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Predlog zakona o

DELNI

PRIVATIZACIJI

ŽELEZARN

SLOVENSKIH

(ZDPSZ)

- EPA -227- II - hitri postopek
privatizacije pridobiti nove tehnologije in svež kapital, kar pa
zaradi veljavnega zakona o začasni prepovedi privatizacije
ni mogoče. Zato je treba s tem ustrezno razrešiti specifično
problematiko Slovenskih železarn. Ocenjujemo, da s
predlagano rešitvijo v tem zakonu ne posega v predvidene
rešitve sistemskega zakona o privatizaciji, ki je v proceduri
sprejemanja.

Vlada Republike Slovenije je na 21. seji dne 10. julija 1997
določila besedilo:
- PREDLOGA ZAKONA O DELNI PRIVATIZACIJI SLOVENSKIH ŽELEZARN D. D.,
ki ga pošilja v obravnavo na podlagi 201. člena poslovnika
Državnega zbora Republike Slovenije po hitrem postopku.

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

Vlada Republike Slovenije predlaga Državnemu zboru
Republike Slovenije, da sprejme navedeni zakon po hitrem
postopku, ker se sicer obveznosti iz naslova premalo
izplačanih plač in zaradi obrestovanja po zakoniti zamudni
obrestni meri izredno hitro povečujejo, kar potencialno pomeni
realno veliko zmanjšanje premoženja Republike Slovenije. Prav
tako se iztekajo določeni roki veljavnosti lastniških certifikatov,
zaradi česar je tudi iz tega razloga potrebno omogočiti to obliko
privatizacije.

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

Slovenske železarne imajo možnost preko predlaganih načinov

Predlagani zakon zato omogoča zamenjavo certifikatov in
zahtevkov iz naslova neizplačanih osebnih dohodkov za ustrezno
vrednost državnega premoženja. Predlagatelj ocenjuje, da to
zmanjšanje ne bo imelo bistvenega vpliva na premoženjsko
bilanco države, saj se bo v enakem razmerju zmanjšalo tudi
breme terjatev zaposlenih in bivših zaposlenih v Slovenskih
železarnah. Lastninska motiviranost zaposlenih bo vsekakor
vplivala na večji interes zaposlenih, da s svojim delom prispevajo
k poslovnim rezultatom Slovenskih železarn in da vsak po svojih
močeh prispevajo v skupnem interesu k sanaciji Slovenskih
železarn.

1. Ocena stanja in razlogi za sprejem
Po zakonu o začasni prepovedi privatizacije pravnih oseb in
premoženja v lasti Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 20/95)
je privatizacija državnega premoženja začasno onemogočena,
razen v primeru izjem, določenih v 2. členu tega zakona. Po peti
točki 2. člena zakona o začasni prepovedi privatizacije pravnih
oseb in premoženja v lasti Republike Slovenije je izjemoma
dovoljena zamenjava lastniških certifikatov zaposlenih, bivših
zaposlenih in upokojenih delavcev ter zamenjava potrdil za
neizplačane plače za lastniške deleže prej družbene lastnine,
sedaj lastnine Republike Slovenije, vendar te izjeme ni mogoče
izvesti brez ustreznih konkretnih rešitev v zakonu. Zato
predlagatelj ocenjuje, da je potrebno zagotoviti zakonski temelj
za izvedbo 5. točke 2. člena citiranega zakona.
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Slovenske železarne so organizirane kot delniška družba v
pretežni lasti (to je 99,986%) Republike Slovenije. Določbe statuta
Slovenskih železarn d.d. omogočajo v skladu z določbami zakona

3

poročevalec, št. 34

o gospodarskih družbah promet z delnicami Slovenskih železarn
kot vrednostnim papirjem.

neizplačane osebne dohodke 22000 delnic, skupaj torej 46000
delnic.

Slovenske železarne d.d. so obvladujoča družba, ki ima v lasti
družbe z omejeno odgovornostjo, nekdanja podjetja Slovenskih
železarn. V obdobju zadnjih štirih let je Republika Slovenija
povečala bilančno vsoto obratnih sredstev, subvencionirala
socialne programe in tudi dokapitalizirala Slovenske železarne.
Skladno z izvedenimi ukrepi je Republika Slovenija prevzela
jamstva za kredite za obratna sredstva, ki so zavarovana s
poroštvi države in se vodijo kot obveza Slovenskih železarn.
Naložbe so prav tako izvedene kot naložbe Slovenskih železarn.
Koncem seje razvil v učinkovit mehanizem, ki vedno bolj obvladuje
poslovanje svojih družb in vedno bolj zagotavlja doseganje ciljev
sanacije slovenskega železarstva. Predlagatelj predlaga, da se
opravi delna privatizacija na nivoju koncema Slovenskih železarn,
saj privatizacija posameznih družb, ki niso neposredno v lasti
Republike Slovenije, ne bi bila možna brez popolnega sistemskega
preoblikovanja celotnega sistema. Takšna reorganizacija je
neizvedljiva zaradi kompleksnosti dolžniško-upniških razmerij na
vseh ravneh in tudi glede na razmerja jamčevanja Republike
Slovenije za te obveznosti ter upoštevaje dejstvo, da med članicami
koncema in Slovenskimi železarnami d.d. ni solidarne odgovornosti za te obveznosti.

To pomeni, da bo v strukturi osnovnega kapitala prišlo do
zmanjšanja deleža Republike Slovenije za skupaj 10,8%, te delnice
pa bodo prešle v last približno 13000 zaposlenih, bivših zaposlenih
in upokojencev.
Predlog zakona določa poravnavo obveznosti iz naslova
neizplačanih osebnih dohodkov po nominalni vrednosti brez
valorizacij na dan 31.12.1992. Po mnenju predlagatelja je ta rešitev
ustrezna, ker se tudi delnice obračunavajo po nespremenjeni
nominalni vrednosti. Zaposleni, bivši zaposleni in upokojenci bodo
na ta način pridobili pravičen sorazmerni delež po stanju nastanka
terjatev, ne glede na morebitne kasnejše spremembe.
Glede na to, da so Slovenske železarne skoraj v izključni lasti
Republike Slovenije, je pri privatizaciji le-teh potrebno upoštevati
tudi metodo privatizacije državnega premoženja s prenosom delnic
na Slovensko razvojno družbo, in sicer 20 % delnic z namenom
kasnejše prodaje pooblaščenim investicijskim družbam za
lastniške certifikate.
S tem delom državnega premoženja in njegovim prenosom na
sklade bo možno tudi zapolnjevati privatizacijsko vrzel.

Po razrešitvi udeležbe zaposlenih in nekdanjih zaposlenih v
kapitalu Slovenskih železarn in po poplačilu neizplačanih osebnih
dohodkov z ustreznim deležem v osnovnem kapitalu Slovenskih
železarn bo mogoče po predlaganem zakonu pristopiti tudi k
privatizaciji Slovenskih železarn s prodajo delnic in z metodo
dokapitalizacije in s prenosom delnic na Slovensko razvojno
družbo, vse s ciljem zagotoviti nadaljnji razvoj in več podjetniškega
odločanja pri upravljanju sistema Slovenskih železarn.

Poleg stabilizacije poslovnega okolja z vidika pritiskov s strani
delavcev in bivših zaposlenih je namen zakona tudi v ustvan'anju
pogojev za večjo učinkovitost poslovanja in dosledno izvedbo
sanacije. Nadalje je pomemben tudi razvojni vidik, ki predvideva
možnost vstopa strateških partnerjev na osnovi družb in koncema
Slovenske železarne d.d. Le-ta se odraža predvsem v pridobitvi
novih tehnologij, novih kadrov in v pridobitvi novih trgov oziroma
širitvi tržnega deleža na določenih trgih.
Hkrati ob delni privatizaciji Slovenskih železarn je potrebno zaradi
nadaljevanja sanacije Slovenskih železarn, le-te nujno dokapitalizirati s strani dosedanjega izključnega lastnika - to je Republike
Slovenije.

2. Cilji in načela zakona
S predlaganim zakonom Republika Slovenija tudi izpolnjuje obljube,
dane zaposlenim delavcem, da jim bo omogočeno tako kot drugim
državljanom Republike Slovenije sodelovati v lastninjenju prej
družbenega premoženja in da bodo poplačane tudi njihove terjatve
iz naslova neizplačanih osebnih dohodkov. Glede na dejstvo, da
je bil pogoj za izpolnitev danih obljub sprejem zakona o privatizaciji
pravnih oseb in premoženja v lasti Republike Slovenije, predlagatelj
ocenjuje, da je v danem primeru smotrno zagotoviti poseben
temelj za privatizacijo Slovenskih železarn s posebnim zakonom,
ker pričakuje, da bo razrešitev teh vprašanj s sistemskim
zakonom, glede na množico odprtih vprašanj, lahko terjala
dolgotrajno usklajevanje različnih pogledov in možnih rešitev. Ob
upoštevanju dejstva, da so zaposleni vložili veliko število tožb za
izplačilo neizplačanega dela osebnih dohodkov, je možno, da bo
na podlagi sodnih odločb potrebno delavcem neizplačan del
osebnih dohodkov izplačati v gotovini. Slovenske železarne bi v
tem primeru lahko zašle v blokado žiro računa in s tem bi bila
podana nevarnost uvedbe stečaja. Vlada Republike Slovenije
ocenjuje, da je s predlaganim zakonom potrebno to situacijo
izključiti, uresniči pa se tudi že predhodno obrazložena možnost
privatizacije državnega premoženja s certifikati.

