem 
računu pri klirinško depotni družbi, tako, da z njimi ne morejo več 
razpolagati. 

(2) Pisna izjava o sprejemu ponudbe iz prejšnjega odstavka mora 
vsebovati najmanj: 

-vrsto in razred vrednostnih papirjev, na katere se nanaša sprejem 
ponudbe za odkup; 
-število vrednostnih papirjev, na katere se nanaša sprejem 
ponudbe za odkup; 
-ime in priimek oziroma firmo in sedež imetnika vrednostnih 
papirjev, na katere se nanaša sprejem ponudbe za odkup ter 
enolično identifikacijo imetnika; 
-izjavo imetnika vrednostnih papirjev, na katere se nanaša sprejem 
ponudbe za odkup o sprejemu ponudbe za odkup; 
-številko bančnega računa imetnika vrednostnih papirjev, na 
katere se nanaša sprejem ponudbe za odkup oziroma način 
izplačila kupnine; 
-lastnoročni podpis imetnika vrednostnih papirjev, na katere se 
nanaša sprejem ponudbe za odkup. 

(3) Kadar so vrednostni papirji, na katere se nanaša ponudba za 
odkup, izdani v nematerializirani obliki, mora pisna izjava o 
sprejemu ponudbe za odkup iz prvega odstavka tega člena, poleg 
elementov iz drugega odstavka tega člena, vsebovati tudi 
pooblastilo klirinško depotni družbi, da v centralnem registru 
vrednostnih papirjev vknjiži prepoved razpolaganja s temi 
vrednostnimi papirji. 

(4) Sprejem ponudbe za odkup je veljaven z dnevom deponiranja 
vrednostnih papirjev pri klirinško depotni družbi. 

35. člen 

Klirinško depotna družba mora na podlagi deponiranja vrednostnih 
papirjev na način iz prvega odstavka 34. člena tega zakona 
zagotoviti, da imetnik, ki je sprejel ponudbo, s takšnimi vrednostnimi 
papirji ne more več razpolagati. 

5. OMEJITVE DEJANJ UPRAVE 
DRUŽBE - IZDAJATELJA 

36. člen 

(1) Po prejemu obvestila iz 15. člena tega zakona in do objave 
izida ponudbe za odkup v skladu z 40. členom tega zakona uprava 
družbe - izdajatelja vrednostnih papirjev, na katere se nanaša 
ponudba za odkup, ne sme brez sklepa skupščine delničarjev: 

- povečati osnovnega kapitala (odobreni kapital); 
- sklepati poslov izven rednega poslovanja družbe; 
- opravljati dejanj ali sklepati poslov, ki bi lahko resneje ogrozili 
nadaljne poslovanje družbe. 

poročevalec, št. 25 58 23. junij 1997 



-pridobivati lastnih delnice ali lastnih vrednostnih papirjev, iz katerih 
izhaja upravičenje do zamenjave ali pridobitve lastnih delnic, 
-opravljati dejanj, katerih edini namen je ovirati oziroma oteževati 
postopek in sprejetje ponudbe za odkup. 

(2) Pravna dejanja, ki so v nasprotju z prvim odstavkom tega 
člena, so nična. 

(3) Za veljavnost skupščinskega sklepa iz prvega odstavka tega 
člena je potrebna večina najmanj treh četrtin pri sklepanju 
zastopanega osnovnega kapitala. 

6. PREKLIC PONUDBE 

37. člen 
* 

Po objavi prospekta za odkup do izteka roka za sprejem ponudbe 
lahko ponudnik, če je to predvideno v prospektu za odkup, prekliče 
ponudbo za odkup oziroma odstopi od pogodbe, ki je bila sklenjena 
s sprejemom takšne ponudbe, če druga oseba da konkurenčno 
ponudbo v skladu s 8. poglavjem tega zakona, ali če nastopijo 
okoliščine, ki otežujejo izpolnitev obveznosti ponudnika v tolikšni 
meri, da nakup vrednostnih papirjev ne ustreza več pričakovanjem 
ponudnika, ter da bi bilo po splošnem mnenju nepravično ohraniti 
pogodbo v veljavi. 

38. člen 

Preklic ponudbe za odkup mora ponudnik objaviti. Preklic ponudbe 
za odkup začne veljati od dneva objave. 

39. člen 

O preklicu ponudbe za odkup mora ponudnik obvestiti Agencijo 
ter klirinško depotno družbo. 

7. IZID PONUDBE ZA ODKUP 

40. člen 

(1) Ponudnik mora najkasneje tretji delovni dan po izteku roka za 
ponudbo za odkup objaviti, koliko imetnikov je sprejelo ponudbo 
za odkup, z navedbo odstotka od skupnega zneska izdaje 
vrednostnih papirjev, na katere se je ponudba za odkup nanašala 
ter z navedbo ali je ponudba za odkup uspela. 

(2) Podatke iz prvega odstavka tega člena mora ponudnik 
posredovati Agenciji, organu, pristojnemu za varstvo konkurence 
ter klirinško depotni družbi najkasneje tretji delovni dan po izteku 
roka za sprejem ponudbe. 

41. člen 

(1) V primeru ponudbe za odkup iz 9. člena klirinško depotna 
družba izračuna skupni denarni znesek, ki je potreben za izplačilo 
razlike v denarju imetnikom vrednostnih papirjev, ki so sprejeli 
ponudbo za odkup in ne razpolagajo z zadostnim številom 
vrednostnih papirjev, da bi lahko sprejeli celotno ceno v 
nadomestnih vrednostnih papirjih. Klirinško depotna družba mora 
o višini takšnega skupnega denarnega zneska obvestiti 
ponudnika najkasneje v 3 delovnih dneh po prejemu obvestila iz 
40. člena tega zakona. 

(2) Ponudnik mora v roku 3 delovnih dni po prejemu obvestila iz 
pivega odstavka tega člena deponirati denarni znesek iz prvega 
odstavka tega člena na posebnem računu pri klirinško depotni 
družbi. 
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(3) Če ponudnik v roku iz drugega odstavka tega člena ne 
deponira ustreznega denarnega zneska na posebnem računu 
pri klirinško depotni družbi se šteje, da ponudba za odkup ni 
uspela. 

(4) Klirinško depotna družba mora obvestiti Agencijo o deponiranju 
zneska v skladu z drugim odstavkom tega člena oziroma o 
opustitvi depozita naslednji delovni dan po deponiranju oziroma 
izteku roka za deponiranje. 

42. člen 

(1) V primeru iz petega odstavka 11. člena tega zakona mora 
ponudnik sočasno z obvestilom iz 40. člena tega zakona objaviti 
tudi datum sklica seje pristojnega organa, na kateri bo ta organ 
odločal o ustreznem povečanju osnovnega kapitala oziroma o 
izdaji obveznic, če ta organ do objave obvestila iz 40. člena tega 
zakona še ni odločal o povečanju osnovnega kapitala oziroma o 
izdaji obveznic. 

(2) Če je pristojni organ do objave obvestila iz 40. člena tega 
zakona že odločil o povečanju osnovnega kapitala oziroma o 
izdaji obveznic, mora ponudnik sočasno z obvestilom iz 40. člena 
tega zakona objaviti tudi odločitev o ustreznem povečanju 
osnovnega kapitala oziroma o izdaji obveznic ter datum, ko je bila 
takšna odločitev sprejeta. 

43. člen 

Na podlagi obvestila iz drugega odstavka 40. člena tega zakona 
oziroma obvestila iz četrtega odstavka 41. člena tega zakona 
izda Agencija ugotovitveno odločbo o uspešnosti oziroma 
neuspešnosti ponudbe za odkup, najkasneje v roku tri dni od 
prejema obvestila iz drugega odstavka 40. člena tega zakona 
oziroma v roku tri dni po prejemu obvestila iz četrtega odstavka 
41. člena tega zakona. 

44. člen 

(1) Če je ponudba za odkup uspela, mora klirinško depotna družba 
v roku osem dni po prejemu odločbe iz 41. člena tega zakona, v 
imenu in za račun ponudnika, izpolniti denarno obveznost oziroma 
obveznost izročitve nadomestnih vrednostnih papirjev iz prve 
alinee 10. člena tega zakona imetnikom vrednostnih papirjev v 
skladu s pogodbami, ki so bile sklenjene na podlagi njihovega 
sprejema ponudbe za odkup. 

(2) Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena, mora 
klirinško depotna družba v primeru iz 47. člena tega zakona, 
imetnikom, ki so sprejeli naknadno ponudbo v imenu in za račun 
ponudnika, izpolniti denarne obveznosti v roku osem dni, šteto 
od izteka roka za sprejem naknadne ponudbe. 

45. člen 

(1) Če je ponudnik v ponudbi za odkup ponudil nadomestne 
vrednostne papirje iz druge alinee prvega odstavka 10. člena 
tega zakona in je ponudba za o kup uspela, mora ponudnik 
klirinško depotno družbo, v roku tre1! <j™ DOi'tfaji sklepa pristojnega 
organa o povečanju osnovnega kaptol?, oziroma o izdaji obveznic, 
obvestiti o takšnem sklepu. 

(2) Klirinško depotna družba mora v roltu 8 dni po izdaji 
nadomestnih vrednostnih papirjev ustrezno prsknjižiti vrednostne 
papirje, na katere se nanaša ponudba, na račun ponudnika, 
nadomestne vrednostne papirje pa na račune oseb, ki so sprejele 
ponudbo za odkup. 
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46. člen 

Ko klirinško depotna družba v imenu in za račun ponudnika v 
celoti izpolni njegove obveznosti na podlagi 44. in 45. člena tega 
zakona, klirinško depotna družba prenese vrednostne papirje 
imetnikov, ki so sprejeli ponudbo za odkup, na račun vrednostnih 
papirjev ponudnika. 

47. člen 

(1)Če je ponudnik v alternativni ponudbi ponudil nadomestne 
vrednostne papirje iz druge alinee 10. člena tega zakona in se je 
izpolnil razvezni pogoj iz petega odstavka 11. člena tega zakona, 
mora ponudnik vsem imetnikom vrednostnih papirjev, ki bi imeli 
na podlagi ponudbe za odkup pravico prejeti nadomestne 
vrednostne papirje, če se razvezni pogoj ne bi izpolnil, ponuditi 
izplačilo cene v denarju (v nadaljnem besedilu: naknadna ponudba) 

(2) Ponudnik mora naknadno ponudbo poslati s priporočeno 
pošiljko vsem imetnikom vrednostnih papirjev iz prvega odstavka 
tega člena v roku osmih delovnih dni po izteku roka iz petega 
odstavka 11. člena tega zakona. 

(3) Imetniki vrednostnih papirjev iz prvega odstavka tega člena 
lahko sprejmejo naknadno ponudbo v roku osmih delovnih dni od 
prejema naknadne ponudbe. Za sprejem naknadne ponudbe se 
smiselno uporabljajo določbe 34. člena tega zakona. 

48. člen 

Če ponudba za odkup ni uspela oziroma je bila preklicana oziroma, 
če se je izpolnil razvezni pogoj iz četrtega odstavka 11. člena 
tega zakona oziroma, če se je v primeru nadomestne ali 
kombinirane ponudbe izpolnil razvezni pogoj iz petega odstavka 
11. člena tega zakona, prenehajo omejitve razpolaganja z 
vrednostnimi papirji, ki so bili deponirani pri klirinško depotni družbi 
v zvezi s ponudbo za odkup. 

49. člen 

Če ponudba za odkup ni uspela oziroma če se je izpolnil razvezni 
pogoj iz četrtega odstavka 11 .člena, ali če se je v primeru 
nadomestne ali kombinirane ponudbe izpolnil razvezni pogoj iz 
petega odstavka 11. člena tega zakona ponudnik, dvanajst 
mesecev od izdaje sklepa Agencije iz 43. člena tega zakona ne 
sme dati nove ponudbe za odkup ter ne sme kupovati vrednostnih 
papirjev, na katere se je nanašala ponudba za odkup, tako, da bi 
mu ti vrednostni papirji, skupaj z drugimi vrednostnimi papirji, ki jih 
že ima, zagotavljali več kot 25% glasovalno pravico. 

50. člen 

(1) Agencija mora vročiti odločbo o uspešnosti oziroma 
neuspešnosti ponudbe za odkup oziroma odločbo o razveljavitvi 
postopka ponudbe za odkup ponudniku, izdajatelju vrednostnih 
papirjev, na katere se nanaša ponudba za odkup, klirinško depotni 
družbi ter organizatorju organiziranega trga vrednostnih papirjev. 

(2) Izdajatelj vrednosti ,:h papirjev, na katere se nanaša ponudba 
za odkup, mora odločbo Agencije, ki jo je prejel v skladu prvim 
odstavkom tega člena, objaviti na enak način, kot je bila objavljena 
ponudba za odkup. 

8. KONKURENČNA PONUDBA ZA 
ODKUP 

51. člen 

(1) Po objavi prospekta za odkup ter najkasneje deset dni pred 
iztekom roka za sprejem ponudbe za odkup določenih vrednostnih 
papirjev lahko da ponudbo za odkup istih vrednostnih papirjev 
druga oseba (v nadaljnem besedilu: konkurenčna ponudba). 

(2) Za konkurenčno ponudbo za odkup se smiselno uporabljajo 
določbe drugih poglavij tega zakona, razen če ni v tem poglavju 
drugače določeno. 

52. člen 

(1) Konkurenčno ponudbo za odkup da lahko le oseba: 

-ki ni kapitalsko oziroma upravljalsko povezana oseba z osebo, 
če je le-ta gospodarska družba, ki je dala predhodno ponudbo za 
odkup; 
-ki ni banka ali borzno posredniška družba, ki daje ponudbo v 
imenu in za račun ponudnika. 

(2) V primeru iz 51. člena tega zakona se rok za sprejem 
predhodne ponudbe za odkup podaljša do izteka roka za sprejem 
konkurenčne ponudbe, razen če ponudnik ni preklical predhodne 
ponudbe za odkup. 