Zaradi zelo zaostrenih razmer sistema Slovenskih železarn
koncernu Slovenskih železarn spreminja zastavljen cilj, ki je bil v
podržavljanju - sanaciji - privatizaciji v podaljšano sanacijo s
vzporedno privatizacijo. Tako naj bi se proces sanacije po
predvidevanjih zaključil do leta 2002, ko bo sistem usposobljen
za nemoteno tekoče poslovanje in pokrivanje starih obveznosti.
Glede na zaostren finančni položaj Slovenskih železarn, je
potrebna takojšnja finančna pomoč v obliki dokapitalizacije. Učinki
dokapitalizacije bodo predvsem likvidnostni, v možnosti pokrivanja
zapadlih obveznosti ( predvsem do dobaviteljev), v zagotavljanju
sredstev za zagon proizvodnje na nekaterih lokacijah (Štore) in v
zagotavljanju obratnih sredstev za nadaljnje poslovanje.
3. Finančne posledice zakona
Izvajanje predlaganega zakona bo zahtevalo sredstva iz
proračuna Republike Slovenije, v delu, ki se nanaša na
dokapitalizacijo Slovenskih železarn s strani Republike Slovenije.
Tako bo potrebno postopno v roku 90 dni od uveljavitve zakona
zagotoviti iz proračuna 3.600.000.000,00 tolarjev in v letu 1998
isti znesek proračunskih sredstev za dokapitalizacijo Slovenskih
železarn.

Predlagatelj ocenjuje po zbranih podatkih, da bo iz naslova
zagotavljanja delnic zaposlenim, upokojencem in nekdanjim
zaposlenim po tem zakonu potrebno zagotoviti za zamenjavo
delnic za certifikate 24000 delnic in za poravnavo obveznosti za
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register družbe-pooblaščenke odločiti v osmih dneh.

BESEDILO ČLENOV:

7. člen
I. UVODNE DOLOČBE

Notranji upravičenci lahko kapitalsko strukturo in upravljalska
razmerja v družbi-pooblaščenki oblikujejo prosto.

1. člen

8. člen

Ta zakon ureja privatizacijo in dokapitalizacijo Slovenskih železarn
d.d. ( v nadaljevanju SŽ d.d.).

SŽ d.d. morajo v roku 60 dni po uveljavitvi tega zakona prenesti
delnice, katerih imetnik je Republika Slovenija, do višine vrednosti
vloženih lastniških certifikatov oziroma terjatev delavcev in
nekdanjih zaposlenih v povezanih družbah SŽ d.d., ki jih imajo ti
upravičenci do povezanih družb zaradi neizplačanih delov neto
osebnih dohodkov po branžni kolektivni pogodbi od njenega
sprejema do 31.12.1992 v posameznih družbah, na družbopooblaščenko.

II. PRIVATIZACIJA SLOVENSKIH ŽELEZARN d. d.
Splošne določbe
2. člen

9. člen

Privatizacija po tem zakonu je prehod delnic SŽ d.d., katerih
imetnik je Republika Slovenija, fizičnim in pravnim osebam
zasebnega prava.

Razdelitev delnic v zameno za lastniške certifikate se opravi po
nominalni vrednosti delnic SŽ d.d. v višini 100.000 SIT za delnico.
Terjatve zaposlenih in nekdanjih zaposlenih iz naslova premalo
izplačanih plač se konvertirajo v višini po stanju na dan 31.12.1992
v delnice po nominalni vrednosti delnic SŽ d.d. v višini 100.000
SIT za delnico.

Prodaja delnic notranjim upravičencem
3. člen
Notranji upravičenci po tem zakonu so zaposleni, bivši zaposleni
in upokojeni delavci SŽ d.d., ki so ali so bili v delovnem razmerju
na dan sklenitve pogodbe o prenosu družbenega kapitala na
Republiko Slovenijo v katerikoli družbi v poslovnem sistemu SŽ.

10. člen
Družbe-pooblaščenke morajo v roku 120 dni po uveljavitvi tega
zakona razdeliti delnice, pridobljene po 8. členu tega zakona,
notranjim upravičencem v višini vrednosti vloženega lastniškega
certifikata oziroma vrednosti njegove terjatve iz naslova premalo
izplačanih plač.

4. člen
Prodaja delnic SŽ d.d., katerih imetnik je Republika Slovenija,
notranjim upravičencem se opravi z izročitvijo lastniških
certifikatov, izdanih na podlagi 31. člena zakona o lastninskem
preoblikovanju podjetij (Ur. I. št. 55/92, 7/93 in 31/93) oziroma s
konverzijo terjatev, ki jih imajo delavci do družb v sistemu SŽ d.d.
iz naslova premalo izplačanih plač na podlagi kolektivne pogodbe,
ki je stopila v veljavo dne 01.03.1991.

Javna prodaja delnic

S konverzijo terjatev delavcev po tem zakonu prenehajo vse
terjatve delavcev iz naslova* premalo izplačanih plač.

Privatizacija ostalih delnic SŽ d.d., katerih imetnik je Republika
Slovenija, se opravi z javno prodajo delnic.

5. člen

Javna prodaja delnic se opravi na podlagi sklepa o prodaji delnic,
ki ga sprejme Vlada Republike Slovenije.

11. člen

Notranji upravičenci lahko pridobijo na podlagi zamenjave
lastninskih certifikatov za delnice SŽ d.d., katerih lastnik je
Republika Slovenija, največ do 20 % osnovnega kapitala SŽ d.d..

Vlada Republike Slovenije s sklepom o prodaji delnic iz prejšnjega
odstavka natančneje določi pogoje in postopek privatizacije.

Omejitev iz prejšnjega odstavka se ne nanaša na pridobitev
delnic s konverzijo terjatev iz naslova premalo izplačanih plač.

12. člen
Javna prodaja delnic se opravi:

6. člen

- na podlagi javne ponudbe delnic,
- z javnim zbiranjem ponudb,
- na javni dražbi.

Notranji upravičenci morajo zaradi izvedbe privatizacije po tem
zakonu ustanoviti posebno gospodarsko družbo, organizirano
kot kapitalsko družbo, ki v svojem imenu in za račun notranjih
upravičencev kupuje delnice v okviru programa interne razdelitve
(v nadaljnjem besedilu: družba-pooblaščenka).

Javna ponudba delnic je na nedoločen krog oseb naslovljeno
javno vabilo k ponudbi nakupa delnic pod vnaprej določenimi
pogoji.

Notranji upravičenci delnice, ki so predmet privatizacije po tem
zakonu in so vplačane z lastniškimi certifikati, vložijo kot stvarni
vložek v osnovni kapital družbe-pooblaščenke.

Javno zbiranje ponudb je na nedoločen krog naslovljeno javno
vabilo k dajanju ponudb za nakup delnic.

Ne glede na določbo tretjega odstavka 191. člena zakona o
gospodarskih družbah je lahko osnovni kapital družbepooblaščenke v celoti vplačan s stvarnimi vložki.

Javna prodaja delnic se opravi na podlagi ocenjene vrednosti.
Javna dražba je javna prodaja delnic, pri kateri je pogodba o
nakupu delnic sklenjena s tistim ponudnikom, ki ponudi najvišjo
ceno nad izklicno ceno delnic.

Pristojno registersko sodišče mora o zahtevi za vpis v sodni
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Dodatno vlaganje se izvede na podlagi izdaje in sočasnega vplačila
dodatnih delnic ali na podlagi vpisa po javnem vpisu delnic SŽ
d.d..

13. člen
Ne glede na določbo 12. člena tega zakona se prodaja delnic SŽ
d.d., katerih imetnik je Republika Slovenija, lahko na podlagi sklepa
Vlade Republike Slovenije opravi tudi z neposredno prodajo delnic
zainteresiranim strateškim investitorjem, če se na ta način zagotovi
eden ali več naslednjih pogojev:

18. člen
Republika Slovenija s tem zakonom izvede dokapitalizacijo SŽ
d.d v znesku 3.600.000.000,00 tolarjev postopno, najkasneje v
roku 90 dni od uveljavitve tega zakona.