(3) V primeru konkurenčne ponudbe za odkup so osebe, ki so že 
sprejele predhodno ponudbo za odkup, upravičene odstopiti od 
sklenjene pogodbe in sprejeti konkurenčno ponudbo za odkup. 

(4) Če je v predhodni ponudbi za odkup določeno najmanjše 
število oziroma odstotek imetnikov vrednostnih papirjev, na katere 
se nanaša ponudba za odkup, ki morajo sprejeti ponudbo, da se 
šteje, da je ponudba uspela, v konkurenčni ponudbi ne sme biti 
določeno nižje število oziroma odstotek od tistega določenega v 
predhodni ponudbi za odkup. 

(5) Če je dana konkurenčna ponudba za odkup, ko je bilo pri 
predhodni ponudbi za odkup število oziroma odstotek iz prejšnjega 
odstavka že presežen, konkurenčna ponudba ne sme vsebovati 
pogoja iz prejšnjega odstavka. 

53. člen 

Agencija lahko zavrne izdajo dovoljenja za konkurenčno ponudbo 
za odkup, če ugotovi, daje očitno, da gre za Spekulativno ponudbo 
za odkup, katere edini namen je sprememba cene vrednostnih 
papirjev, na katere se nanaša predhodna ponudba za odkup. 

9. PREPOVEDI IN SANKCIJE ZA 
KRŠITVE 

54. člen 

Pooblaščeni udeleženec na trgu vrednostnih papirjev je dolžan 
odkloniti naročilo za nakup ali prodajo vrednostnih papirjev, če 
ve, ali bi moral vedeti, da bi zaradi izvršitve naročila lahko prišlo 
do kršitve tega zakona. 

V 
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55. člen 

(1) Iz delnic, pridobljenih na podlagi pravnega posla, ki je v nasprotju 
s tem zakonom, pridobitelj nima pravice do glasovanja oziroma 
do upravljanja družbe. 

(2) Pridobitelju delnic iz prejšnjega odstavka se pri izvrševanju 
glasovalne pravice, ki izhaja iz delnic, ki jih že ima, odstotek od 
glasovalnih pravic, ki izhajajo iz vseh izdanih delnic te delniške 
družbe, zniža sorazmerno s številom delnic, pridobljenih na podlagi 
pravnega posla, ki je v nasprotju s tem zakonom, tako da ima pri 
uresničevanju glasovalne pravice enak odstotek, kot ga je imel 
pred pridobitvijo delnic v nasprotju s tem zakonom. 

10. NADZOR NAD POTEKOM PONUDBE 
ZA ODKUP 

56. člen 

(1) Nadzor nad izvajanjem ponudbe za odkup opravlja Agencija. 

(2) Agencija izdaja dovoljenje za ponudbo za odkup ter sprejema 
odločitve v zvezi z nadzorom po postopku, določenim z zakonom, 
ki ureja trg vrednostnih papirjev. 

(3) Ne glede na prejšnji odstavek o zahtevi za izdajo dovoljenja 
za ponudbo za odkup, o spremembi ponudbe za odkup (32. člen), 
o odpravi nepravilnosti pri izvajanju ponudbe za odkup (prvi 
odstavek 57. člena tega zakona), o soglasju za odstop od namere 
za ponudbo za odkup ter o uspešnosti oziroma neuspešnosti 
ponudbe za odkup, odloča član strokovnega sveta, določen z 
razporedom dela Agencije (v nadaljnem besedilu: predsednik 
senata). 

(4) Predsednik senata mora o zahtevi za izdajo dovoljenja za 
ponudbo za odkup odločiti najkasneje v petih dneh od dneva 
prejema popolne zahteve oziroma najkasneje v 15 dneh, če gre 
za ponudbo za odkup v skladu z 10. členom tega zakona, ali pa 
v istem roku izdati odredbo o popravi nepopolne zahteve. 

(5) Če predsednik senata ne odloči o zahtevi za izdajo dovoljenja 
za ponudbo za odkup v roku iz prejšnjega odstavka se šteje, da 
je Agencija izdala dovoljenje za ponudbo za odkup. 

(6) Zoper odločbo predsednika senata je dopusten ugovor pri 
Agenciji, najkasneje pet dni po prejemu odločbe. 

(7) Agencija mora o ugovoru iz prejšnjega odstavka odločiti 
najkasneje v petnajstih dneh po prejemu ugovora. 

(8) Agencija odloča o ugovoru iz petega odstavka tega člena in o 
razveljavitvi postopka ponudbe za odkup (peti odstavek 57. člena 
tega zakona) v senatu, ki ga sestavljajo trije člani strokovnega 
sveta, določeni z razporedom dela Agencije. 

Pri odločanju o ugovoru lahko Agencija spremeni odločbo 
predsednika senata ali pa ugovor zavrne kot neutemeljen in potrdi 
odločbo predsednika senata. 

(10) Če Agencija o ugovoru iz petega odstavka tega člena ne 
odloči v roku iz prejšnjega odstavka, se šteje, da je ugovor 
zavrnjen. 

(11) Pritožba zoper odločbo Agencije o ugovoru ne zadrži 
izvršitve. 

57. člen 

(1) Če Agencija pri opravljanju nadzora iz 56. člena tega zakona 
ugotovi nepravilnosti pri izvajanju ponudbe za odkup, ki jih je 
mogoče odpraviti, izda odredbo, s katero ponudniku, banki ali 
borzno posredniški družbi ali družbi - izdajatelju vrednostnih 
papirjev naloži, da se ugotovljene nepravilnosti odpravi. 

(2) V odredbi iz prejšnjega odstavka Agencija določi rok za 
odpravo pomanjkljivosti, ki ne sme biti daljši od pet dni. Odredba 
se vroči osebam iz prejšnjega odstavka. 

(3) Osebe iz prvega odstavka tega člena morajo v roku iz 
prejšnjega odstavka Agenciji dostaviti poročilo, v katerem so 
opisani ukrepi za odpravo pomanjkljivosti ter priložene listine in 
dokazi, iz katerih izhaja, da so bile ugotovljene pomanjkljivosti 
odpravljene. 

(4) V času od vročitve odredbe Agencije iz prvega odstavka tega 
člena do izteka roka iz drugega odstavka tega člena, sprejem aii 
preklic sprejema ponudbe imetnikov vrednostnih papirjev, na 
katere se nanaša ponudba za odkup, nima učinka. V tem času 
rok za sprejem ponudbe ne teče. 

(5) Če ponudnik ne ravna v skladu z odredbo, oziroma, če gre za 
nepravilnosti, ki jih je storil ponudnik in jih ni mogoče odpraviti, 
lahko Agencija z odločbo razveljavi postopek ponudbe za odkup. 

(6) Zoper odredbo iz prvega odstavka tega člena ni posebne 
pritožbe niti ugovora. Pritožba zoper odločbo iž petega odstavka 
tega člena ne zadrži izvršitve odločbe. 

(7) Agencija v soglasju z Vlado Republike Slovenije izda tarifo, v 
kateri določi višino taks za odločanje o posamičnih zadevah v 
skladu s tem zakonom. 

11. OBVEŠČANJE AGENCIJE 

58. člen 

Osebe iz 54. člena tega zakona ter klirinško depotna družba 
morajo med potekom ponudbe za odkup v roku za sprejem 
ponudbe iz 27. člena tega zakona na zahtevo Agencije posredovati 
Agenciji vse informacije, ki so jim na razpolago, in ki so potrebne 
za nadzor nad izvajanjem ponudbe za odkup ter izpolnjevanja 
obveznosti poročanja iz 59. in 64. člena tega zakona. 

59. člen 

(1) Od dneva obvestila iz 15. člena tega zakona do izteka roka za 
sprejem ponudbe mora ponudnik tekoče obveščati Agencijo o 
vsaki pridobitvi vrednostnih papirjev, ki zagotavljajo glasovalno 
pravico ali iz katerih izhaja upravičenje do zamenjave ali pridobitve 
vrednostnih papirjev, ki zagotavljajo glasovalno pravico izdajatelja 
vrednostnih papirjev, na katere se nanaša ponudba za odkup ter 
o ceni, po kateri je te vrednostne papirje pridobil, razen če je 
vrednostne papirje ponudnik pridobil na podlagi ponudbe za odkup. 

(2) Osebe, ki imajo na dan objave ponudbe za odkup v skladu s 
24. členom tega zakona v lasti več kot pet odstotkov vrednostnih 
papirjev, ki zagotavljajo glasovalno pravico ali iz katerih izhaja 
upravičenje do zamenjave ali pridobitve vrednostnih papirjev, ki 
zagotavljajo glasovalno pravico izdajatelja vrednostnih papirjev, 
na katere se nanaša ponudba za odkup oziroma, ki kasneje 
pridobijo takšen delež teh vrednostnih papirjev, morajo o tem 
obvestiti Agencijo v roku treh dni po objavi oziroma pridobitvi teh 

23. junij 1997 61 poročevalec, št. 25 



vrednostnih papirjev in morajo Agencijo tekoče obveščati o vsaki 
nadaljni pridobitvi teh vrednostnih papirjev ter o ceni, po kateri so 
vrednostne papirje pridobili. 

12. PREVZEM PREKO SKUPNEGA 
POOBLAŠČENCA ALI SKUPNEGA 

DELOVANJA IN ZBIRANJE 
POOBLASTIL 

60. člen 

(1) Če več oseb, na podlagi delniškega sporazuma ali kako 
drugače, skupno deluje pri uresničevanju glasovalne pravice, ki 
izhaja iz delnic posamezne delniške družbe - izdajatelja, in 
katerakoli izmed njih pridobi vrednostne papirje delniške družbe, 
ki zagotavljajo glasovalno pravico, tako, da ti vrednostni papirji, 
skupaj z drugimi vrednostnimi papirji, ki jih te osebe že imajo, 
zagotavljajo petindvajset odstotkov glasovalnih pravic, je dolžna 
vsaka oseba dati ponudbo za odkup, razen če se ne 
sporazumejo, da bo dala ponudbo za odkup le ena izmed njih. 

(2) Za skupno delovanje iz prvega odstavka tega člena se ne 
šteje uresničevanje glasovalne pravice na podlagi zbranih 
pooblastil, če so bila pooblastila zbrana v skladu z 61. členom 
tega zakona ter je vsebina pooblastil v skladu z 62. členom tega 
zakona. 

61. člen 

(1) Oseba ali več oseb, ki nameravajo na zasedanju skupščine 
delniške družbe uresničevati glasovalno pravico na podlagi 
organizirano zbiranih pooblastil, mora o takšni nameri, razlogih 
zanjo ter načinu zbiranja pooblastil predhodno obvestiti Agencijo. 
Obvestilu mora biti priložen vzorec pooblastila. 

(2) Za organizirano zbiranje pooblastil se šteje vsako zbiranje 
pooblastil, ki je namenjeno več kot petdesetim delničarjem delniške 
družbe, ki so imetniki delnic z glasovalno pravico. 

62. člen 

(1) Pooblastilo osebi iz prvega odstavka 61. člena tega zakona 
velja le za eno zasedanje skupščine delniške družbe. Vsebovati 
mora predloge sklepov, predlog pooblaščene osebe za glasovanje 
k posameznim predlogom sklepov, poziv delničarju , naj ji da 
navodila za uresničevanje glasovalne pravice z opozorilom, da 
bo, če ji delničar ne bo dal drugačnega navodila, uresničevala 
glasovalno pravico po svojih predlogih, ki morajo biti v pooblastilu 
obrazloženi in opozorilo, da lahko delničar pooblastilo kadarkoli 
prekliče. 

(2) Agencija lahko predpiše vzorec pooblastila za glasovanje o 
posameznih zadevah na zasedanju skupščine delniške družbe. 

63. člen 

Pooblastila, zbrana v nasprotju z določbo 61. člena tega zakona 
oziroma, katerih vsebina je v nasprotju z 62. členom, so nična. 

13. OBVEŠČANJE O KVALIFICIRANEM 
DELEŽU 

64. člen 

(1) Kadar posamezna oseba, posredno ali neposredno pridobi 
5 % vseh delnic oziroma drugih vrednostnih papirjev, ki 

zagotavljajo glasovalno pravico ter vsakih nadaljnih 5 % navedenih 
vrednostnih papirjev izdajatelja (v nadaljnem besedilu: kvalificirani 
delež), mora o tem obvestiti izdajatelja teh vrednostnih papirjev in 
Agencijo najksneje v roku treh delovnih dni od dneva, ko je izvedela 
ali bi morala izvedeti, da je imetnik kvalificiranega deleža. 

(2) Izdajatelj, ki je prejel obvestilo iz prejšnjega odstavka, mora 
obvestilo objaviti najkasneje v roku treh delovnih dni po prejemu 
obvestila. 

65. člen 

Če oseba, ki je imetnik kvalificiranega deleža, ne obvesti izdajatelja 
in Agencije v skladu z 64. členom tega zakona, iz delnic, ki 
presegajo kvalificiran delež, nima pravice do glasovanja oziroma 
do udeležbe pri upravljanju družbe - izdajatelja teh delnic. 

14. POROČANJE O POSLOVNIH 
DOGODKIH 

66. člen 

(1) Izdajatelj vrednostnih papirjev iz prvega, drugega oziroma 
tretjega odstavka 2. člena tega zakona mora nemudoma javno 
objaviti poslovne dogodke, ki se tičejo takšnega izdajatelja ali 
vrednostnega papirja in ki bi lahko pomembneje vplivali na ceno 
vrednostnega papirja. 

(2) O poslovnih dogodkih iz prejšnjega odstavka je izdajatelj 
vrednostnih papirjev iz prvega oziroma drugega odstavka 2. člena 
tega zakona dolžan obvestiti Agencijo. 

(3) Agencija določi podrobnejšo vsebino, način in roke za objave 
oziroma obvestila iz prvega in drugega odstavka tega člena. 