- pridobitev nove tehnologije ali sodobne opreme
- pridobitev dodatnih finančnih sredstev za obratni ali trajni kapital
- pridobitev kadrov, ki bodo zagotovili nova potrebna znanja
- pridobitev novih trgov oz. širitev tržnega deleža na določenem
trgu
- prenos delnic na sklade.

Republika Slovenija plača delnice iz prejšnjega odstavka v
denarju po ceni, ki je enaka nominalni vrednosti delnic. SŽ d.d.
izvedejo vpis dokapitalizacije v sodni register v roku šestih
mesecev po vplačilu.
Republika Slovenija zagotovi v proračunu za leto 1998 dodaten
znesek 3.600.000.000,00 tolarjev za nadaljevanje izvajanja
sanacije SŽ d.d.. Sredstva se namenijo za dokapitalizacijo, ki se
izvede na način določen v drugem odstavku tega člena.

14. člen
V skladu s tem zakonom se izvede prenos delnic Slovenskih
železarn d.d., katerih lastnik je Republika Slovenija na Slovensko
razvojno družbo 20% osnovnega kapitala SŽ d.d. z namenom
kasnejše prodaje pooblaščenim investicijskim družbam za
lastniške certifikate.

19. člen
Sredstva, s katerimi Republika Slovenija dokapitalizira SŽ d.d. se
uporabijo v skladu z dopolnjenim sanacijskim programom,
katerega so Slovenske železarne dolžne predložiti Vladi Republike
Slovenije v roku 30 dni od uveljavitve tega zakona.

15. člen
Vlada Republike Slovenije lahko, ne glede na določbo 12. člena
tega zakona, sprejme sklep o privatizaciji preostalih delnic
Republike Slovenije v SŽ d.d., če oceni, da se na ta način zagotovi
pridobitev koristi, razvoj in zagotovi uspešno poslovanje SZ d.d..

Natančnejše pogoje uporabe sredstev, ki jih Republika Slovenija
nameni za dokapitalizacijo, se opredeli s pogodbo, ki jo v imenu
Vlade RS podpiše minister, pristojen za gospodarske dejavnosti.

Vlada Republike Slovenije lahko v sklepu o soglasju o privatizaciji
iz tega člena natančneje predpiše pogoje in postopek privatizacije.
16. člen

20. člen

Kupnina, pridobljena z javno prodajo delnic, se po poravnavi
stroškov izvedbe prodaje vplača v državni proračun.
Kupnina iz prejšnjega odstavka se lahko uporabi izključno za:
- kreditiranje razvojnih investicij v SŽ d.d.
- kot sredstva za dokapitalizacijo SŽ d.d.

Slovenske železarne d.d. lahko zaradi zagotovitve sredstev za
razvoj oziroma zagotovitve potrebnih obratnih sredstev izdajo
na podlagi sklepa skupščine in ob soglasju Vlade RS zamenljive
obveznice po 346. členu Zakona o gospodarskih družbah, za
katere jamči Republika Slovenija.

III. DO KAPITALIZACIJA SŽ d.d.

IV. PREHODNE DOLOČBE

17. člen
21. člen

Dokapitalizacija po tem zakonu je povečanje osnovnega kapitala
SŽ d.d. z izdajo novih delnic in njihova prodaja fizičnim in pravnim
osebam zasebnega prava na način, kot to določa ta zakon.

Z dnem uveljavitve tega zakona se za SŽ d.d. prenehajo uporabljati
določbe Zakona o začasni prepovedi privatizacije pravnih oseb
in premoženja v lasti Republike Slovenije (Uradni list RS št. 20/
95 in 37/95).

SŽ d.d. lahko povečajo osnovni kapital.
Skupščina SŽ d.d. lahko po predhodnem soglasju Vlade Republike
Slovenije sprejme sklep o dodatnih vlaganjih v SŽ d.d. ali o
konverziji dolga podjetja v delniški kapital.

poročevalec, št. 34

22. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
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OBRAZLOŽITEV:
zahteve zaposlenih, omogočajo pravično poravnavo obveznosti
in zagotavljajo možnost privatizacije in razvojnih investicij.

Zakon o začasni prepovedi privatizacije pravnih oseb in premoženja v lasti Republike Slovenije prepoveduje privatizacijo državne
lastnine.

Delna privatizacija je glede na vse navedeno smotrn in nujen
ukrep, ki ga zaradi formalnih razlogov ni bilo že mogoče izvesti.
Prav zato je po mnenju predlagatelja potrebno sprejeti predlagani
posebni zakon in tako na ustrezen način zavarovati skupen interes
Republike Slovenije in zaposlenih in celotnega slovenskega
gospodarstva, to je zagotoviti nadaljnje uspešno delo Slovenskih
železarn.

V skladu z že sprejetimi stališči Vlade Republike Slovenije predlagatelj predlaga, da Vlada Republike Slovenije predlaga po hitrem
postopku poseben zakon, ki bo omogočil prodajo in dokapitalizacijo osnovnega kapitala Slovenskih železarn.
Ob tem predlagani zakon podrobneje ureja postopek, ki je kot
izjema dopuščen v peti točki 2. člena zakona o začasni prepovedi
privatizacije pravnih oseb in premoženja v lasti Republike
Slovenije. Predlagani zakon daje pravno podlago za realizacijo
izjeme, kije brez zakonske podlage ne bi bilo mogoče realizirati.

Kot predpogoj za privatizacijo Slovenskih železarn je pomoč
države v obliki dokapitalizacije Slovenskih železarn, ki bo
omogočila konsolidacijo finančnega položaja sistema z vidika
likvidnosti in ciljem, da ne naraščajo stroški financiranja in se ne
povečuje zadolževanje.

Določbe predlaganega zakona po mnenju predlagatelja ustrezno
varujejo premoženjske interese Republike Slovenije, zadovoljujejo

16. julij 1997
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Zakon je treba obravnavati tudi v luči drugih ukrepov za
nadaljevanje sanacije Slovenskihželezarn, brez česar bi prišlo
do bistvene zožitve dejavnosti v tem gospodarskem sistemu
in do potencialnega zmanjšanja cca 2500 delovnih mest.

Vlada Republike Slovenije je na 20. seji dne 3. julija 1997
določila besedilo:
- PREDLOGA ZAKONA O SPREMEMBAH ZAKONA O
JAMSTVU REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OBVEZNICE
IZDANE ZARADI SANACIJE SLOVENSKIH ŽELEZARN,

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:

ki ga pošilja v obravnavo na podlagi 201. člena poslovnika
Državnega zbora Republike Slovenije po hitrem postopku.
Vlada Reublike Slovenije predlaga Državnemu zboru
Republike Slovenije, da sprejme navedeni zakon po hitrem
postopku, ker gre za izredne potrebe države glede na
posledice, ki bi lahko nastale z ne sprejemom tega zakona.
Država bi kot večinski lastnik Slovenskih železarn v
nasprotnem primeru morala predlagati uvedbo drugih ukrepov,
ki pa ne bi sistematično in dolgoročno reševali težko
likvidnostno situacijo Slovenskih železarn.

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

kreditov, zapadlih do konca leta 1991, ter vseh tolarskih kreditov,
vključno z obrestmi v višini 248,7 mio DEM. S tem zakonom je
država sanirala tako Slovenske železarne - Slovenskim
železarnam je bilo z garancijo države omogočena sprememba
kratkoročnih obveznosti v dolgoročne kot tudi prizadete banke.

I.OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA
SPREJEM ZAKONA
Ena od ključnih nalog v postopku sanacije Slovenskih železarn je
bila sanacija obveznosti do slovenskega davčnega sistema, ki
so predstavljale glavnino celotnih obveznosti Slovenskih železarn.
Za realizacijo te ključne naloge je bil v letu 1992 sprejet zakon o
jamstvu Republike Slovenije za obveznice izdane zaradi sanacije
Slovenskih železarn (Uradni list RS št. 55/92). Zakon je omogočil
Slovenskim železarnam izdajo obveznic za poravnavo obveznosti
do domačih bank iz naslova dolgoročnih in kratkoročnih deviznih
16. julij 1997

S sprejemom zakona je Republika Slovenije prevzela jamstvo za
poravnavo obveznosti iz naslova obveznic ob njihovi zapadlosti
31.12.2022, v primeru, da Slovenske železarne tega same ne bi
zmogle. Poleg tega Republika Slovenija v skladu z zakonom iz
proračuna do konca leta 1997 zagotavlja sredstva za izplačilo
9
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obresti za izdane obveznice, in sicer 19,9 mio DEM letno.

III. FINANČNE POSLEDICE ZAKONA

V skladu z navedenim preneha obveznost plačevanja obresti iz
proračuna Republike Slovenije konec leta 1997. Slovenske
železarne teh obveznosti v naslednjih letih vsled obveznosti v
zvezi z dokončanjem sanacije ter primanjkljajem likvidnostnih
sredstev še ne bodo sposobne same poravnavati.