15. POSEBNA REVIZIJA IN 
UVELJAVLJANJE ODŠKODNINSKIH 
ZAHTEVKOV 

15.1. POSEBNA REVIZIJA ZARADI PREVERITVE 
USTANOVITVENIH POSTOPKOVTER VODENJA 
POSAMEZNIH POSLOV DRUŽBE 

67.člen 

(1) Skupščina delniške družbe lahko z enostavno večino glasov 
imenuje posebnega revizorja zaradi preveritve ustanovitvenih 
postopkov ter vodenja posameznih poslov družbe v zadnjih petih 
letih, tudi kadar se vodenje poslov nanaša na povečanje ali 
zmanjšanje osnovnega kapitala družbe. 

(2) Če skupščina zavrne predlog za imenovanje posebnega 
revizorja iz prvega odstavka tega člena, imenuje posebnega 
revizorja sodišče na predlog delničarjev, katerih skupni deleži 
znašajo najmanj desetino osnovnega kapitala ali nominalni znesek 
sto miljonov tolarjev, če obstaja vzrok za domnevo, da je pri 
postopanju prišlo do nepoštenosti ali hujših kršitev zakona ali 
statuta delniške družbe. 

(3) Predlagatelji iz drugega odstavka tega člena morajo deponirati 
delnice pri klirinško depotni družbi, če le-te še niso deponirane 
oziroma izdane v nematerializirani obliki ter ne smejo z njimi 
razpolagati do odločbe o predlogu, sicer se šteje, da so predlog 
umaknili. Prav tako morajo dokazati, da so bili imetniki delnic vsaj 
tri mesece pred dnem zasedanja skupščine delniške družbe, ki 
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je zavrnila njihov predlog 

(4) Če je skupščina imenovala posebnega revizorja, imenuje 
sodišče na predlog delničarjev, katerih skupni deleži znašajo 
najmanj desetino osnovnega kapitala ali nominalni znesek sto 
miljonov tolarjev, drugega posebnega revizorja, če obstoji 
utemeljen dvom v pristranskost posebnega revizorja, ki ga je 
imenovala skupščina ali če obstojijo za to drugi utemeljeni razlogi. 

(5) Predlog iz drugega oziroma četrtega odstavka tega člena 
lahko podajo delničarji sodišču v roku 15 dni od zasedanja 
skupščine, na kateri je bil zavrnjen predlog za imenovanje 
posebnega revizorja oziroma je bil imenovan posebni revizor, 
zoper katerega se uveljavljajo posebni razlogi zamenjave. 

(6) Za imenovanje posebnega revizorja je pristojno sodišče, pri 
katerem je družba vpisana v sodni register. 

(7) S sklepom o imenovanju posebnega revizorja naloži sodišče 
družbi, da založi predujem za kritje stroškov posebne revizije. Če 
družba predujma ne založi, ga sodišče izterja po uradni dolžnosti. 

68. člen 

Za posebnega revizorja je lahko imenovana samo pravna oseba, 
ki je pooblaščena opravljati naloge revidiranja po zakonu, ki ureja 
revidiranje računovodskih izkazov. 

69. člen 

(1) Uprava mora omogočiti posebnemu revizorju, da pregleda 
poslovne knjige in dokumentacijo družbe, kakor tudi premoženjske 
predmete, še zlasti blagajno družbe, zaloge, vrednostne papirje, 
blago ter ostalo premoženje družbe. 

(2) Posebni revizor lahko zahteva od članov uprave in nadzornega 
sveta vsa pojasnila in dokazila, potrebna za skrben pregled 
postopkov. 

(3) Posebni revizor ima pravice iz prvega in drugega odstavka 
tega člena tudi nasproti koncernsko povezani družbi, tako 
obvladujoči in tudi odvisni družbi. 

70. člen 

(1) Posebni revizor mora o rezultatu revizije izdelati pisno poročilo 
(v nadaljnem besedilu: posebno revizijsko poročilo). 

(2) V posebno revizijsko poročilo se zapišejo tudi dejstva, katerih 
objava lahko družbi ali povezani družbi povroči večjo škodo, če 
so pomembna, da bi lahko skupščina ustrezno ovrednotila 
postopke oziroma posle, ki se preverjajo. 

(3) Posebni revizor podpiše posebno revizijsko poročilo in ga 
nemudoma predloži upravi in sodišču, ki je imenovalo posebnega 
revizorja. 

(4) Na zahtevo mora uprava izročiti prepis posebnega revizijskega 
poročila vsakemu delničarju. 

(5) Uprava mora predložiti posebno revizijsko poročilo 
nadzornemu svetu družbe in ga uvrstiti na dnevni red naslednje 
skupščine. 

71. člen 

(1) Posebni revizor ima pravico do povrnitve stroškov in plačila 
za svoje delo. Stroške sodnega postopka v zvezi z imenovanjem 
posebnega revizorja in stroške za delo posebnega revizorja nosi 
družba. 

(2) Če posebnega revizorja imenuje sodišče, odloča o povrnitvi 
stroškov in plačila za delo posebnega revizorja sodišče. 

(3) V primeru iz drugega odstavka tega člena se stroški in plačilo 
posebnega revizorja izplačajo iz predujma. Če sredstva predujma 
ne zadoščajo za plačilo stroškov in plačilo dela posebnega 
revizorja, naloži sodišče družbi založitev dodatnega predujma. 

(4) Določbe prejšnjih odstavkov tega člena ne izključujejo pravice 
družbe zahtevati povrnitev stroškov, ki so ji nastali zaradi 
neutemeljene posebne revizije, po splošnih pravilih o odškodninski 
odgovornosti. 

72. člen 

(1) Uprava družbe je dolžna vložiti tožbo za povrnitev škode, ki 
so jo družbi v zvezi z ustanovitvijo povzročili ustanovitelji oziroma 
za povrnitev škode v zvezi z vodenjem posameznih poslov 
družbe, ki je družbi nastala kot posledica kršitve dolžnosti članov 
uprave in nadzornega sveta, če tako sklene skupščina družbe z 
enostavno večino glasov. 

(2) Kadar je tožbo iz prvega odstavka tega člena potrebno vložiti 
proti osebi, ki v času odločanja skupščine še vedno opravlja 
funkcijo člana uprave ali nadzornega sveta družbe, mora 
skupščina imenovati posebnega zastopnika. 

(3) Posebni zastopnik iz drugega odstavka tega člena zastopa 
družbo v postopku pred sodiščem, ki odloča o utemeljenosti 
odškodninskega zahtevka in postopku v zvezi z izvršitvijo sodne 
odločbe, s katero je bilo odločeno o utemeljenosti takšnega 
zahtevka. 

73. člen 

(1) Če predlog za vložitev tožbe iz prvega odstavka 72. člena 
tega zakona na skupščini ni sprejet, lahko takšno tožbo v imenu 
družbe vložijo delničarji, katerih skupni deleži znašajo najmanj 
desetino osnovnega kapitala ali nominalni znesek sto miljonov 
tolarjev. 

(2) Osebe, ki vložijo tožbo v skladu z prvim odstavkom tega 
člena, morajo deponirati delnice pri klirinško depotni družbi, če le- 
te še niso deponirane oziroma izdane v nematerializirani obliki ter 
ne smejo z njimi razpolagati do odločitve o tožbenem zahtevku, 
sicer se šteje, da so tožbo umaknili. Prav tako morajo dokazati, 
da so bili imetniki delnic vsaj tri mesece pred dnem zasedanja 
skupščine delniške družbe, ki je zavrnila njihov predlog. 

15.2. IZREDNA REVIZIJA ZARADI PODCENITVE 
POSTAVK V LETNEM POROČILU 

74. člen 

(1) Če obstaja vzrok za domnevo: 

1. da so v računovodskih izkazih, ki so sestavni del sprejetega 
letnega poročila, določene postavke bistveno podcenjene, ali 
2. da priloge k računovodskim izkazom, ki so sestavni del 
sprejetega letnega poročila, ne vsebujejo predpisanih pojasnil 
oziroma so nepopolne in uprava na skupščini delničarjem ni dala 
manjkajočih pojasnil, čeprav so delničarji zahtevali dodatna 
pojasnila in zahtevali, da se njihova vprašanja vnesejo v zapisnik; 

imenuje sodišče na predlog delničarjev, katerih skupni deleži 
znašajo najmanj desetino osnovnega kapitala ali nominalni znesek 
sto miljonov tolarjev, izrednega revizorja. 
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(2) Šteje se, da so aktivne postavke podcenjene, če so v 
računovodskih izkazih določene postavke ovrednotene v nižji 
vrednosti, pasivne postavke pa, če so izkazane v višji vrednosti 
od tiste, po kateri bi morale biti ovrednotene v skladu z zakonom, 
računovodskimi standardi, splošnimi računovodskimi pred- 
postavkami za sestavljanje računovodskih izkazov ter splošnimi 
načeli za vrednotenje postavk v teh izkazih. 

(3) Predlagatelji iz prvega odstavka tega člena morajo deponirati 
delnice pri klirinško depotni družbi, če le-te še niso deponirane 
oziroma izdane v nematerializirani obliki ter ne smejo z njimi 
razpolagati do odločbe o predlogu, sicer se šteje, da so predlog 
umaknili. Prav tako morajo dokazati, da so bili imetniki delnic vsaj 
tri mesece pred dnem zasedanja skupščine delniške družbe, na 
kateri je bilo izpodbijano letno poročilo. 

(4) Predlog iz prvega odstavka tega člena lahko podajo delničarji 
sodišču v roku 30 dni od zasedanja skupščine, na kateri je bilo 
izpodbijano letno poročilo. 

75. člen 

(1) Glede imenovanja izrednega revizorja in stroškov sodnega 
postopka se smiselno uporabljajo določbe šestega in sedmega 
odstavka 67. člena, 68. člena in 71. člena tega zakona . 

(2) V zvezi z dolžnostmi uprave, nadzornega sveta in koncernsko 
povezanih družb v razmerju do izrednega revizorja, se smiselno 
uporabljajo določbe 69. člena tega zakona. 

76. člen 

(1) Izredni revizor mora o izidu izredne revizije izdelati pisno 
poročilo (v nadaljnem besedilu: izredno revizijsko poročilo). 

(2) Če izredni revizor pri opravljanju revizije ugotovi, da so 
posamezne postavke v računovodskih izkazih precenjene ali da 
so bili kršeni predpisi o razčlenjenosti letnega poročila, mora 
izredno revizijsko poročilo vsebovati tudi te ugotovitve. 

(3) Če izredni revizor pri opravljanje revizije ugotovi, da so 
izpodbijane postavke bistveno podcenjene, mora v zaključnih 
ugotovitvah izrednega revizijskega poročila pojasniti: 

1. do kolikšne najnižje vrednosti bi morale biti ovrednotene 
posamezne aktivne postavke, oziroma, s kakšnim najvišjim 
zneskom bi morale biti ovrednotene posamezne pasivne postavke; 

2. za kakšen znesek bi bil letni dobiček višji oziroma letna izguba 
manjša, ob upoštevanju ugotovitve iz prve točke tega odstavka. 

(4) Če izredni revizor pri opravljanju revizije ugotovi, da izpodbijane 
postavke niso, oziroma so le neznatno podcenjene, mora v 
zaključnih ugotovitvah izrednega revizijskega poročila izjaviti, da 
izpodbijane postavke niso nedopustno podcenjene. 

(5) Če izredni revizor ugotovi, da priloge k računovodskim 
izkazom, ki so sestavni del izpodbijanega letnega poročila, niso 
vsebovale predpisanih pojasnil oziroma so bile nepopolne in 
uprava na skupščini delničarjem ni dala manjkajočih pojasnil, 
čeprav so delničarji zahtevali dodatna pojasnila in zahtevali, da 
se njihova vprašanja vnesejo v zapisnik, morajo zaključne 
ugotovitve izrednega revizijskega poročila vsebovati manjkajoče 
podatke, e priloge k računovodskim izkazom, ki so sestavni del 
izpodbijanega letnega poročila, niso vsebovale podatkov o odmikih 
od ocenjevalnih in odpisnih metod, morajo zaključne ugotovitve 
izrednega revizijskega poročila vsebovati tudi znesek, za katerega 
bi bil višji oziroma nižji letni dobiček oziroma letna izguba, če ne bi 
bil upoštevan navedeni odmik. 

(6) če izredni revizor ugotovi, da priloge k računovodskim 
izkazom, ki so sestavni del izpodbijanega letnega poročila, 
vsebujejo vsa predpisana pojasnila in niso nepopolne, mora v 
zaključnih ugotovitvah izrednega revizijskega poročila izjaviti, da 
izpodbijano letno poročilo vsebuje vsa predpisane podatke. 

(7) Uprava mora zaključne ugotovitve izrednih revizorjev objaviti 
v glasilih družbe. 

77. člen 

(1) V primeru iz tretjega oziroma četrtega odstavka 76. člena tega 
zakona lahko družba ali delničarji, katerih skupni deleži znašajo 
najmanj desetino osnovnega kapitala družbe ali nominalni znesek 
sto miljonov tolarjev pri sodišču, ki je imenovalo izredne revizorja, 
z ugovorom izpodbijajo zaključne ugotovitve izrednega 
revizijskega poročila o višini ovrednotenja izpodbijanih postavk. 

(2) Delničarji iz prvega odstavka tega člena morajo deponirati 
delnice pri klirinško depotni družbi, če le-te še niso deponirane 
oziroma izdane v nematerializirani obliki ter ne smejo z njimi 
razpolagati do odločbe o ugovoru, sicer se šteje, da so ugovor 
umaknili. 

(3) V ugovoru mora biti naveden znesek, s katerim naj bi bile 
postavke, na katere se nanaša ugovor, v izrednem revizijskem 
poročilu ovrednotene. 

(4) Družba lahko v ugovoru zahteva tudi, da sodišče ugotovi, da 
računovodski izkazi, ki so sestavni del izpodbijanega letnega 
poročila, ne vsebujejo bistveno podcenjenih postavk. 