Izvajanje tega zakona bo povzročilo letno finančno obremenitev
proračuna Republike Slovenije za leto 1998 - 2002 v višini 19,9
mio DEM.
BESEDILO ČLENOV
1. člen

II. CILJI IN NAČELA ZAKONA

V zakonu o jamstvu Republike Slovenije za obveznice izdane
zaradi sanacije Slovenskih železarn (Uradni list RS št. 55/92) se
v tretjem odstavku 6. člena besede »do konca leta 1997«
nadomestijo z besedami »do konca leta 2002«.

Cilj predloženega zakona je podaljšanje dosedanjega načina
poravnavanja obveznosti obresti od izdanih obveznic, ki jih
poravnava Republika Slovenija po do sedaj veljavnem zakonu
do konca leta 1997 na leto 2002. S tem bo omogočena Slovenskim
železarnam razbremenitev letno 19,9 mio DEM še za 5 let kar
predstavlja veliko finančno obremenitev Slovenskih železarn ob
dejstvu primanjkljaja trajnih obratnih sredstev in ob dejstvu, da
njihova sanacija še ni končana.

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

OBRAZLOŽITEV:

V zakonu se obveznost proračuna Republike Slovenije
za plačevanje obresti iz obveznic izdanih zaradi sanacije
Slovenskih železarn d. d. podaljšuje za 5 let in sicer od do

sedaj veljavne obveznosti plačevanja do konca leta 1997
na konec leta 2002.

ČLENI, KI SE SPREMINJAJO:

Obresti se obračunavajo trimesečno, plačujejo pa se v dvajsetih
dneh po preteku posameznega trimesečja.

6. člen

Sredstva za izplačevanje obresti iz obveznic po prejšnjem
odstavku se zagotavljajo Slovenskim železarnam iz proračuna
Republike Slovenije do konca leta 1997.

Od izdanih obveznic se plačujejo obresti po 8-odstotni letni obrestni
meri. Obresti začnejo teči 1.1.1993

poročevalec, št. 34
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Zakon je treba obravnavati tudi v luči drugih ukrepov za
nadaljevanje sanacije Slovenskih železarn, brez česar bi
prišlo do bistvene zožitve dejavnosti v tem gospodarskem
sistemu in do potencialnega zmanjšanja cca 2500 delovnih
mest.

Vlada Republike Slovenije je na 20. seji dne 3. julija 1997 določila
besedilo:
- PREDLOGA ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH
ZAKONA O JAMSTVU REPUBLIKE SLOVENIJE ZA KREDITE
ZA TRAJNA OBRATNA SREDSTVA SLOVENSKIH ŽELEZARN,

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:

ki ga pošilja v obravnavo na podlagi 201. člena poslovnika
Državnega zbora Republike Slovenije po hitrem postopku.
Vlada Republike Slovenije predlaga Državnemu zboru
Republike Slovenije, da sprejme navedeni zakon po hitrem
postopku, ker gre za izredne potrebe države glede na
posledice, ki bi lahko nastale z ne sprejemom tega zakona.
Država bi kot večinski lastnik Slovenskih železarn v
nasprotnem primeru morala predlagati uvedbo drugih ukrepov,
ki pa ne bi sistematično in dolgoročno reševali težko
likvidnostno situacijo Slovenskih železarn.

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

metalurško in strojno-predelovalno industrijo popolnoma finančno
izčrpali.

I. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA
SPREJEM ZAKONA

Slovenske železarne so se znašle na prelomnici, ki je terjala
odločitev o nadaljnji usodi jeklarstva v Sloveniji. Republika Slovenija
se je na osnovi vrste analiz in presoj odločila, da Slovenske
železarne sanira. Pri tem je uporabila enake principe, kot so to
storile nekatere zahodnoevropske države, to je postopek
podržavljenja - sanacija - privatizacija.

Slovensko jeklarstvo je v začetku 90-tih let doživelo eno najtežjih
gospodarskih kriz. Izguba tradicionalnih trgov, hitri tehnološki
razvoj pri konkurentih, netržni gospodarski sistem v lastnem
ekonomskem okolju in visoki stroški financiranja so slovensko
16. julij 1997
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V marcu 1991 je Vlada Republike Slovenije podržavila vse družbe,
ki so bile takrat članice Slovenskih železarn. Republika Slovenija
je s tem postala njihov edini lastnik.

predelovalnih družb. Neugodno pa je med letom na poslovne
rezultate vplivalo nenaklonjeno okolje: predrag izposojeni kapital,
prehitro naraščajoči stroški dela in storitev. Podrobnejša analiza
lanskoletnega poslovanja pa je pokazala, da bi kljub vsem opisanim
spremembam izguba v letu 1996 ne bila večja od tiste iz leta
1995, če med letom ne bi bilo toliko težav pri obnovi vroče valjarne
v jeseniškem Acroniju, zaradi česar je prišlo do velikega izpada
realizacije.

V drugi fazi je bil postavljen koncept sanacije Slovenskih železarn,
ki ga je sprejela in potrdila tudi Vlada Republike Slovenije. Temeljil
je na:
- finančni sanaciji
- tehnično-tehnološki sanaciji
- tržno-poslovni sanaciji in
- kadrovski sanaciji.

Uprava Slovenskih železarn je pripravila, in Vladi Republike
Slovenije predložila, podrobno poročilo o izvajanju sanacijskega
programa Slovenskih železarn v obdobju 1992-1996. V zaključku
poročila je Vlada Republike Slovenije sprejela paket ukrepov, s
katerimi naj bi se zagotovilo nadaljevanje in zaključek sanacijskega
procesa v Slovenskih železarnah.

V septembru 1992 je bil izdelan projekt sanacije in rekonstrukcije
Slovenskih železarn, ki je dobil finančno podporo in osnovo
finančne sanacije, ki je omogočal pokritje obveznosti Slovenskih
železarn do bank, javnih podjetij in države. Vloga države v procesu
sanacije Slovenskih železarn se je odrazila v svežnju sanacijskih
zakonov, ki jih je takratna skupščina sprejela v mesecu novembru
leta 1992, s katerimi se je država aktivno vključila v proces sanacije.

Po mnenju Vlade Republike Slovenije se je program sanacije dokaj
uspešno realiziral do. konca leta 1995, v letu 1996 pa je prišlo do
bistvenih odklonov v poteku sanacije. Ti odkloni so sicer vezani
delno na recesijo na trgu jekla v tem obdobju, odražajo pa tudi
vrsto težav in slabosti v notranji reorganiziranosti, upravljanju z
obratnimi sredstvi in pri realizaciji investicijskih projektov.

- Zakon o kritju izgube Slovenskih železarn
(Uradni list RS št. 57/92);
- Zakon o jamstvu Republike Slovenije za obveznice izdane zaradi
sanacije Slovenskih železarn (Uradni list RS št. 55/92);
- Zakon o jamstvu Republike Slovenije za kredite za trajna obratna
sredstva Slovenskih železarn (Uradni list RS št. 55/92);

Vlada je ocenila, daje nujno odpraviti navedene slabosti, zagotoviti
pogoje za nadaljvanje in uspešen zaključek sanacije in sprejeti
konkretne ukrepe, ki naj to zagotovijo.

Zakoni so bili operativni v obdobju januar-april 1993.

II. CILJI IN NAČELA ZA SPREJEM
ZAKONA

Kasneje je bil projekt sanacije in rekonstrukcije Slovenskih
železarn na osnovi sklepov 44. redne seje Vlade Republike
Slovenije z dne 23. septembra 1993 dopolnjen z razvojnimi
usmeritvami Slovenskih železarn do leta 2000. Dopolnitve so
temeljile na novih tržnih razmerah, upoštevajoč že prve ugotovitve,
oziroma smernice posebne študije "Tehnološka in tržna sanacija
Slovenskih železarn", ki jo je za Ministrstvo za gospodarske
dejavnosti izdelala firma Sofres Conseil v okviru projekta PHARE.
V februarju 1994 dokončana študija je bila tudi strokovna podlaga
kasnejšim predlogom, ki sta jih vodstvo in upravni odbor
Slovenskih železarn naslovila na Vlado Republike Slovenije za
nadaljevanje in učinkovito sanacijo Slovenskih železarn.

V letu 1996 so slovenske železarne ustvarile skupaj izgub v
višini 7.600 mio SIT. Te izgube pretežno predstavljajo tudi
likvidnostni primanjkljaj v sistemu, kar je bilo amortizacije
porabljeno za investicije.
Vlada Republike Slovenije predlaga kot nadaljnje ukrepe za
zagotovitev celovite sanacije sledeče ukrepe:
1. Odlog plačila obresti za izdane obveznice po zakonu o jamstvu
Republike Slovenije za obveznice izdane zaradi sanacije
Slovenskih železarn (Uradni list RS št. 55/92) za dobo
nadaljnjih 5 let.
2. Povečanje poroštvenega potenciala za kredite za trajna
obratna sredstva po zakonu o jamstvu Republike Slovenije
za kredite za trajna obratna sredstva Slovenskih železarn
(Uradni list RS št. 55/92).
3. Dokapitalizacija Slovenskih železarn v višini do 2.000 mio
SIT, in sicer iz naslova finančnih učinkov odprodaje
premoženja v lasti Republike Slovenije, za kar je pristojna
direktno Vlada in bo Vlada to izvedla s posebnimi sklepi.
4. Privatizacija Slovenskih železarn z možnostjo dezinvestiranja
posameznih družb ali sredstev v njihovi sestavi in uporaba
sredstev kupnine za dokapitalizacijo ostalih družb ali za
poplačilo obveznosti. Učinke dezivenstiranja ne moremo v
celoti oceniti, računamo pa na učinek primerljiv z ukrepi pod
točko 3. O dezinvestiranju bodo odločali organi Slovenskih
železarn (Nadzorni svet ali skupščina v skladu z določbami
Statuta).
5. Z delnim prevzemom obveznosti za plačilo prometnega davka,
ki so ga Slovenske železarne dolžne poravnati iz naslova
odstopa premoženja v kapitalsko vlogo do 31.12.1992 v višini
491.040 tisoč SIT ter za neplačani prometni davek iz naslova
konverzije neporavnanih obveznosti v kapitalski delež iz let
1993 in 1994, kar predstavlja prevzem prometnega davka v
dodatni višini 440 mio SIT. S tem se dokončno regulirajo
obveznosti slovenskih železarn iz naslova neplačane

Na tej podlagi se je Vlada Republike Slovenije odločila, da nadalje
podpre sanacijo Slovenskih železarn in zagotovi potrebna dodatna
sredstva. V mesecu oktobru 1994 oziroma februarju 1995 je tako
Državni zbor Republike Slovenije sprejel zakon o zagotavljanju
sredstev za odplačilo kreditov za trajna obratna sredstva in
kreditov za izvedbo nujnih investicijskih del Slovenskih železarn
(Uradni list RS, št. 70/94 in 13/95). V skladu s tem zakonom
Republika Slovenija iz sredstev proračuna v obdobju 1995 - 2002
letno zagotavlja eno osmino sredstev za odplačilo glavnic kredita
v višini 61 mio DEM, ki so ga Slovenske železarne najele za
pridobitev trajnih obratnih sredstev in izvedbo nujnih investicijskih
del. Obresti iz naslova najetega kredita v celoti bremenijo
Slovenske železarne.
Vlada Republike Slovenije je poročilo o sanacijskem programu
Slovenskih železarn obravnavala na svoji 187. seji dne 7.3.1996.
Ob tem je Vlada s svojimi sklepi med drugim ocenila, da je
realizacija sanacijskega programa Slovenskih železarn v obdobju
1992-1995 uspešna, upoštevaje še plan za leto 1996 pa dosežen
njen osnovni cilj, pozitivno poslovanje.
V letu 1996 planski cilji žal niso bili doseženi. Na eni strani je bil
poslovni načrt za leto 1996 preoptimistično naravnan, saj je že
tekom prvega trimesečja upadla konjuktura na tržišču. Nadaljevalo
se je zelo kritično poslovno stanje v večini železarskih
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električne energije v letih 1991-1994.
6. Nadaljevanje izvajanja socialnega programa z notranjimi ukrepi
v okviru Slovenskih železarn in ob aktivni udeležbi Ministrstva
za delo, družino in socialne zadeve, predvsem glede
razreševanja problematike delovnih invalidov.

BESEDILO ČLENOV
1. člen
V zakonu o jamstvu Republike Slovenije za kredite za trajna
obratna sredstva Slovenskih železarn (Uradni list RS št. 55/92)
se besedilo na koncu prvega odstavka 1. člena "do 8 let"
nadomesti z novim, ki se glasi:

Vlada Republike Slovenije ocenjuje, da samo celovitost in
sočasnost sprejema in izvajanja navedenih ukrepov lahko
zagotovi razvojne pogoje za nadaljnje izvajanje sanacije Slovenskih
železarn, ob vrsti notranjih ukrepov, ki jih morajo zagotoviti znotraj
poslovnega sistema za povečanje učinkovitosti poslovanja,
ekonomike, produktivnosti in uspešnejši nastop na trgu. Slovenske
železarne so v tem smislu pred zahtevnim nadaljevanjem
sanacijskega programa, kateri je v obdobju zadnjih dveh let
nekoliko zastal.

"do 10 let."
V drugem odstavku se besedilo "do skupne višine 72 mio DEM"
nadomesti z novim, ki se glasi:
"do skupne višine 140 milijonov DEM."
Doda se nov tretji odstavek, ki se glasi:

III. FINANČNE POSLEDICE ZAKONA

"Jamstva iz tega člena se lahko izdajo tudi za obveznice, ki jih
izdajo Slovenske železarne v okviru skupne višine zneska,
določenega v drugem odstavku tega člena".

Dosedanje izvajanje zakona ni imelo direktnih posledic za
proračun Republike Slovenije, kar so Slovenske železarne sproti
zagotovile sredstva za plačilo obresti posojil, najetih po tem zakonu.
Dodatna posojila z državnim jamstvom bodo pokrila dodatno
financiranje trajnih obratnih sredstev. Ob hkratnem podaljšanju
rokov za poplačilo teh posojil bi morali ob uspešnem nadaljevanju
sanacije zagotoviti, da bo sistem Slovenskih železarn sam poplačal
obveznosti tako iz naslova obresti kot tudi glavnic.

2. člen
Za 1. členom se doda nov 1. a člen, ki se glasi:
"Natančnejše pogoje za uporabo kreditov za trajna obratna
sredstva, ki jih najamejo Slovenske železarne z jamstvom
Republike Slovenije v skladu z določbo 1. člena tega zakona se
določi s pogodbo, ki jo v imenu Vlade Republike Slovenije podpiše
minister, pristojen za gospodarske dejavnosti."

V primeru neuspešnega nadaljevanja sanacije pa je možno, da
bo prišlo do delnega vnovčenja obveznosti iz naslova danih
poroštev.

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

OBRAZLOŽITEV:
Zakon v prvem členu podaljšuje jamstvo Republike Slovenije za
kredite, ki jih najemajo Slovenske železarne za trajna obratna
sredstva doma in v tujini od sedanjih 8 let na 10 let in hkrati
povišuje skupno višino obveznosti iz najetih kreditov od sedanjih
72 mio DEM na 140 mio DEM.

izdajo Slovenske železarne v okviru zneska, ki ga zakon določa.
Predvideno je, da se natančnejši pogoji za izdajo jamstev po tem
zakonu uredijo s posebno pogodbo med Vlado Republike Slovenije
in Slovenskimi železarnami d.d.. Ta pogodba (oziroma pogodbe)
bodo opredelile namen uporabe kreditov, dinamiko črpanja,
koristnika kreditov in druge pogoje, za katere bo ocenjeno, da so
nujni za uspešno izvajanje sanacije.

Nadalje predlog zakona določa, da Republika Slovenija poleg
jamstva za kredite, ki jih najemajo slovenske železarne za trajna
obratna sredstva, lahko izda jamstva tudi za obveznice, ki jih

ČLEN, KI SE SPREMINJA:

železarne za trajna obratna sredstva doma in v tujini, ti zapadejo
v plačilo v roku 8 let.

1. člen

Republika Slovenija jamči za obveznosti iz najetih kreditov iz
prejšnjega odstavka do skupne višine 72 mio DEM.

Republika Slovenija jamči za kredite, ki jih najemajo slovenske

16. julij 1997
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230- II - hitri postopek

Ker je pri pošiljanju predloga zakona o spremembah in
dopolnitvah zakona o prevzemu določenih obveznosti podjetij,
ki so družbeni kapital prenesla na sklad Republike Slovenije
za razvoj prišlo do tehnične napake v naslovu zakona in pri
besedilu členov, ki se spreminjajo, pošilja Vlada Republike

Slovenije novo besedilo navedenega predloga zakona, s
katerim nadomešča besedilo zakona, ki ga je poslala v
obravnavo po hitrem postopku z dopisom št. 300-06/97-1
(Z4) dne 10/7-1997.

Vlada Republike Slovenije je na 20. seji dne 3. julija 1997 določila
besedilo:

mest v teh gospodarskih družbah in gospodarsko škodo, ki
je lahko s tem povezana.

- PREDLOGA ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH
ZAKONA O PREVZEMU DOLOČENIH OBVEZNOSTI
PODJETIJ, KI SO DRUŽBENI KAPITAL PRENESLA NA
SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA RAZVOJ,

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:

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

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

Hitri postopek utemeljuje z negativnimi posledicami na likvidnost
in reprodukcijsko sposobnost podjetij, katerih obveznosti so
vključene v pobot, posledično s tem pa ogroženost delovnih

16. julij 1997
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obveznost odliva likvidnostnih sredstev v nasprotju z namenom,
zaradi katerega je bil zakon sprejet.