78. člen 

(1) Če proti zaključnim ugotovitvam izredne revizije ni bil vložen 
ugovor, ali je bil ugovor pravnomočno zavrnjen, mora uprava v 
prvem letnem poročilu po izdelavi izrednega revizijskega poročila 
oziroma pravnomočnosti odločbe, s katero je bil ugovor zavrnjen, 
upoštevati zakjučne ugotovitve izrednega revizijskega poročila 
in postavke ovrednotiti z vrednostimi ali zneski, ugotovljenimi v 
izrednem revizijskem poročilu. 

16. IZKLJUČITEV MANJŠINJSKIH 
DELNIČARJEV 

79. člen 

Določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe glede vključitve 
družbe, se smiselno uporabljajo tudi kadar fizična oseba pridobi 
več kot 95 % vseh delnic posamezne delniške družbe. 

17. POSEBNE DOLOČBE ZA PONUDBO 
ZA ODKUP VREDNOSTNIH PAPIRJEV, 
IZDANIH V POSTOPKU LASTNINSKEGA 
PREOBLIKOVANJA PODJETIJ 

80. člen 

Ne glede na določbo 4. člena tega zakona se glede pridobitve 
delnic iz drugega in tretjega odstavka 2. člena tega zakona določbe 
tega zakona ne uporabljajo za: 

- pooblaščene investicijske družbe glede delnic, pridobljenih v 
skladu s predpisi, ki urejajo prodajo delnic v lasti Sklada Republike 
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Slovenije za razvoj pooblaščenim investicijskim družbam; 

- pooblaščeno investicijsko družbo, Slovenski odškodninski sklad 
ali Kapitalski sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja, 
če delnice posameznega izdajatelja, ki zagotavljajo glasovalno 
pravico, ki jih pridobi pooblaščena investicijska družba oziroma 
Slovenski odškodninski sklad ali Kapitalski sklad pokojninskega 
in invalidskega zavarovanja, skupaj z drugimi delnicami, ki jih že 
imajo, zagotavljajo manj kot 40% glasovalno pravico. 

81. člen 

(1) Delničarji izdajatelja, ki seje preoblikoval na podlagi Zakona o 
lastninskem preoblikovanju podjetij (Uradni list RS, št.55/92, 7/93 
in 31/93), in ki kot enega od načinov izvedbe lastninskega 
preoblikovanja ni izvedel javne prodaje delnic, lahko ustanovijo 
družbo pooblaščenko po postopku in na način, določen v Zakonu 
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). 

(2) Ne glede na določbe tretjega odstavka 2. člena tega zakona, 
se določbe tega zakona ne uporabljajo za delnice, ki jih pridobi 
družba pooblaščenka iz prvega odstavka tega člena 

82. člen 

(1) Kadar je vrednost osnovnega kapitala družbe - izdajatelja 
vrednostnih papirjev, ki se je lastninsko preoblikoval, ob vpisu 
pravnih posledic lastninskega preoblikovanja v sodni register, 
večja kot osemsto milijonov tolarjev, je za pridobitev več kot 
petindvajset odstotkov delnic posameznega izdajatelja, izdanih 
na podlagi Zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij (Uradni 
list RS, št.55/92, 7/93 in 31/93), ne glede na to, ali je izdajatelj 
opravil javno prodajo delnic, potrebno pridobiti tudi dovoljenje, ki 
ga izda Vlada Republike Slovenije na predlog ministrstva, 
pristojnega za ekonomske odnose in razvoj. 

(2) Vlada Republike Slovenije izda predpis, s katerim določi 
postopek in pogoje za izdajo dovoljenja za pridobitev delnic iz 
prejšnjega odstavka. 

83. člen 

Določba 82. člena tega zakona se ne uporablja za delnice, ki jih 
pridobijo pooblaščene investicijske družbe, Slovenski odškodnin- 
ski sklad ali Kapitalski sklad pokojninskega in invalidskega 
zavarovanja. 

18. KAZENSKE DOLOČBE 

84. člen 

(1) Z denarno kaznijo najmanj 500.000,00 tolarjev se za prekršek 
kaznuje pravna oseba ali posameznik: 

- če ne da ponudbe za odkup vrednostnih papirjev, čeprav je to 
dolžna storiti (4. člen); 
- hkrati s ponudbo ne objavi prospekta za odkup (19. člen); 
- če da ponudbo za odkup ne da bi za to dobila dovoljenje Agencije 
(1. odstavek 23. člena); 
- če pred objavo ponudbe za odkup ne deponira denarnega 
zneska, ki je potreben za plačilo vseh vrednostnih papirjev, na 
poseben račun pri klirinško depotni družbi, ali če klirinško depotni 
družbi ne izroči bančne garancije (29. člen); 
-če odločbe, ki jo prejel od Agencije, ne objavi na enak način, kot 
je bila objavljena ponudba za odkup (50. člen). 
-če ne obvesti Agencije o uresničevanju glasovalne pravice na 

podlagi organizirano zbranih pooblastil (prvi odstavek 61. člen); 
- če pridobi več kot 25 odstotkov delnic posameznega izdajatelja, 
izdanih na podlagi Zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij 
(Uradni list RS, št.55/92, 7/93 in 31/93), ne da bi za to pridobil 
dovoljenje Vlade Republike Slovenije (82. člen). 

(2) Z denarno kaznijo najmanj 50.000,00 tolarjev se kaznuje za 
prekršek iz prejšnjega odstavka tudi odgovorna oseba pravne 
osebe. 

85. člen 

(1) Z denarno kaznijo najmanj 400.000,00 tolarjev se za prekršek 
kaznuje pravna oseba ali posameznik: 

- če cena oziroma menjalno razmerje, ki jo določi ponudnik v 
ponudbi za odkup, ni enaka za vse vrednostne papirje 
posameznega razreda (tretji odstavek 5. člena); 
- če v primeru spremembe ponudbe za odkup ravna v nasprotju 
s prvim odstavkom 22." člena tega zakona; 
- če deset dni po objavi prospekta za odkup ne objavi mnenja 
glede ponudbe za odkup ter razlogov za takšno mnenje (25. 
člen) ali takšnega mnenja ne posreduje predstavnikom zaposlenih 
v družbi - izdajatelju vrednostnih papirjev, na katere se nanaša 
ponudba za odkup (26. člen); 
- če od dneva obvestila iz 15. člena tega zakona do izteka roka 
za sprejem ponudbe kupuje vrednostne papirje, ne da bi takšen 
nakup najavil v obvestilu iz 15. člena tega zakona ter v prospektu 
za odkup (31. člen). 

(2) Z denarno kaznijo najmanj 30.000,00 tolarjev se kaznuje za 
prekršek iz prejšnjega odstavka tudi odgovorna oseba pravne 
osebe. 

86. člen 

(1) Z denarno kaznijo najmanj 300.000,00 tolarjev se za prekršek 
kaznuje pravna oseba ali posameznik: 

- če pred ponudbo za odkup o nameri za odkup ne obvesti Agencije, 
uprave družbe - izdajatelja vrednostnih papirjev, na katere se 
nanaša ponudba za odkup ter organa, pristojnega za varstvo 
konkurence (15. člen); 
- če ne obvesti Agencije o začetku pogajanj ali dogovorov o 
morebitnem prevzemu (16. člen); 
- če najkasneje pet dni pred začetkom roka za sprejem ponudbe 
za odkup sporoči Agenciji podatke o poslih z vrednostnimi papirji, 
na katere se nanaša ponudba za odkup (33. člen); 
- če ne objavi preklica ponudbe za odkup ali o preklicu ponudbe 
za odkup ne obvesti Agencije ter klirinško depotne družbe (38. in 
39. člen); 
-če ne objavi podatkov glede uspešnosti ponudbe na način iz 24. 
člena tega zakona ali če teh podatkov ne posreduje Agenciji, 
klirinško depotni družbi in organu, pristojnemu za varstvo 
konkurence (40. člen); 
-če ima v lasti več kot 5 % vrednostnih papirjev, ki zagotavljajo 
glasovalno pravico ali iz katerih izhaja upravičenje do zamenjave 
ali pridobitve vrednostnih papirjev, ki zagotavljajo glasovalno 
pravico izdajatelja vrednostnih papirjev, na katere se nanaša 
ponudba za odkup in ne obvesti Agencijo o vsaki nadaljni pridobitvi 
takšnih vrednostnih papirjev ter o ceni, po kateri je te vrednostne 
papirje pridobila (59.člen); 
-če ne obvesti o pridobitvi kvalificiranega deleža izdajatelja takšnih 
delnic in Agencijo, najkasneje v roku treh delovnih dni od dneva, 
ko je izvedela ali bi morala izvedeti, da je imetnik kvalificiranega 
deleža (64. člen). 

(2) Z denarno kaznijo 30.000,00 tolarjev se kaznuje za prekršek 
iz prejšnjega odstavka tudi odgovorna oseba pravne osebe. 
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19. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

87. člen 

Določbe 82. člena tega zakona se uporabljajo 5 let od vpisa pravnih 
posledic lastninskega preoblikovanja posamezne družbe v sodni 
register. 

88. člen 

Vlada Republike Slovenije mora izdati predpis iz drugega odstavka 
82. člena tega zakona najkasneje v šestdesetih dneh po uveljavitvi 
tega zakona. 

89. člen 

(1) Z dnem uveljavitve tega zakona prenehata veljati 8.člen in 
prvi odstavek 9. člena Zakona o trgu vrednostnih papirjev (Ur.l. 
RS, št. 6/94) ter 83.a člen Uredbe Vlade Republike Slovenije o 
pripravi programa preoblikovanja in izvedbi posameznih načinov 
lastninskega preoblikovanja podjetij (Ur.l.RS, št.13/93, št.45/93, 
št.55/93 in št.43/94) ter omejitve, ki so nastale na podlagi teh 
določb. 

(2) Z vrednostnimi papirji v zvezi s katerimi izdajatelj ni pridobil 
dovoljenja Agencije za javno ponudbo oziroma nadaljno javno 
prodajo ni dopustno trgovati na organiziranem trgu vrednostnih 
papirjev niti jih kako drugače organizirano ponujati, razen v primeru 
iz tretjega odstavka 2. člena tega zakona. 

90. člen 

Osebe, ki so pred uveljavitvijo tega zakona pridobile delež 
vrednostnih papirjev, ki zagotavljajo več kot petindvajset odstotkov, 
oziroma štirideset odstotkov v primeru iz druge alinee 80. člena 
tega zakona, in manj kot petinštirideset odstotkov glasovalnih 
pravic, morajo v zvezi z nadaljno pridobitvijo teh vrednostnih 
papirjev dati ponudbo za odkup pod pogoji in na način, določen v 
tem zakonu. 

91. člen 

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

OBRAZLOŽITEV 

Državni zbor RS je na svoji 4. seji dne 21. maja 1997 ob drugi 
obravnavi Zakona o prevzemih sprejel sklep, da predlagatelj 
pripravi besedilo zakona za tretjo obravnavo. 

Predlagatelj je pri pripravi teksta za tretjo obravnavo tekst, ki je bil 
obravnavan v drugi obravnavi, dopolnil in spremenil glede na 
amandmaje, ki so bili sprejeti v drugi obravnavi, in sicer: 
- Amandma k 2. členu: dodal nova tretji in četrti odstavek; 
- Amandma - nov 2.a člen; sedaj 3. člen 
- Amandma - nov 4.a člen; sedaj 6. člen 
- Amandma k 5 (sedaj 7.) člen; spremenjen tretji odstavek; 
- Amandmaji k 6. (sedaj 8.) členu: 

- redakcijski popravek prvega odstavka; 
- spremenjen šesti odstavek; 
- redakcijski popravek šestega odstavka; 

- Amandma k 7 (sedaj 9.) členu: redakcijski popravek; 
■ Amandmaji k 9. (sedaj 11.) členu: 

- dopolnjen prvi odstavek; 
- redakcijski popravek drugega in petega odstavka: 

- Amandma k 10. (sedaj 12.) členu: redakcijski popravek drugega 
odstavka; 
■ Amandma k 13. členu: 13. člen je črtan; 
■ Amandma k 15. (sedaj 16.) člen: redakcijski popravek; 
- Amandma k 16. (sedaj 17.) členu: redakcijski popravek tretjega 
odstavka; 
- Amandma k 18. (sedaj 19.) členu: redakcijski popravek tretjega 
odstavka; 
- Amandma k 21. (sedaj 22.) členu: redakcijski popravek prvega 
odstavka; 
- Amandma k 22. (sedaj 23.) členu: redakcijski popravek drugega 
odstavka; 
- Amandma k 23. (sedaj 24.) členu: redakcijski popravek prvega 
in drugega odstavka; 
- Amandma k 24. (sedaj 25.) členu: črtan tretji odstavek; 
■ Amandma k 25. (sedaj 26.) členu: redakcijski popravek; 
- Amandma k 29. (sedaj 30.) členu: redakcijski popravek prvega 

odstavka; 
■ Amandma k 31. (sedaj 32.) členu: redakcijski popravek prvega 
odstavka; 
• Amandma k 36. (sedaj 37.) členu: redakcijski popravek; 
• Amandma k 37. (sedaj 38.) členu: redakcijski popravek; 
■ Amandma k 38. (sedaj 39.) členu: črtan drugi odstavek; 
■ Amandma k 39. (sedaj 40.) členu: redakcijski popravek prvega 
odstavka; 
- Amandma k 42. (sedaj 43.) členu: redakcijski popravek; 
- Amandma k 43. (sedaj 44.) členu: redakcijski popravek; 
- Amandma k 47. (sedaj 48.) členu: redakcijski popravek; 
- Amandma k 48. (sedaj 49.) členu: redakcijski popravek; 
- Amandma k 51. (sedaj 52.) členu: spremenjena prva alinea 
prvega odstavka; 
- Amandma k 55. (sedaj 56.) členu: redakcijski popravek; 
■ Amandma k 56. (sedaj 57.) členu: redakcijski popravek; 
- Amandma k 63. (sedaj 64.) členu: spremenjen prvi odstavek in 
redakcijski popravega drugega odstavka; 
■ Amandma k 64. (sedaj 65.) členu: redakcijski popravek; 
■ Amandma k 65. (sedaj 66.) členu: redakcijski popravek; 
- Amandma k 79. (sedaj 80.) členu: redakcijski popravek; 
- Amandma k 80. členu: črtan 80. člen; 
- Amandma k 81. členu: redakcijski popravek; 
- Amandma k 82. členu: črtan 82. člen; 
■ Amandma k 83. (sedaj 82.) členu: spremenjen drugi odstavek; 
■ Amandma k 85. (sedaj 84.) členu: redakcijski popravek; 
- Amandma k 86. (sedaj 85.) členu: redakcijski popravek; 
- Amandma k 87. (sedaj 86.) členu: redakcijski popravek prvega 
odstavka in nov drugi odstavek; 
- Amandma k 88. (sedaj 87.) členu: redakcijski popravek; 
■ Amandma ■ nov 88.a (sedaj 88.) člen; 
- Amandma k 89. členu: redakcijski popravek drugega odstavka; 

Predlagatelj je tudi preoštevilčil člene in popravil medsebojna 
sklicevanja členov. 
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AMANDMA VLADE RS 

K 89. členu: 

V drugem odstavku 89. člena se na koncu člena črtajo besede 
"razen v primeru iz tretjega odstavka 2. člena tega zakona". 

Obrazložitev: 

Ko je bil v skladu z amandmaji k predlogu zakona 80. člen zakona 
črtan oziroma prenesen med redne določbe, ter črtan 82. člen 
predloga zakona, je ta dodatek 89. člena postal odveč in je 
nelogičen. 

p 
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Predlog 

ZAKONA 0 SPREMEMBAH ZAKONA 0 

OSNOVNI ŠOLI (ZOsn-B) 

- EPA 107-11 - prva obravnava 

Podpisana poslanka in poslanca DZ pošiljajo na podlagi 174. 
in 175. člena Poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije 
(Ur. list RS, št. 40/93, 80/94 in 28/96) v obravnavo in sprejem 

- PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBAH ZAKONA O 
OSNOVNI ŠOLI - prva obravanava. 

Na podlagi prvega odstavka 176. člena Poslovnika Državnega 

zbora Republike Slovenije bodo pri obravnavi predloga zakona 
na sejah Državnega zbora in matičnega delovnega telesa 
sodelovali predlagatelji predloga zakona. 

Janez Mežan, I. r. 
dr. Helena Hren Vencelj, I. r. 

Samo Bevk, I. r. 

UVOD 

1. OCENA STANJA, RAZLOGI ZA SPREJEM ZAKONA 
IN CILJI ZAKONA 

Zakon o osnovni šoli (Uradni list RS št. 12/96) je uvedel zgodnejši 
vstop v šolo, pri čemer bosta v bodočem 1. razredu poučevala 
dva učitelja (do sedaj eden), od katerih je drugi učitelj, ki poučuje 
polovico ur pouka, lahko vzgojitelj predšolskih otrok. Zakon o 
osnovni šoli je uvedel tudi drugačne rešitve v zvezi s preverjanjem 
znanja in končnim spričevalom. Zakon ob koncu prvega in drugega 
ocenjevalnega obdobja predvideva preverjanje znanja z 
nacionalnimi preiskusi znanja (ob koncu 3. razreda iz dveh, ob 
koncu 6. razreda iz treh predmetov), ki se do sedaj v osnovni šoli 
niso izvajali. Zunanje preverjanje znanja ob koncu tretjega obdobja 
je predvideno iz petih predmetov, pri čemer učenec uspešno 
konča osnovno šolo, če uspešno opravi zaključno preverjanje 
znanja. Do sedaj je bila za uspešno dokončanje osnovne šole 
zahtevana samo pozitivna ocena iz vseh predmetov. 

V javnih polemikah so tako starši kot strokovnjaki opozarjali, da 
je sedanja "mala šola" dokaj ustrezna oblika vzgoje in 
izobraževanja 6-letnih otrok. Za vzgojnoizobraževalni pristop s 

šestletniki so vzgojiteljice že usposobljene in imajo edine tudi 
praktične izkušnje. Zato predlagamo, da imajo vzgojiteljice v 
bodočem prvem razredu pomembnejšo vlogo, kot jim jo določa 
zakon o osnovni šoli. 

Javne diskusije ob prenovi osnovne šole so opozorile na 
strokovno spornost uvajanja nacionalnih preiskusov znanja, s 
katerimi se preverjajo minimalni standardi znanja učencev (kar • 
uvaja 64. člen Zakona o osnovni šoli). Utemeljeni pomisleki se 
pojavljajo tako glede standardiziranega preverjanja znanja ob 
koncu prvega in drugega obdobja kot glede zaključnega 
preverjanja znanja ob koncu osnovne šole. 

Kot so pokazale tuje raziskave in kot opozarjajo številni slovenski 
strokovnjaki, standardizirano in zunanje preverjanje znanja 
običajno vodi do zoževanja ciljev osnovne šole predvsem na 
izobraževalni vidik in ovira poln razvoj otrokove osebnosti. Opazni 
so številni negativni učinki dosedanjega skupinskega preverjanja 
znanja ob koncu osnovne šole - iz samo dveh predmetov - ki pa 
ni niti pogoj za zaključek osnovne šole. Tudi rezultati evalvacije 
tega preverjanja znanja postavljajo pod vprašaj utemeljenost 
zunanjega preverjanja znanja kot selekcijskega instrumenta sploh, 
saj dokazujejo, da napovedna veljavnost (korelacija z uspehom 
v 1. letniku srednje šole) ni nič višja od napovedane veljavnosti 
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šolskih ocen, v nekaterih primerih pa celo nižja.Take rešitve, ki je 
uzakonjena v zakonu o osnovni šoli, ne najdemo v skoraj nobeni 
drugi evropski državi. Zelo verjetno je, da bo zaključno preverjanje 
znanja pomenilo še dodatni psihični pritisk na učence, zlasti v 
višjih razredih osnovne šole, saj imajo predmetni učitelji premalo 
potrebnega psiho-pedagoškega znanja. Zaradi vseh navedenih 
razlogov predlagamo odpravo določb o nacionalnih preverjanjih 
znanja ob koncu vseh treh ocenjevalnih obdobij. 

Spremembe Zakona o osnovni šoli (Ur.list RS .../97) so uveljavile 
premaknitev rokov in začetek nove devetletne osnovne šole za 
eno leto. Menimo, da bi bilo potrebno ta rok še podaljšati za nadalnje 
leto (začetek uvajanja nove devetletne šole z šolskim letom 2000/ 
2001). S podaljšanjem rokov bodo dane dodatne možnosti za 
zagotovitev zadostne strokovne podpore in ostalih nujnih pogojev. 
Uspešne so lahko le postopne reforme, v daljšem času pa bo 
lažje zagotoviti tudi spremembe v načinu dela v razredu, ki so pri 
všolanju šestletnikov nujne 

Uvajanje nove devetletne šole ne bi smelo ogroziti vpisa v šole v 
istem kraju, ki novega programa osnovne šole še ne bodo izvajale. 
Dopolnitev zakona s tako opredeljenim pogojem je nujna, zaradi 
predvidene večje konkurenčnosti med posameznimi šolami, ki jo 
bo spodbudilo nadaljnje zmanjševanje števila šoloobveznih otrok. 
S tem, ko bi se ena šola odločila za všolanje šestletnikov in to 
svojo odločitev tudi na privlačen način predstavila staršem, bi se 
lahko zgodilo, da bi se vpis v to šolo povečal na račun eno leto 
kasnejšega vpisa v druge šole v istem kraju. 

Pogoje za izvajanje in izdajo dovoljenja za izvajanje novega 
programa osnovne šole naj bi določil Državni zbor Republike 
Slovenije na predlog ministra, in ne več minister sam, kot je 
predvideno v Zakonu o osnovni šoli. Prenos nekaterih kompetenc 
z ministra na Državni zbor RS bo zagotovil širši nadzor nad 
zagotavljanjem pogojev za izvajanje zakona, saj gre za izredno 
zahtevne in usodne spremembe. 

Cilji Zakona o spremembah zakona o osnovni šoli so: 

- odprava nacionalnih preverjanj znanja ob koncu obdobij in 
odprava obveznega zaključnega preverjanja znanja; 

- obvezna vključitev vzgojiteljic v vzgojnoizobraževalno delo v 1. 
razredu osnovne šole; 

- podaljšanje začetka uvajanja nove devetletne osnovne šole za 
eno leto (pričetek uvajanja z šolskim letom 2000/2001); 

- podaljšanje roka za uvajanje nove osnovne šole s treh na šest 
let (obvezno za vse otroke s šolskim letom 2006/2007); 

- uvedba dodatnega pogoja ob vpisu, s katerim zagotavljamo, da 
ne bo ogrožen vpis v šole v istem kraju, ki nove devetletne šole 
še ne bodo pričele izvajati; 

- prenos kompetenc o ugotavljanju izpolnjevanja pogojev za izdajo 
dovoljenja za izvajanje novega programa od ministra na Državni 
zbor RS. 

2.OCENA FINANČNIH SREDSTEV IZ DRŽAVNEGA 
PRORAČUNA IN DRUGIH POSLEDIC ZARADI 
SPREJEMA PREDLOGA ZAKONA 

Predlagan in v državnem zboru sprejeti predlog spremembe 
zakona o osnovni šoli bo imel naslednje pozitivne posledice: 

- zagotovil bo enakovredno vlogo učiteljice razrednega pouka in 
vzgojiteljice predšolskih otrok, tako da bo zagotovljena večja 

kontinuiteta med predšolsko vzgojo in osnovno šolo, vzgojiteljica 
predšolskih otrok pa bo lahko s svojimi izkušnjami iz dela s 
šestletnimi otroki bolj enakovredno vplivala na delo v prvem 
razredu; 

- z odpravo določb o nacionalnih preverjanjih znanja ob koncu 
treh ocenjevalnih obdobij bo omogočil razvoj strokovnih rešitev, 
ki bodo najbolj ustrezne za slovensko osnovno šolo, ob ponovnem 
kritičnem preteresu rešitev, ki so v veljavi oz. jih uveljavljajo druge 
evropske države; 

- pozitivno bo vplival na motivacijo učiteljev za bolj kakovostno 
delo v razredu, saj bo vrnil zaupanje v kompetence učitelja, da 
zna ocenjevati znanje učencev; 

-zmanjšal bo negativne posledice storilnostnih pritiskov na 
učence, ki jih zunanje preverjanje znanja lahko povzroča že v 
nižjih razredih osnovne šole; 

-nacionalne preiskuse znanja bo še vedno mogoče razvijati v 
skladu s sodobnimi rešitvami v drugih evropskih državah in s 
podporo slovenskih strokovnjakov, saj jih bo lahko predpisoval 
ustrezen podzakonski akt; 

- zagotovil večjo postopnost reforme; 

- zmanjšal ogroženost vpisa v osnovne šole, ki se bodo odločile 
za kasnejše uvajanje novega programa; 

- razširil kompetence Državnega zbora RS pri uvajanju reforme. 

Predlagane spremembe zakona o osnovni šoli bodo zaradi: 

-odprave obveznega preverjanja znanja ob koncu obdobij, 
-in odprave obveznega zaključnega preverjanja znanja 
- večje postopnosti pri izvajanju reforme 

pomenile za državni proračun prihranek in zato ne bodo zahtevale 
dodatnih sredstev iz državnega proračuna. 

BESEDILO ČLENOV 

1. člen 

V 38. členu zakona o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 12/96, 33/97) 
se četrti odstavek spremeni tako, da se glasi: 

"V prvem razredu osnovne šole hkrati poučujeta vzgojitelj 
predšolskih otrok in učitelj razrednega pouka". 

2. člen 

Črtajo se 64., 65., 66. in 67. člen. 

3. člen 

V 68. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi: 

"Če učenec in starši menijo, da je bil učenec ob koncu pouka v 
šolskem letu nepravilno ocenjen, lahko starši v treh dneh po 
prejemu spričevala pri ravnatelju vložijo obrazložen ugovor". 

Črta se četrti odstavek. 

4. člen 

V prvem odstavku 72. člena se na koncu stavka črtajo naslednje 
besede: "in uspešno opravi zaključno preverjanje znanja". 

poročevalec, št. 25 70 23. junij 1997 



Drugi odstavek se črta. 

Dosedanji tretji odstavek postane drugi odstavek. 

5. člen 

črtajo se 73., 74. in 75. člen. 

6. člen 

Drugi odstavek 84. člena se spremeni tako, da se glasi: 

"V zaključno spričevalo se vpišejo učenčeve ocene iz 9. razreda". 

Tretji odstavek se črta. 

Dosedanji četrti odstavek postane tretji odstavek. 

7. člen 

91. člen se črta. 

8. člen 

V tretjem odstavku 92. člena se črtata besedi "ter tretjega", besedo 
"četrtega" pa se nadomesti z besedo "tretjega". 

9. člen 

V 104. členu se letnica "1998" nadomesji z letnico "1999". 

10. člen 

Drugi in tretji odstavek 105. člena se spremenita tako, da se 
glasita: 

"V šolskih letih 2000/2001, 2001/2002, 2002/2003, 2003/2004, 
2004/2005 in 2005/2006 se lahko uvede na osnovnih šolah, ki 
imajo dovolj prijavljenih učencev in izpolnjujejo kadrovske, 
prostorske in druge pogoje, imajo za izvajanje programa dovoljenje 

ministra in pod pogojem, da zaradi uvajanja programa osnovne 
šole po tem zakonu ne upade vpis v šole v istem kraju, ki programa 
osnovne šole po tem zakonu še ne izvajajo. 

Pogoje iz prejšnjega odstavka tega člena, postopek ugotavljanja 
izpolnjevanja pogojev in izdaje dovoljenj določi Državni zbor 
Republike Slovenije na predlog ministra najkasneje do 1.9.1999." 

V četrtem odstavku se letnica "2002/2003" nadomesti z letnico 
"2006/2007". 

11. člen 

V prvem odstavku 106. člena se besedilo: " v koledarskih letih 
1999, 2000 in 2001" nadomesti z besedilom:" v koledarskih letih 
2000, 2001, 2002, 2003, 2004 in 2005". 