I. OCENA STANJA
Državni zbor Republike Slovenije je januarja 1993 sprejel zakon
o prevzemu določenih obveznosti podjetij, ki so družbeni kapital
prenesla na Sklad Republike Slovenije za razvoj (Ur. I. RS št. 71
93). Zakon določa, da Republika Slovenija prevzame obveznosti,
ki jih imajo podjetja, ki so družbeni kapital s pogodbo prenesla na
Sklad Republike Slovenije za razvoj do oseb v sistemu
Elektrogospodarstva Slovenije v znesku 4.211 mio SIT in do
pravnih oseb v sistemu Železniškega gospodarstva Slovenije v
znesku 221 mio SIT. Prevzete obveznosti pobota Republika
Slovenija s svojimi terjatvami, ki jih ima do pravnih oseb v sistemu
Elektrogospodarstva Slovenije in Železniškega gospodarstva
Slovenije iz naslova regresne pravice za plačane poroštvene
obveznosti teh pravnih oseb.

2.2.Tako Železniško gospodarstvo Slovenije kot tudi
Elektrogospodarstvo Slovenije sta pravno formalno nedefinirana
pojma, zaradi česar so pri izvedbi zakona nastali dodatni zapleti,
ki jih je mogoče razrešiti na način, kot je predlagan v spremembi
zakona.
III. CILJI IN NAČELA ZAKONA
Spremembe in dopolnitve Zakona omogočajo izvedbo pobota
tako, da za posamezne udeležence ne nastanejo dodatne
obveznosti plačila ali neupravičena pridobitev koristi.
Zaradi različne revalorizacije v pobot danih obveznosti in ker za
nekatere obveznosti potekajo pred pristojnimi sodišči spori, zaradi
česar za te obveznosti tečejo procesne obresti, predlagamo, da
udeleženci v samem pobotu ne obračunavajo pripadkov in drugih
stroškov, temveč pobotajo obveznosti v višini, kateri so nastale,
ter da umaknejo morebitne vložene tožbe.

Nadalje je prisoten problem nezmožnosti plačevanja električne
energije tudi po uveljavitvi tega zakona v letih 1993 in 1994 s
strani Slovenskih železarn, saj je s spremembo neporavnanih
obveznosti Slovenskih železarn d.d. za električno energijo iz let
1992, 1993 in 1994 v višini 4.655.200.000,00 SIT do ELES-a v
kapitalski delež ELES-a v Slovenskih železarnah potrebno urediti
obveznosti na enak način, in sicer v delu, ki se nanaša na plačilo
davka od prometa proizvodov iz naslova konverzije obveznosti
v kapitalski delež.

Zaradi pravne kredibilnosti posameznih strank iz zakona
predlagamo, da vse pravne osebe elektrogospodarstva Slovenije,
ki imajo do Republike Slovenije obveznosti opredeljene v tem
zakonu na eni strani in vsa podjetja elektrogospodarstva
Slovenije, ki imajo terjatve do podjetij, ki so družbeni kapital
prenesla na Sklad na drugi strani, prenesejo svoje obveznosti
oziroma terjatve, na ELES, pravne osebe iz sistema Železniškega
gospodarstva Slovenije pa na Slovenske železnice d. d..

II. RAZLOGI ZA SPREJEM ZAKONA
Zakon je Državni zbor sprejel že v začetku leta 1993. Od tedaj do
danes so stranke, ki naj bi na podlagi zakona sodelovale pri
njegovi izvedbi in ministrstvo pristojno za finance, ki je po zakonu
zadolženo za naloge v zvezi z izvedbo pobota, skušali izvesti
naloge iz zakona, to je zagotoviti sklenitev pogodb, s katerimi bi
se medsebojno pobotale v zakonu navedene obveznosti. S
pomočjo dodatnih usmeritev Vlade in dejavnostjo pogodbenih
strank je bila razrešena večina problemov, ki so se pojavili pri
izvedbi zakona, nerešeno pa je ostalo vprašanje plačila
prometnega davka. Prometni davek je na podlagi veljavne
zakonodaje s področja davkov, ob prejemu plačila za blago
(elektriko), dolžan plačati prodajalec (ELES in podjetje za
distribucijo električne energije). Kot plačilo se smatra tudi pobot
ali druga oblika nedenarne poravnave.

V zakonu opredeljen pobot temelji na obveznostih, nastalih na
podlagi različnih pravnih razmerij: na eni strani izhaja plačilo
obveznosti iz regresnega zahtevka za poroštvo dano za najem
bančnih posojil, na drugi strani pa je temelj obveznosti
kupoprodajno razmerje. Zakon v 5. členu zavezuje Sklad
Republike Slovenije za razvoj (Sklad), da zagotovi sredstva za
poravnavo dela prevzetih obveznosti, ki jih ni mogoče pobotati s
pobotom terjatev iz naslova regresne pravice, vendar pa ta
sredstva niso dodatna sredstva, ki so potrebna za plačilo
prometnega davka po zakonu o prometnem davku.

Zakon sledi sledečim namenom:

Zaradi navedenega vsebuje predlog zakona določbo, ki določa,
da zagotavlja sredstva, ki jih ni mogoče pobotati na podlagi 4.
člena zakona namesto Sklada Republike Slovenije.

- podjetjem, ki so družbeni kapital s pogodbo prenesla na Sklad
Republike Slovenije za razvoj, omogočiti nadaljevanje poslovanja
tako, da obveznosti teh podjetij prevzame Republika Slovenija in
- pravnim osebam v sistemu elektrogospodarstva Slovenije in
Železniškega gospodarstva Slovenije z zapiranjem terjatev in
obveznosti omogočiti boljšo likvidnostno situacijo,
- elektrogospodarstvu omogočiti rešitev problema neplačevanja
odjema in kapitalizacijo terjatev, ter udeležbo pri nadaljnjem
lastninjenju Slovenskih železarn d.d.,
- zagotovi se pogoje za likvidnostno razbremenitev Slovenskih
železarn d.d.

S podobnimi težavami se srečujejo tudi podjetja v lasti Slovenskih
Železarn, ki ponujajo, kot plačilo za svoje dolgove do ELES-a, le
temu spremembo neporavnanih obveznosti Slovenskih železarn
d.d. za električno energijo iz let 1992, 1993 in 1994 v višini
4.655.200.000,00 SIT v kapitalski delež ELES-a v Slovenskih
železarnah d.d., s čimer naj bi se zaprla obveznost do ELES-a.
pri tem pa bi bil ELES dolžan za prodano električno energijo
poravnati prometni davek, kar zaradi slabe likvidnostne situacije
v ELES-u onemogoča izvedbo posla.
IV. OCENA FINANČNIH SREDSTEV IZ DRŽAVNEGA
PRORAČUNA

2.1. Ker bi pravne osebe iz sistema elektrogospodarstva Slovenije
in Železniškega gospodarstva Slovenije, kot udeleženci v pobotu,
zaradi svoje trenutne nelikvidnosti pred plačilom prometnega
davka izterjale od dolžnikov - podjetij v lasti Sklada za razvoj
zneske, ki bi jih nato plačale kot dajatev za plačilo prometnega
davka, bi bil ekonomski učinek pobota na ta način za sanacijo
podjetij neustrezen.

Zakon nima za proračun Republike Slovenije dolgoročnih finančnih
posledic, saj bo odliv sredstev iz proračuna v skupni višini do
1.377 mio SIT, ki je potreben za plačilo prometnega davka še isti
dan v isti višini vrnjen v državni proračun.
Brez predlaganih sprememb zakona ni realno pričakovati
poravnave medsebojnih razmerij.

Plačilo davka od prometa proizvodov po 20% stopnji, kot je veljala
v času sprejetja zakona, predstavlja za ELES in za podjetja za
distribucijo električne energije precejšen likvidnosti odliv, zato bi
bila rešitev zakona na način, ki bi nalagal tem podjetjem dodatno
poročevalec, št. 34
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"Pogodbe iz prejšnjega odstavka sklene v imenu Republike
Slovenije minister, pristojen za finance, in sicer za terjatve do
pravnih oseb v sistemu Elektrogospodarstva Slovenije z ElektroSlovenija d.o.o., za terjatve do pravnih oseb v sistemu
Železniškega gospodarstva Slovenije pa s Slovenskimi
železnicami d. d. (v nadaljnjem besedilu: prevzemnika).

1994 v znesku 4.655.200.000,00 SIT v kapitalski delež ELES-a v
Slovenskih železarnah je potrebno v proračunu zagotoviti za
račun plačila davka dodatnih 465.520.000,00 SIT.
BESEDILO ČLENOV

Pogodbe med prevzemnikoma in pravnimi osebami, od katerih
prevzemnika prevzameta obveznosti, ki jih imajo le te do Republike
Slovenije iz naslova plačanega poroštva, so priloga k pogodbam
o pobotu."