12. člen 

V prvem odstavku 107. člena se besedilo:" v šolskih letih 1999/ 
2000,2000/2001 in 2001/2002" nadomesti z besedilom:"V šolskih 
letih 2000/2001, 2001/2002,2002/2003, 2003/2004, 2004/2005 in 
2005/2006". 

V drugem odstavku se letnica "2002/2003" nadomesti z letnico 
"2006/2007". 

13. člen 

Črta se 108. člen. 

14. člen 

V 111. členu se letnica "2002/2003" nadomesti z letnico "2006/ 
2007". 

15. člen 

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

OBRAZLOŽITEV 

(Obrazložitev k 1. členu) 
V javnih polemikah so tako starši kot strokovnjaki opozarjali, da 
je sedanja mala šola dokaj ustrezna oblika vzgoje in izobraževanja 
šestletnih otrok; pri premaknitvi osnovne šole za eno leto navzdol 
pa bo potrebno zagotoviti toliko pogojev, da obstaja resna 
nevarnost, da bo zgodnejše vključevanje imelo negativne 
posledice za otroke. Mnogi opozarjajo na nevarnost, da se metode 
in vsebine iz sedanjega prvega razreda prenesejo v delo s 
šestletnimi otroki. Vzgojno-izobraževalno delo s šestletnimi otroki 
je bistveno različno od poučevanja sedemletnih otrok in učiteljice 
razrednega pouka so se šele začele dodatno usposabljati zanj, 
pri čemer še ni dokazano, da bo to usposabljanje res uspešno 
(za resnično spremembo v načinu poučevanja večjega števila ali 
velike večine učiteljev je potrebno več let, 10 do 15). Za vzgojno- 
izobraževalni pristop za delo s šestletniki pa so že usposobljene 
vzgojiteljice, ki imajo tudi prakso s takim delom. Zato je utemeljeno, 
da imajo vzgojiteljice tudi v novi devetletni osnovni šoli 
pomembnejšo vlogo v 1. raz redu, kot jim jo določa sedanji ZOŠ. 

(Obrazložitev k 2., 4., 5., 6., 7. in 8. členu). 

Javne diskusije ob prenovi osnovne šole so opozorile na strokovno 
spornost uvajanja nacionalnih preizkusov znanja, s katerimi se 
preverjajo minimalni standardi znanja učencev (kar uvaja 64.člen 
ZOŠ). Utemeljeni pomisleki se pojavljajo tako glede standar- 
diziranega znanja ob koncu prvega in drugega obdobja kot glede 
zaključnega preverjanja znanja ob koncu osnovne šole. Te rešitve 
so bile strokovno sporneže v času priprave in sprejemanja Zakona 
o osnovni šoli. 

Kot so pokazale tuje raziskave in kot opozarjajo številni slovenski 
strokovnjaki, zunanje preverjanje znanja običajno vodi do zoženja 
ciljev osnovne šole, predvsem na izobraževalni vidik, in ovira 
poln razvoj otrokove osebnosti. 

Če se z nacionalnimi preizkusi poudari samo nekatere 
izobraževalne predmete (slovenski jezik in matematika ob koncu 
sedanjega drugega razreda osnovne šole; slovenski jezik, 
matematika in tuji jezik ob koncu sedanjega petega razreda 
osnovne šole), potem dobijo ti predmeti višji status, drugi predmeti 
pa postanejo manj pomembni. Tako ločevanje je še posebno 
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sporno ob ugotovitvah, da že sedanja osnovna šola zanemarja 
vzgojne cilje in pretirano poudarja izobraževalni vidik (Nacionalni 
kurikularni svet: Izhodišča kurikularne prenove, str. 11). 

Če imajo testi znanja pomembne posledice - na primer če odločilno 
vplivajo na učenčevo prihodnost, kar je značilno tudi za zaključno 
prev irjanje znanja ob koncu osnovne šole, ki v 50 % določa 
učenčev uspeh ob zaključku osnovne šole, pri selekciji v primeru 
omejitve vpisa na srednjo šolo pa je ta uspeh odločilen kriterij 
(prim. Zakon o gimnazijah, 15. čl.) - potem se pouk spremeni v 
pripravo na teste znanja. Raziskave so na primer pokazale, da 
se znanje učencev ne izboljša, samo bolje znajo reševati teste 
znanja tistega tipa, ki bo uporabljeno pri zunanjem preverjanju 
znanja. 

Poudarjajo se predvsem nekateri kognitivni cilji, zanemari pa se 
razvoj učenca na drugih področjih (na primer ustvarjalnost, socialni 
in čustveni razvoj). Pretirano poudarjanje testov zanja praviloma 
vodi v zanemarjanje bolj zahtevnih kognitivnih ciljev, kot sta na 
primer uporaba znanja v novih situacijah in reševanje problemov 
- cilji, ki so v osnovni šoli že sedaj zanemarjeni (prim. Izhodišča 
kurikularne prenove!), sodijo pa med ključne kompetence, ki bodo 
potrebni za uspeh v hitro se spreminjajoči informacijski družbi 
21. stoletja. 

Zelo verjetno je, da bo zaključno preverjanje znanja pomenilo še 
dodatni psihični pritisk na učence, zlasti v višjih razredih osnovne 
šole, kajti predmetni učitelji imajo zelo malo potrebnega psiho- 
pedagoškega znanja (manj kot učitelji v drugih državah). 

V Sloveniji strokovnjaki opozarjajo tudi na številne negativne učinke 
dosedanjega skupinskega preverjanja znanja ob koncu osnovne 
šole - iz samo dveh predmetov - ki pa niti ni pogoj za zaključek 
osnovne šole. Izobrazbena struktura učiteljev za matematiko in 
slovenski jezik pa že doslej ni zagotavljala enakih pogojev vsem 
učencem. 

Rezultate evalvacije dosedanjega (neobveznega) skupinskega 
preverjanja znanja iz dveh predmetov ob koncu osnovne šole 
postavljajo pod vprašanja utemeljenost zunanjega preverjanja 
kot selekcijskega instrumenta sploh, saj dokazujejo, da 
napovedna veljavnost (korelacija z uspehom v 1. letniku srednje 
šole) ni nič višja od napovedane veljavnosti šolskih ocen, v 
nekaterih primerih pa celo nižja. 

Že primerjalne študije maturitetnih izpitov v Evropi so pokazale, 
da sodi slovenska matura med izpite z največjo stopnjo eksternosti 
in velikim številom (trije) obveznih maturitetnih predmetov. 

Zakon o osnovni šoli predvideva zunanje preverjanje znanja 
(standardizirano preverjanje z zunanjimi ocenjevalci) iz petih 
predmetov kot obvezen zaključek osnovne šole. Za tako rešitev 
pa je skoraj nemogoče najti zgled v razvitih, pa tudi v manj razvitih 
evropskih državah. Veliko držav sploh nima izpitov ob zaključku 
nižje srednje oz. višje osnovne stopnje izobraževanja. Uspešno 
opravljeni izpiti ali zunanje preverjanje znanja (ki se v nekaterih 
državah izvaja, vendar pri 16. letih, ne pri 15. oz. 14. kot pri nas) 
ni obvezno, da bi se priznalo zaključeno izobraževanje. Ponekod 
je obvezno za tiste, ki želijo nadaljevati izobraževanje v gimnaziji 
in le redko vključuje tako veliko predmetov kot pri nas (npr. Danska 
Iž treh predmetov). Tudi srednje- in vzhodnoevropske države v 
zadnjih letih niso uvedle obveznega zunanjega preverjanja znanja. 

V nekaterih zahodnoevropskih državah izvajajo standardizirano 
preverjanje znanja na tak način, da ne opažajo posebnih škodljivih 
posledic. Vendar je take oblike preverjanja znanja pri nas potrebno 
šele razviti. Poleg tega je potrebno upoštevati, da tujih rešitev ni 
mogoče mehanično prenašati v slovensko šolo: rešitve, ki drugod 
nimajo negativnih posledic, imajo v specifičnih slovenskih pogojih 

lahko tudi negativne učinke. Zato je bolj smiselno, da se take 
oblike preverjanja znanja predpiše z ustreznim pravilnikom, ko 
bodo dani vsi pogoji za njihovo uvajanje. Nobene potrebe ni, da se 
standardizirano in zunanje preverjanje znanja predpiše z 
zakonom. 

(Obrazložitev k 9.,10., 11., 12., 13., 14. členu) 
S predlaganimi spremembami se začetek uvajanja devetletne 
osnovne šole odloži še za eno leto, postopek uvajanja pa s treh 
podaljša na šest let. Reforma osnovne šole je izjemno zahteven 
projekt, ki lahko uspe le, če poteka postopno, s podporo staršev 
in učiteljev, s konsenzom ali vsaj podporo velike večine 
strokovnjakov za osnovno šolo in če so zagotovljeni tudi številni 
kadrovski, materialni in drugi pogoji. Kot so pokazale izkušnje v 
svetu in tudi pri nas, velike šolske reforme skoraj nikoli ne uspejo. 
Organizacijsko so reforme, ki uvajajo spremembe v celoten šolski 
sistem, in to za devet generacij učencev, izjemno zahtevne. Kot 
se je pokazalo v dosedanjih fazah reforme, je bilo potrebno roke 
že večkrat prestaviti. 

Če pri sprejemanju Zakona o osnovni šoli (po obravnavi v 
Državnem zboru) je bil junija 1995 vložen amandma, s katerim se 
je začetek nove osnovne šole premaknil za eno leto. Po približno 
enem letu in pol (decembra 1996) je bila vložena zahteva po 
ponovni odložitvi začatka osnovne šole za eno leto. To kaže, da 
je uvajanje devetletne osnovne šole organizacijsko (tudi strokovno, 
kadrovsko, finančno) bolj zahtevno, kot je predlagatelj zakona 
predvideval. 

Roki za pripravo novega predmetnika in učnih načrtov, kot jih je 
predvidel nacionalni kurikularni svet v Izhodiščih kurikularne 
prenove (maj 1996), so bistveno prekoračeni. Da niso realni, se 
je pokazalo že po nekaj mesecih. 

Podaljšanje zakonskih rokov za uvajanje nove devetletne osnovne 
šole ne pomeni nujno, da se bodo vsi otroci vključili v novi prvi in 
šesti razred šele leta 2006/2007: če bodo zagotovljeni ustrezni 
pogoji, se lahko vključijo prej. Vendar pa bomo s takimi zakonskimi 
rešitvami preprečili nepotrebno naglico, časovne pritiske, ki v 
šolstvu ne morejo voditi do kakovostnih rešitev. 

V javnih razpravah so bile izražene številne pripombe nad načinom 
vodenja kurikularne prenove osnovne šole. S tem, ko se uzakoni 
večja postopnost pri uvajanju nove osnovne šole, se pridobi nujno 
potreben čas za usposabljanje skupin, ki vodijo kurikularno 
prenovo, in za demokratične strokovne razprave. Iz javne 
razprave je očitno tudi, da v začetnih korakih reforme osnovne 
šole ni bilo doseženo strokovno soglasje ali vsaj zadostna 
strokovna podpora za spremembe. Po več kot enem letu dela 
Področne kurikularne komisije za osnovno šolo ni uspelo pripraviti 
niti usklajenega predloga predmetnika, to je prve naloge, ki so si 
jo postavili nosilci reforme. Brez soglasja o predmetniku (to je 
izhodišče, temelj za vse nadaljnje delo) ni mogoče pričakovati, da 
bo reforma uspela. 

Tuje in domače izkušnje pri prenavljanju šolstva kažejo, da je 
uspešno le postopno prenavljanje, ob zadostni podpori učiteljev 
in staršev, najbolj uspešno pa je prenavljanje, ki spodbuja novosti, 
ki se razvijajo v praksi. Za zmanjšanje faktografije, učenja na 
pamet, za razbremenitev učencev (cilji, za katere je v javnosti in 
strokovnih krogih največ podpore) so nujni kakovostni učni načrti, 
ki jih je potrebno v sodelovanju z učitelji pripravljati več let, 
kakovostni učbeniki in usposabljanje učiteljev za nov način dela v 
razredu. Za aktivne metode in oblike dela, ki bolj spodbujajo 
razmišljanje učencev je, kot kažejo izkušnje obsežnih inovacijskih 
projektov, potrebno 10 do 15, in ne le nekaj let. 

Tudi za nekatere sistemske spremembe (npr. všolanje šestletnih 
otrok, vključevanje otrok s posebnimi potrebami) so nujne 
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spremembe v poučevanju, dodatno usposabljanje, ustrezni 
učbeniki in delovni zvezki... 

Niti pri sprejemanju Zakona o osnovni šoli niti kasneje ni bil narejen 
natančen izračun, kakšne bodo finančne posledice uvajanja nove 
osnovne šole. Še vedno niso znani osnovni kazalci, ki bi omogočili 
tako načrtovanje (npr. kateri učenci s posebnimi potrebami se 
bodo vključili v redno osnovno šolo in kateri bodo ostali v šolah s 
prilagojenim programom). Podaljšanje rokov za uvajanje nove 
osnovne šole je torej smiselno tudi zato, ker kakovostna izvedba 
reforme zahteva velika finančna sredstva, ki jih je smiselno 
porazdeliti na daljši čas. 

(Obrazložitev k 10. členu 1. odstavek) 
Dodatni pogoj za izvajanje novega programa (zahteva, naj ne bo 
ogrožen vpis v druge šole, ki novega programa ne izvajajo) je 
nujen zaradi predvidene večje konkurenčnosti med posameznimi 

\ 

šolami, ki jo bo spodbudilo nadaljnje zmanjševanje števila 
šoloobveznih otrok. S tem, ko bi se ena šola odločila za všolanje 
šestletnikov, in to svojo odločitev tudi na privlačen način pred- 
stavila staršem, bi se lahko zgodilo, da bi se vpis v to šolo povečal 
na račun eno leto kasnejšega vpisa v druge šole v istem kraju. 

(Obrazložitev k 10. členu 2. odstavek) 
Pogoje za izvajanje novega programa osnovne šole, postopek 
ugotavljanja izpolnjevanja pogojev in izdaje dovoljenja za izvajanje 
novega programa naj bi določil Državni zbor Republike Slovenije 
na predlog ministra, in ne več minister sam, kot je predvideno v 
Zakonu o osnovni šoli. Prenos kompetenc z ministra na Državni 
zbor RS predlagamo, da bi se zagotovil širši nadzor nad 
zagotavljanjem pogojev za izvajanje zakona. To je potrebno zaradi 
izredne občutljivosti posegov v obdobju od 6. do 15. leta starosti, 
saj gre za izredno zahtevne novosti in obdobje obveznega 
izobraževanja. 

BESEDILO DOLOČB, ZA KATERE JE 
PREDLOŽENA SPREMEMBA 

38. člen 
(izvajanje vzgojno-izobraževalnega dela) 

Vzgojno-izobraževalno delo v osnovni šoli obsega pouk in druge 
oblike organiziranega dela z učenci. 

Vzgojno-izobraževalno delo v osnovni šoli opravljajo učitelji, 
svetovalni delavci in drugi strokovni delavci. 

V prvem obdobju osnovne šole poučuje učitelj razrednega pouka. 

V prvem razredu osnovne šole hkrati poučujeta učitelj razrednega 
pouka in vzgojitelj predšolskih otrok, lahko pa tudi dva učitelja 
razrednega pouka. Drugi učitelj oziroma vzgojitelj predšolskih 
otrok poučuje polovico ur pouka. 

Pri pouku vzgojnih predmetov lahko z učiteljem razrednega pouka 
sodeluje tudi učitelj predmetnega pouka. 

V drugem obdobju poučuje: 

-v 4. razredu učitelj razrednega pouka, tuji jezik in vzgojne predmete 
pa tudi predmetni učitelj, vendar ne več kot dva predmeta, 

-v 5. razredu učitelj razrednega pouka, tuji jezik in vzgojne predmete 
pa tudi predmetni učitelj, vendar ne več kot tri predmete in 

-v 6. razredu učitelj predmetnega pouka, lahko pa tudi učitelj 
razrednega pouka. 

V tretjem obdobju osnovne šole poučujejo učitelji predmetnega 
pouka. 

V oddelku, v katerega so vključeni učenci s posebnimi potrebami 
iz prvega odstavka 12. člena tega zakona, lahko poleg učitelja 
sodeluje strokovni delavec s specialno pedagoško izobrazbo. 

V oddelkih podaljšanega bivanja izvajajo vzgojno-izobraževalno 
delo učitelji razrednega in predmetnega pouka, vzgojitelji 
predšolskih otrok, defektologi, pedagogi, psihologi in socialni 
pedagogi. 

S prilagojenimi izobraževalnimi programi in s posebnim programom 
vzgoje in izobraževanja se za učence s posebnimi potrebami 
lahko določi tudi drugačno izvajanje vzgojno-izobraževalnega dela. 

64. člen 
(preverjanje znanja ob koncu obdobij) 

Ob koncu obdobij se znanje učencev obvezno preverja z 
nacionalnimi preizkusi znanja, s katerimi se preverjajo minimalni 
standardi znanja učencev. 

Ob koncu prvega obdobja se preverja znanje učencev iz 
slovenskega jezika in matematike. 

Ob koncu drugega obdobja se preverja znanje učencev iz 
slovenskega jezika, matematike in tujega jezika. 

Znanje učencev ob koncu prvega in drugega obdobja po 
standardiziranem postopku preverja osnovna šola sama. Rezultati 
preverjanja znanja so dodatna informacija o doseženem znanju 
učencev. 

Ob koncu tretjega obdobja šola po standardiziranem postopku v 
sodelovanju z zunanjimi ocenjevalci preverja znanje učencev iz 
slovenskega jezika, matematike, tujega jezika in iz dveh obveznih 
predmetov (v nadaljnjem besedilu: zaključno preverjanje znanja). 

Dva obvezna predmeta, od katerih je eden naravoslovni, drugi 
pa družboslovni, izbere učenec. 

Ne glede na določbe drugega, tretjega in petega odstavka tega 
člena se znanje učencev na narodno mešanih območjih preverja: 

-ob koncu prvega obdobja iz slovenskega ali italijanskega oziroma 
madžarskega jezika in matematike, 

-ob koncu drugega obdobja iz slovenskega ali italijanske^ 
oziroma madžarskega jezika, matematike in tujega jezika in 

-ob koncu tretjega obdobja iz slovenskega ali italijanskega 
oziroma madžarskega jezika, matematike, tujega jezika in iz dveh 
obveznih predmetov. 

Drugi in tretji odstavek tega člena nista obvezna za zasebne 
šole, ki izvajajo programe osnovne šole po posebnih pedagoških 
načelih. 
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65. člen 
(namen preverjanja) 

Rezultati preverjanja znanja ob koncu obdobij se lahko uporabljajo 
samo za namen, ki ga določa ta zakon. 

66. člen 
(organizacija preverjanja znanja) 

Nacionalne preizkuse znanja pripravi Državni izpitni center. 

67. člen 
(prilagojeni programi) 

S prilagojenimi izobraževalnimi programi in posebnim programom 
vzgoje in izobraževanja se lahko drugače določi način ocenjevanja 
ter preverjanje znanja ob koncu obdobij. 

68. člen 
(ugovor na oceno) 

Če učenec in starši menijo, da je bil učenec ob koncu pouka v 
šolskem letu ali pri zaključnem preverjanju znanja nepravilno 
ocenjen, lahko starši v treh dneh po prejemu spričevala oziroma 
obvestila o doseženih ocenah na zaključnem preverjanju znanja 
pri ravnatelju vložijo obrazložen ugovor. 

Ravnatelj najpozneje v treh dneh po prejemu ugovora imenuje 
komisijo. Med člani komisije mora biti vsaj en član, ki ni zaposlen 
v šoli. 

če komisija ugotovi, da je ocena učenca ob koncu pouka v 
šolskem letu neustrezna, učenca ponovno oceni. Ocena komisije 
je dokončna. 

Če komisija ugotovi, da je pri ocenjevanju na zaključnem 
preverjanju znanja prišlo do pisne ali računske napake oziroma 
napake v metodologiji ocenjevanja, se postopek ocenjevanja 
ponovi. Ocena komisije je dokončna. 

72. člen 
(uspešno dokončanje devetega razreda) 

Učenec uspešno konča deveti razred, če ima pozitivne ocene iz 
vseh predmetov devetega razreda in uspešno opravi zaključno 
preverjanje znanja. 

Če prilagojeni izobraževalni program ne določa zaključnega 
preverjanja znanja, učenci uspešno končajo izobraževanje po 
teh programih, če imajo pozitivne ocene iz vseh predmetov 9. 
razreda. 

Učenci s posebnimi potrebami, ki so usmerjeni v posebni pro- 
gram vzgoje in izobraževanja, uspešno končajo izobraževanje 
na način, kot je določeno s tem programom. 

73. člen 
(uspešno opravljeno zaključno preverjanje znanja) 

Učenec uspešno opravi zaključno preverjanje znanja, če je 
<*>zitivno ocenjen iz vseh predmetov, iz katerih opravlja zaključno 
preverjanje znanja. 

Učenec, ki je pri enem izmed predmetov, iz katerih opravlja 
zaključno preverjanje znanja, dosegel najmanj 80 odstotkov točk, 
potrebnih za pozitivno oceno pri tem predmetu, je pri tem predmetu 
pozitivno ocenjen, če: 

-ima pozitivne ocene iz vseh predmetov devetega razreda in je 
vsaj pri enem izmed obveznih ali izbirnih predmetov na koncu 

devetega razreda dosegel najmanj oceno dobro ali 

-je pri ostalih predmetih, iz katerih je opravil zaključno preverjanje 
znanja, pozitivno ocenjen in je vsaj pri enem izmed teh predmetov 
dosegel najmanj oceno dobro. 

Učenec, ki je pri dveh izmed predmetov, iz katerih opravlja 
zaključno preverjanje znanja, dosegel najmanj 90 odstotkov točk, 
potrebnih za pozitivno oceno pri teh predmetih, je pri teh predmetih 
pozitivno ocenjen, če: 

-ima pozitivne ocene iz vseh predmetov devetega razreda in je 
vsaj pri dveh izmed obveznih ali izbirnih predmetov na koncu 
devetega razreda dosegel najmanj oceno dobro ali 

-je pri ostalih predmetih, iz katerih je opravil zaključno preverjanje 
znanja, pozitivno ocenjen in je vsaj pri dveh izmed teh predmetov 
dosegel najmanj oceno dobro. 

i 
Osnovna šola učenca obvesti o doseženih ocenah pri zaključnem 
preverjanju znanja. 

Osnovna šola o doseženih* ocenah učenca na podlagi 2. in 3. 
odstavka tega člena obvesti gimnazije in druge splošne srednje 
šole, če to zahtevajo kot pogoj za vpis. 

74. člen 

(ponovno zaključno preverjanje znanja) 

Učenci imajo pravico do ponovnega zaključnega preverjanja 
znanja. 

75. člen 
(deseto leto izobraževanja) 

Učenci, ki niso uspešno opravili zaključnega preverjanja znanja, 
se lahko pred ponovnim zaključnim preverjanjem znanja vključijo 
v deseto leto izobraževanja, ki ga organizira osnovna šola sama 
ali v sodelovanju z drugimi osnovnimi šolami. 

V deseto leto izobraževanja se lahko vključijo tudi učenci, ki želijo 
izboljšati uspeh pri zaključnem preverjanju znanja. 

V izobraževanje po prejšnjem odstavku se lahko vključijo tudi 
učenci, ki uspešno končajo osnovnošolsko izobraževanje po 
programih, ki se izvajajo po posebnih pedagoških načelih (Steiner, 
Decroly, Montessori ipd.). 

84. člen 
(zaključno spričevalo) 

Osnovna šola izda učencem, ki zaključijo osnovnošolsko 
izobraževanje, zaključna spričevala. 

V zaključno spričevalo se vpišejo učenčeve ocene iz 9. razreda; 
ocene pri predmetih, iz katerih je bilo opravljeno zaključno 
preverjanje znanja, pa so v enakovrednem deležu sestavljene iz 
ocene predmeta v 9. razredu in ocene, dosežene pri zaključnem 
preverjanju znanja. 

Učencem, ki so končali prilagojene izobraževalne programe iz 
drugega odstavka 72. člena, se v zaključno spričevalo vpišejo 
ocene iz 9. razreda. 

Učencem, ki so končali posebni program vzgoje in izobraževanja, 
se izda zaključno potrdilo o izpolnjeni osnovnošolski obveznosti 
z opisno oceno dosežkov učenca. 
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91. člen 
(preverjanje znanja ob koncu obdobij) 

Za preverjanje znanja ob koncu obdobij se uporablja določba 64. 
člena tega zakona. 

Za učence s posebnimi potrebami, ki se izobražujejo na domu po 
prilagojenih izobraževalnih programih in po posebnem programu 
vzgoje in izobraževanja, se za preverjanje znanja ob koncu obdobij 
uporablja določba 67. člena tega zakona. 

92. člen 
(spričevalo o izobraževanju na domu) 

Osnovna šola, na katero je učenec vpisan, izda učencu spričevalo 
o izobraževanju na domu. Spričevalo o izobraževanju na domu je 
javna listina. 

Pri izdajanju spričeval o izobraževanju na domu se uporabljajo 
določbe od 83. do 87. člena tega zakona. 

Za učence s posebnimi potrebami, ki se izobražujejo na domu po 
prilagojenih izobraževalnih programih ali po posebnem programu 
vzgoje in izobraževanja, se pri izdajanju spričeval uporabljajo 
določbe drugega odstavka 82. člena tega zakona ter tretjega in 
četrtega odstavka 84. člena tega zakona. 

104. člen 
(predmetnik in učni načrt) 

Predmetnik in učni načrt v skladu s tem zakonom določi pristojni 
organ najkasneje 1.9.1998. 

105. člen 
(postopno izvajanje programa) 

Izvajanje programa osnovne šole po tem zakonu se uvaja 
postopoma. 

V šolskih letih 1999/2000,2000/2001 in 2001/2002 se lahko uvede 
na osnovnih šolah, ki imajo dovolj prijavljenih učencev in izpolnjujejo 
kadrovske, prostorske in druge pogoje in imajo za izvajanje 
programa dovoljenje ministra. 

Pogoje iz prejšnjega odstavka tega člena, postopek ugotavljanja 
izpolnjevanja pogojev in izdaje dovoljenja določi minister najkasneje 
do 1.9.1998. 

Do začetka šolskega leta 2002/2003 morajo država in lokalne 
skupnosti zagotoviti pogoje za izvajanje osnovnošolskega 

izobraževanja po tem zakonu na vseh osnovnih šolah v državi. 

106. člen 
(prostovoljen vpis) 

Starši lahko vpišejo otroke, ki bodo v koledarskih letih 1999, 2000 
in 2001 dopolnili 6 let, v 1. razred osnovne šole po tem zakonu 
prostovoljno. 

Starši lahko vpišejo otroka v prejšnjem odstavku v skladu s 48. 
členom tega zakona. 

107. člen 
(izvajanje pouka za učence 6. razreda) 

V šolskih letih 1999/2000, 2000/2001 in 2001/2002 se začne 
izvajati pouk po programu osnovne šole v skladu s tem zakonom 
za vse učence 6. razreda na šolah, ki imajo dovoljenje ministra in 
soglasje staršev. 

V šolskem letu 2002/2003 se prične izvajati program iz prejšnjega 
odstavka za vse učence v državi, ki so vpisani v 6. razred osnovne 
šole. 

108. člen 
(zaključno preverjanje znanja) 

Za učence iz drugega odstavka 105. člena tega zakona se na 
koncu 5. razreda opravi preverjanje znanja v skladu s tretjim 
odstavkom 64. člena tega zakona. 