1. člen
V zakonu o prevzemu določenih obveznosti podjetij, ki so družbeni
kapital prenesla na Sklad Republike Slovenije za razvoj (Uradni
list RS, št. 7/93), se naslov zakona spremeni tako, da se glasi:

3. člen

"Zakon o prevzemu določenih obveznosti podjetij, ki so družbeni
kapital prenesla na Sklad Republike Slovenije za razvoj in
določenih obveznosti Slovenskih železarn."

Za 5. členom se doda nov 5. a člen, ki se glasi:
"5.a člen

2. člen

Republika Slovenija poravna v denarju obveznosti iz naslova
plačila davka od prometa proizvodov, ki nastane s spremembo
neporavnanih obveznosti Slovenskih železarn d.d., Ljubljana za
električno energijo iz let 1992, 1993 in 1994 v višini
4.655.200.000,00 SIT do Elektro Slovenija d.o.o. v kapitalski delež
Elektra Slovenije d.o.o. v Slovenskih železarnah d.d., Ljubljana.

V prvem odstavku 4. člena se na koncu besedila pika nadomesti
z vejico in doda naslednje besedilo:
"del obveznosti, ki je po višini enak obveznosti podjetij iz naslova
plačila davka od prometa proizvodov pa poravna Republika
Slovenija v denarju."

4. člen

Drugi odstavek se nadomesti z novim drugim in tretjim odstavkom,
ki se glasita:

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

OBRAZLOŽITEV
Dopolni se naziv zakona, tako da se v naziv vključi tudi Slovenske
železarne, katerih obveznosti se vključijo v pobot.

izvedbo zakona, v 2. odstavku predlagana rešitev nalaga sklenitev
teh pogodb pred sklenitvijo pogodb o pobotu.

Plačilo davka od prometa proizvodov predstavlja za ELES in za
podjetja za distribucijo električne energije precejšen likvidnostni
odliv, ki ga podjetja ob dejstvu, da gre le za knjigovodsko zapiranje
terjatev, ne bi prenesla. Predlagana rešitev predstavlja za
proračun Republike Slovenije le kratkoročni odliv sredstev v višini
prometnega davka, saj se bodo sredstva v obliki plačila
prometnega davki še isti dan in v isti višini vrnila v državni proračun.

S podobnimi težavami kot železniško gospodarstvo Slovenije in
elektrogospodarstvo Slovenije, se srečujejo tudi podjetja v lasti
Slovenskih železarn. Podjetja v lasti Slovenskih železarn ponujajo,
kot plačilo za svoje dolgove do ELES-a. le temu v last
elektroenergetske objekte, pri tem pa bi bil ELES dolžan za prodano
električno energijo poravnati prometni davek, kar pa zaradi slabe
likvidnostne situacije v ELES-u onemogoča izvedbo posla.

Brez predlaganih sprememb zakona ni realno pričakovati
poravnave medsebojnih razmerij in s tem priliva v državni
proračun iz naslova plačila prometnega davka.

Republika Slovenija bo ELES-u poravnala v denarju del
obveznosti, ki je po višini enak obveznosti ELES iz naslova plačila
davka od prometa proizvodov, isti znesek pa bo ELES še isti dan,
kot plačilo prometnega davka vplačal v proračun.

Tako železniško gospodarstvo Slovenije kot tudi elektrogospodarstvo Slovenije sta pravno formalno nedefinirana pojma, zaradi
česar so pri izvedbi zakona nastali dodatni zapleti, ki jih je mogoče
razrešiti na način, kot je predlagan v prvem odstavku tega člena.

Poleg tega dopolnitve člena omogočajo konverzijo dela neplačane
električne energije iz let 1993 in 1994 v kapitalski delež ElektroSlovenija d.o.o. v Slovenskih železarnah d. d., Ljubljana.

Ker so pogodbe med prevzemnikoma in pravnimi osebami, od
katerih prevzemnika prevzameta obveznosti, ki jih imajo le-te do
Republike Slovenije iz naslova plačanega poroštva temelj za

16. julij 1997

Iz enakih razlogov, ki so navedeni kot razlogi za sprejem zakona
po hitrem postopku, je predlagana tudi veljavnost zakona naslednji
dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
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4. člen

BESEDILO NASLOVA ZAKONA IN
ČLENA, KI SE SPREMINJA

Republika Slovenija poravna prevzete obveznosti tako, da jih
pobota s svojimi terjatvami do pravnih oseb v sistemu
elektrogospodarstva Slovenije in Železniškega gospodarstva
Slovenije iz naslova regresne pravice za plačane obveznosti teh
podjetij, ki jih je poravnala Republika Slovenija kot porok.

NASLOV ZAKONA
Zakon o prevzemu določenih obveznosti podjetij, ki so
družbeni kapital prenesla na Sklad RS za razvoj

poročevalec, št. 34

Naloge v zvezi z izvedbo pobota po prejšnjem odstavku opravi
ministrstvo, pristojno za finance.
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- EPA -224- II - skrajšani postopek

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

postopek utemeljujejo z dejstvom, da gre za manj zahtevne
spremembe in dopolnitve, ki bodo omogočile hitrejšo
zasedbo nezasedenih mest sodnikov na okrajnih sodiščih in
takoj pripomogle k hitrejši odpravi za državljane in pravno
državo nevzdržnih zaostankov na sodiščih.

PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBI IN DOPOLNITVI
ZAKONA O SODNIŠKI SLUŽBI

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

in ga pošiljajo Državnemu zboru v obravnavo in sprejem.
Na podlagi 204. a člena Poslovnika Državnega zbora Republike
Slovenije predlagajo, da Državni zbor predlog zakona
obravnava po skrajšanem postopku. Predlog za skrajšani

Skupina poslancev,
prvopodpisani:
Feri Horvat, I. r.

UVOD

pa ta novela, ki je zmanjšala čas strokovnih izkušenj po
opravljenem pravniškem državnem izpitu iz štirih na tri leta in
pogoj iz 3. točke 1. odstavka 8. člena priznala tudi tistim, ki bodo
starost 30 let dopolnili do 31. decembra 1997, ni prinesla praktično
ničesar.

1. Ocena stanja in razlogi za sprejem zakona
Od zadnjih let obstoja temeljnih sodišč z enotami do 31.12.1994,
potem pa od 1.1.1995 dalje na okrajnih in okrožnih sodiščih,
pomanjkanje sodnikov postaja kritično, tako, da država na teh
prvostopnih sodiščih več ne deluje v celoti, iz tega pa izhaja, da je
na tem področju prišlo do izrednih razmer, ki terjajo hitre ukrepe.
To nedopustno stanje bi bilo mogoče v kratkem roku odpraviti le
z manjšo spremembo Zakona o sodniški službi (Ur. I. RS št. 19/94
in 8/96), in sicer z omilitvijo pogojev za izvolitev okrajnih sodnikov
brez spodnje starostne meje in brez dopolnjevanja delovnih
izkušenj po opravljenem pravniškem državnem izpitu.

Konkretni primer: Okrožno sodišče v Murski Soboti ima sedaj
namesto 10 sodnikov le 8 sodnikov, okrajna sodišča na njegovem
območju pa: Gornja Radgona namesto 3 sodnikov le 2, Lendava
namesto 4 sodnikov le 1, Ljutomer namesto 3 sodnikov le 2 in
Murska Sobota namesto 10 sodnikov le 6. Analiza številčnega
stanja strokovnih sodelavcev (sedaj 2, do konca tekočega lega
mogoče še 4), sodniških pripravnikov (sedaj 6, ki pa niso tudi vsi
sodni) in drugih pravnikov na tem območju, ki bi lahko šele
sčasoma pridobili pogoje za izvolitev za okrajnega sodnika, potem
pa še starostna sestava sedanjih sodnikov kaže na to, da na
območju Okrožnega sodišča v Murski Soboti in okrajnih sodišč
na tem območju sedaj sistemiziranega števila sodniški^ mest ne
bo mogoče zapolniti oz. zasesti še vsaj nadaljnjih 5 let. Ob dejstvu,
da so zaostanki nerešnih zadev bili precejšnji že ob reorganizaciji,
ki pa od 1.1.1995 še naraščajo, je tako stanje nevdržno za
državljane, ki morajo svojo pravico iskati pri sodišču in tudi za
državo, ki mora pravni red uveljavljati po sodni poti.

Reorganizacija sodnega sistema v letu 1994 z zakonoma o
sodiščih In o sodniški službi je v svoji posledici prinesla osip
sodniškega kadra, obenem pa zaostrila pogoje za izvolitev v
sodniško službo, saj je poleg starostne omejitve najmanj 30 let
starosti bil povečan tudi čas obveznih strokovnih izkušenj po
opravljenem pravniškem državnem izpitu na štiri leta.
Neustreznost take rešitve je bila kmalu znana, saj je bila predmetna
določba spremenjena z novelo Zakona o sodniški službi, vendar
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Nujno je torej potrebno Zakon o sodniški službi novelirati z delno
omilitvijo pogojev za izvolitev okrajnih sodnikov.

sredstev, ker se z njo omogoča le hitrejša zasedba sodniških
mest na okrajnih sodiščih, ki so že sistemizirana.