Učenci, ki so pričeli obiskovati prvi razred osnovne šole najkasneje 
v šolskem letu 1996/1997, opravljajo zaključno preverjanje znanja 
v skladu s tem zakonom prostovoljno. 

Učenci, ki bodo pričeli obiskovati prvi razred v šolskem letu 1997/ 
1998, obvezno opravljajo zaključno preverjanje znanja v skladu 
s tem zakonom. 

111. člen 
(predpisi, ki prenehajo veljati) 

Z uveljavitvijo tega zakona preneha veljati zakon o osnovni šoli 
(Uradni list SRS, št. 5/80, 29/86, 31/86 in Uradni list RS, št. 12/91- 
I) razen določb, ki so vezane na izvajanje programa življenja in 
dela osnovne šole in se uporabljajo za učence, ki se v ta program 
vpisujejo do šolskega leta 2002/2003 in prenehajo veljati, ko ti 
učenci zaključijo osnovnošolsko izobraževanje oziroma izpolnijo 
osnovnošolsko obveznost. 
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Poročilo o 

IZVAJANJU PROGRAMOV ZAPIRANJA 

RUDNIKOV RJAVEGA PREMOGA 

KANIŽARICA, SENOVO IN ZAGORJE ZA 

LETO 1996 S SKLEPI 

Vlada Republike Slovenije pošilja na podlagi 5. člena zakona 
o zagotavljanju sredstev za zaprtje rudnikov rjavnega 
premoga Zagorje, Senovo in Kanižarica (Uradni list RS, št. 1/ 
95): 

- POROČILO O IZVAJANJU PROGRAMOV ZAPIRANJA 
RUDNIKOV RJAVEGA PREMOGA KANIŽARICA, SENOVO 
IN ZAGORJE ZA LETO 1996 S SKLEPI. 

1)Uvod 

Rudniki rjavega premoga Kanižarica, Senovo in Zagorje v 
zapiranju, d.o.o., so v letu 1996 izvajali programe zapiranja za 
obdobje 1995-2000, ki jih je sprejela Vlada Republike Slovenije na 
svoji 196. seji dne 30.4.1996 v dinamičnem izseku za leto 1996. Ti 
programi so bili pripravljeni v skladu s 3. členom zakona o 
zagotavljanju sredstev za zaprtje rudnikov rjavega premoga 
Zagorje, Senovo in Kanižarica (Ur.l. RS št. 1/95). Pričujoče poročilo 
je pripravljeno upoštevajoč 5. člen pravkar citiranega zakona. 
Pri tem želimo opozoriti, da so aktivnosti prvo leto kompleksnega 
programa, to je 1995. potekale na osnovi sklepov Vlade Republike 
Slovenije z dne 20.4.1995, sprejetih za operacionalizacijo zakona, 
saj je bil program še v izdelavi. 

2) Planirana struktura aktivnosti 

Vse družbe v zapiranju so v treh mesecih po sprejemu sklepov 

na Vladi sprejele na nadzornih svetih operativne plane aktivnosti, 
ki vsebujejo naslednje sklope aktivnosti: 

- načrt poslovanja 
tehnično tehnološki del postopnega zapiranje z ukrepi in 
aktivnostmi za sanacijo okolja 
- kadrovsko socialni program. 
Vse aktivnosti so terminsko opredeljene in ovrednotene in 
rezultirajo pravno formalno v treh pogodbah, ki jih je vsaka družba 
sklenila z Ministrstvom za gospodarske dejavnosti. 

3) Načrt poslovanja 

Za subvencioniranje rapidno zmanjšujoče se proizvodnje iz 
ekoloških in ekonomskih razlogov so bila zagotovljena naslednja 
sredstva 
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element Kanižarica Senovo Zagorje skupaj 

količina 17.650 32.184 44.192 94.026 
proizvodnje (t) 
subvencijska 346.798.246 387.387.956 926.077.235 1.660.263.437 
sredstva (SIT) 

Družbe v zapiranju so z delitveno bilanco podedovale na osnovi 
ustreznih ključev obveznosti nekdanjega skupnega družbenega 
podjetja Rudniki rjavega premoga Slovenije, p.o., in so jih morale 

delno servisirati. V nadaljevanju je prikazan obseg prenesenih in 
delno poplaćanih obveznosti: 

vsebina Kanižarica Senovo Zagorje skupaj 

obveznosti iz 364,821 384,354 1.615,365 2.364,540 
delitvene bilance 
(v mio SIT) 
delno poplačilo 156,792 128,349 281,045 566,186 

Obveznosti so bile ugotovljene tudi s sklepom Vlade ob sprejemu 
programov zapiranja, njihova vrednost pa je zajeta v zakonu o 
ukrepih za sanacijo finančnega položaja podjetij s področja 
elektrogospodarstva in rudnikov rjavega premoga v zapiranju 
(Ur.l. RS št. 59/96). S tem zakonom bodo prolongirane na trajanje 

programov kakor modificirane v pogledu cene denarja 
upoštevajoč status družb v zapiranju. 
Za tekoče poslovanje vključujoč proizvodnjo in servisiranje 
prenesenih obveznosti je bilo porabljenih 1.660 mio SIT oziroma 
54 % letno razpoložljivih sredstev. 
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4)Tehnično tehnološki del 

Tehnični del vključuje zapiralna in likvidacijska dela v jami, sanacijo 
površin in ustrezno tehnično dokumentacijo (T 1). • 

Zapiranje jam z ekološko in prostorsko sanacijo površin 

VSEBINA KANIŽARICA SENOVO ZAGORJE SKUPAJ 

Pridobivalni 

prostor v ha 

585 ha 132 ha 65 ar 14,2 km - 

Obmoqe 

rudarskih 

naprav v ha 

25 ha 22 ha 13 ar* 423 ha** 

Likvidacija 

površinskih 

objektov 

rudnika v SIT 

2.934.860 27.550.365 30.485.225 

Sanacija 

površin v SIT 

67.391.209 12.322.421 24.077.281 103.790.909 

Rudarska 

škoda v SIT 

- 268.433 93.606.368 93.874.801 

Projektna 

dokumeniacija 

v SIT 

10.537.791 11.394.074 21.931.865 

Zapiranje jame 
v SIT 

74.294.139 21.523.826 304.431.802 400.249.767 

Projektna 

dokumentacija 

v SIT 

9.105.300 13.156.053 15.315 000 37.576.353 

SKUPAJ 150.790.646 60.743.384 476.374.890 687.908.920 

* zajema območje Raven, separacije Reštanja in industrijske železnice Ravne - Brestanica - 
Soteljsko; vključuje tudi območja jalovišča (10 ha 50 ar), ki je izven eksplotacijskega prostora, vendar 
ga je potrebno sanirati in rekultivirati. 

** vključuje jame Loke, Kotredež, Podstrana in Separacijo s pripadajočimi objekti 

K zapiralnim in površinsko sanacijskim delom so družbe pristopile 
po končanju proizvodnje, to je v drugi polovici leta. Ta dela so 
nastopila glede na osnovni program zapiranja predčasno. 
Treba je bilo odpravljati ozko grlo, ki ga je predstavljala še ne 
izdelana projektna dokumentacija. 
Predčasno zapiranje oziroma končanje proizvodnje ima za 
posledico premik intenzivnosti izvajanja kompleksnega programa 
s tehničnega dela na kadrovsko socialno področje zaradi 
sproščanja presežnih delavcev. 
Vrednost investicijskih aktivnosti v jami in na površini je znašala 

skoraj 690 mio SIT oziroma 22 % glede na vrednost letnega 
plana aktivnosti. 

5) Kadrovsko socialni del 

Kadrovsko socialni del programa izhaja iz organigramov 
zaposlenih v času proizvajanja in v času zapiranja. Pri slednjem 
so prikazani presežni delavci in uporabljene oblike oziroma 
instrumenti za njihovo razrešitev (T 2). 
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Kadrovsko socialni programi 
T2 

KANIZARICA SENOVO ZAGORJE * SKUPAJ 

Stanje 

01.01.1996 

158 221 418 797 

Presežni 

delavci 

108 39 49 196 

Aktivne oblike - - - • — 

Identifikacija 

alternativnih 

sposobnosti 

85 85 

Samozaposiitve - - 1 1 

Prezaposlitve 

(tudi 17 RTH) 

1 3 61 65 

Novi 

programi ** 

- 17 45 62 

Pasivne oblike - - - - 

Redne 

upokojitve (tudi 

invalidske) 

1 4 5 

Izjemne 

upokojitve 

11 20 22 53 

Dokup 

zavarovalne 

dobe 

3 3 

Odpravnine 51 16 - 67 

Na čakanju 41 26 19 86 

Stanje 

01.12.1996 

94 185" 320 598 

* Pri Rudniku Zagorje se v skladu s 17. členom uredbe o ustanovitvi družbe z viri in sredstvi, ki so na 
razpolago, rešujejo tudi presežni delavci nekdanjih enot Trbovlje, Hrastnik, Separacije Trbovlje in 
skupnih služb. To pomeni, da je poleg prikazanih 98 razrešitev delavcev iz Zagorja, bilo razrešenih še 
91 delavcev pravkar navedenih enot. Ti so uporabili predvsem pravico do izjemne pridobitve 
pokojnine. 

** Po stanju konec leta to pomeni potencialno delovno mesto: 3 so se že dejansko zaposlili oz. 
zapustili RZ. 

*** Med letom sta se na delo iz tujine vrnila dva delavca, v delovno razmerje za določen čas pa je bil 
sprejet en pripravnik. 
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Za vse oblike razreševanja presežnih delavcev je bilo namenjenih 
740 mio SIT oziroma 24 % v letu 1996 razpoložljivih sredstev. 
Med pasivne oblike prištevamo stroške čakajočih in trajno 
presežnih delavcev, upokojitve, dokupe zavarovalne dobe, 
odpravnine, med aktivne oblike pa identifikacije alternativnih 
sposobnosti, samozaposlitve, prezaposlitve in nove programe. 
Realizacija vseh treh delov programa kaže na odstopanja, ki so 
posledica spremenjenih okoliščin glede na s programom 
predvidene in navajajo investitorja kakor rudnike k predlogu, da 
naj bi se v prihodnje program izvajal v sprejetem okviru, vendar s 
prilagoditvijo strukture v odvisnosti od konkretnih dokumentacijskih 
podlag. Na podlagi okvirnega programa pozneje naročena in 
izdelana investicijska dokumentacija opredeljuje podrobno 
posamezno rešitev, obseg in dinamiko sredstev. 

Leto 1996 moremo obravnavati kot prvo leto programiranega 
zapiranja premogovnikov Kanižarica, Senovo in Zagorje, saj so 
bile družbe v zapiranju: 

- registrirane z odločbami registracijskega sodišča v mesecu 
decembru 1995 na podlagi uredb o ustanovitvi izdanih v juliju 
istega leta in odprti žiro računi in imenovana vodstva 
- sprejeti programi zapiranja v skladu z zakonom 
- sprejeti statuti družb v maju 1996 
- financiranje vključeno v proračun za leto 1996 v delu subven- 
cioniranja in investiranja. 

Ovire oziroma problemi, ki šo vplivali na realizacijo letnega plana, 
so bili: 
- začasnost financiranja glede na vsebino in strukturo aktivnosti, 
ki sta bili določeni s sprejemom programa 
- vpliv prenesenih obveznosti z nekdanjega družbenega podjetja 
RRPS na poslovanje novoustanovljenih družb, kar ni vključeval 
program, ampak je izpostavljeno s sklepi Vlade ob programu 
- pospešeno končanje proizvodnje glede na predvideno zaradi 
nemožnosti plasmaja premoga iz ekoloških in posledično 
ekonomskih razlogov. 

Na podlagi 5. člena zakona o zagotavljanju sredstev za zaprtje 
rudnikov rjavega premoga Zagorje, Senovo in Kanižarica (Uradni 
list RS, št. 1/95) in 21. člena zakona o Vladi Republike Slovenije 
(Uradni list RS, št. 4/93 in 23/96) je Vlada Republike Slovenije na 
15. seji 29. maja 1997 sprejela naslednje 

SKLEPE: 

1. Vlada Republike Slovenije je sprejela poročilo o realizaciji 
programov zapiranja rudnikov Zagorje, Senovo in Kanižarica za 
leto 1996. 

2. Vlada Republike Slovenije priporoča družbam v zapiranju in 
Ministrstvu za gospodarske dejavnosti, da na podlagi izvedbene 
dokumentacije po sprejetih programih ocenijo morebitna 
odstopanja od programirane strukture aktivnosti in dinamike ter v 
tem smislu pripravijo letni plan aktivnosti za leto 1998. 

3. Vlada Republike Slovenije soglaša z revalorizacijo ostanka 
sredstev po osnovnem programu na bazi rasti drobnoprodajnih 
cen. 

4. Vlada Republike Slovenije, na podlagi 5. sklepa 196. seje Vlade 
Republike Slovenije z dne 30/4-96, sprejeta ob potrditvi programov 
zapiranja, ugotavlja da za leto 1996 ni bilo opredeljenih 560 mio 

SIT nadomestnih virov za kritje preteklih obveznosti. Manjkajoča 
sredstva bo zagotovila pri prvem letnem planu aktivnosti, ki bo 
zaradi tega izkazoval izpad aktivnosti po sprejetem programu. 

5. Vlada Republike Slovenije pošlje poročilo o realizaciji programov 
zapiranja rudnikov Zagorje, Senovo in Kanižarica za leto 1996 
Državnemu zboru Republike Slovenije. 

Številka: 310-01/97-1 (P) 
Ljubljana, 29. maja 1997 

Borut Šuklje, l.r. 
GENERALNI SEKRETAR 

POSLANO: 

- Rudnik Zagorje v zapiranju, d.o.o., Zagorje ob Savi, Grajska 
ulica 2 
- Rudnik Senovo v zapiranju, d.o.o., Titova 106, Senovo 
- Rudnik Kanižarica v zapiranju, d.o.o., Črnomelj, Kanižarica 
- Ministrstvo za gospodarske dejavnosti 
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