2. Cilji in načela zakona

Izvajanje te zakonske novele ne zahteva izdaje novih
podzakonskih predpisov.

Predlagana novela Zakona o sodniški službi bi zagotovila sledeče:
BESEDILO ČLENOV

- za izvolitev okrajnega sodnika ne bi več veljal pogoj omejitve
starosti najmanj 30 let, kar bi omogočalo prizadevnim in sposobnim
rrfedim pravnikom hitrejši vstop v sodniške vrste,

1. člen
V 9. členu Zakona o sodniški službi, (Ur. I. RS št 19/94 in št. 8/96)
se doda nov 2. odstavek, ki se glasi:

- izbranemu delu pripravniškega usposabljanja na sodišču bi bila
priznana enakopravnost triletnemu pridobivanju pravniških
izkušenj po opravljenem pravniškem državnem izpitu pri
pravniških delih izven sodstva,

"Ne glede na pogoj iz 3. točke 1. odstavka 8. člena in pogoj iz 1.
odstavka tega člena je za sodnika okrajnega sodišča lahko
izvoljena tudi oseba, ki je opravila pravniških državni izpit, če je
enoletni obvezni del in enoletni izbirni del pripravniškega
usposabljanja (dvoletno pripravniško usposabljanje) opravila pri
sodišču ali če poleg obveznega enoletnega pripravniškega
usposabljanja na sodišču ima še najmanj eno leto delovnih izkušenj
po opravljenem pravniškem državnem izpitu na delu pri sodišču
(kot strokovni sodelavec)"

- s pogostejšim vsakoletnim ocenjevanjem sodniškega dela
okrajnih sodnikov začetnikov v prvih treh letih bi se zagotovilo
spremljanje njihovega sodniškega usposabljanja in s tem tudi
vplivanje na povečanje in izboljšanje njihovih količinskih in
kakovostnih delovnih učinkov,
kar vse bi sedanje pomanjkanje prvostopnih (okrajnih) sodnikov
skrajšalo v celoti za dobo treh let, učinkovitost okrajnega sodstva
pa bi se za enako časovno sorazmerje povečala,

2. člen
2. odstavek 31. člena zakona se spremeni in se glasi:

predvsem pa bi bilo zagotovljeno načelo pravne države, saj
trenutna situacija na prvostopnih sodiščih ne zagotavlja strankam
pravočasnega varovanja njihovih interesov v razumnih rokih.

"Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se za sodnika v prvih
dveh letih in za okrajnega sodnika v prvih treh letih opravljanja
sodniške funkcije izdela ocena sodniške službe za vsako leto."

3. Finančne in druge posledice, ki bi jih imel sprejem
zakona

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

Izvajanje te zakonske novele ne zahteva dodatnih proračunskih

OBRAZLOŽITEV:
da bodo strokovni sodelavci imeli samostojne sodne pristojnosti
(sedaj lahko delno procesno samostojno nadomeščajo pretežno
le administrativne referente pri izvršbi in sodnem registru ter
podobno) in bo zaradi tega potrebno manj sodnikov, povečane
pa zahteve po njihovi strokovnosti.

Zakon o sodniški službi je zaostril pogoje za izvolitev v sodniško
funkcijo predvsem z zahtevo po mnogo daljših strokovnih
izkušnjah in jih tudi z novelo ni bistveno omilil. Priprave tega zakona
so se pričele v času, ko so prvostopno sodno pristojnost opravljala
še v celoti temeljna sodišča po svojih enotah. Pa reorganizaciji pa
je prvostopna pristojnost sodišč bila razdeljena na okrajna in
okrožna sodišča. Pri tem reševanje zadev pri okrajnih sodiščih ni
manj zahtevno, pri okrožnih sodiščih pa bolj zahtevno, vsekakor
pa gre za stvarno različne pristojnosti in je pri tem mogoč le
zaključek, da so posledice zadev, ki jih rešujejo okrožna sodišča,
vsekakor pomembnejše in daljnosežnejše od posledic zadev, ki
jih rešujejo okrajna sodišča. In le taka razlaga je tudi v skladu s še
večjo družbeno pomembnostjo dela višjih sodišč in vrhovnega
sodišča,-s tem pa tudi z zahtevami po stopnjevani strokovni
usposobljenosti sodnikov.

V tem času so v sodstvu aktualni predvsem veliki zaostanki, ki
so posledica nezasedenosti sodniških mest, in to ne le zaradi
osipa sodnikov ob reorganizaciji, ampak tudi zaradi ostrejših
pogojev pri izvolitvi sodnikov za prvovrstna sodišča, in to še bolj
(ali pa predvsem) za okrajna sodišča kot za okrožna sodišča,
čeprav se procesni predpisi niso spremenili v smeri večje
zahtevnosti ali večje učinkovitosti.
Za vsaj delno rešitev navedenih problemov je zato nujno potrebno,
Zakon o sodniški službi spremeniti in dopolniti z omilitvijo pogojev
za izvolitev okrajnih sodnikov tako, da je za okrajnega sodnika
lahko izvoljen diplomirani pravnik, ki ima za seboj pravniški državni
izpit z dveletnim pravniškim usposabljanjem na sodišču oz., če je
na sodišču opravil samo obvezni enoletni del pripravniškega
usposabljanja, pa je potem po pravniškem državnem izpitu pridobil
še enoletne delovne izkušnje na sodišču kot strokovni sodelavec
brez neopredeljenih najmanj treh let delovnih izkušenj po
opravljenem pravniškem državnem izpitu.

Ko je bil sodni sistem z zakonom o sodiščih in z zakonom o
sodniški službi iz leta 1994 reorganiziran, je bilo prezrto, da delitev
prvostopne pristojnosti med okrajna in okrožna sodišča prinaša
v razmerju med njimi posledice v zgoraj prikazanem smislu. Te
posledice pa so se kmalu pokazale predvsem v osipu sodniškega
kadra.
Uvedba strokovnih sodelavcev pri prvostopnih okrajnih in okrožnih
sodiščih v takem smislu, kot je to sedaj, je nesmiselna vsaj tako
dolgo, dokler tudi procesni predpisi (vsaj o kazenskem, pravdnem
in nepravdnem postopku) ne bodo ustrezno spremenjeni, tako
poročevalec, št. 34

S sprejemom teh sprememb in dopolnitev Zakona o sodniški
službu bi Državni zbor prispeval k večji učinkovitosti sodstva, da
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okrajnih sodnikov v kar kratkem času preneslo tudi na okrožna
sodišča, saj če ne bo okrajnih sodnikov, tudi ne bo njihovega
napredovanja na okrožna sodišča.

bi državljani in država lahko čimprej uveljavljali svoje pravice v
razumnem roku.
Ni mogoče prezreti tudi dejstva, da se bo sedanje pomanjkanje

Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena sodniki, ki so
sodili ali odločali v preiskovalnih in sodnih postopkih, v katerih so
bile s sodbo kršene temeljne človekove pravice in svoboščine,
po izteku svojega mandata ne izpolnjujejo pogojev za izvolitev v
sodniško funkcijo.

BESEDILO ČLENOV, KI SE
SPREMINJAJO
Člen 8 je naveden zaradi povezave z 9. členom.

9. člen
8. člen

Oseba, ki izpolnjuje pogoje iz prvega odstavka prejšnjega člena,
je lahko izvoljena na sodniško mesto na okrajnem sodišču (okrajni
sodnik), če ima najmanj tri leta delovnih izkušenj po opravljenem
pravniškem državnemu Izpitu.

Za sodnika je lahko izvoljen, kdor izpolnjuje naslednje splošne
pogoje:
1. da je državljan Republike Slovenije in aktivno obvlada slovenski
jezik,
2. da je poslovno sposoben in ima splošno zdravstveno zmožnost,
3. da je dopolnil 30 let starosti,
4. da ima v Republiki Sloveniji pridobljen strokovni naslov
diplomirani pravnik ali v Republiki Sloveniji nostrificirano v tujini
pridobljeno diplomo pravne fakultete,
5. da je opravil pravniški državni izpit,
6. da je osebnostno primeren za opravljanje sodniške funkcije.

31. člen
Za sodnike izdela personalni svet oceno sodniške službe vsakih
šest let, pred tem časom pa na zahtevo sodnega sveta,
predsednika sodišča ali sodnika, vendar ne prej kot v dveh letih
po izdelani prejšnji oceni.
Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se za sodnika v prvih
dveh letih opravljanja sodniške funkcije izdela ocena sodniške
službe vsako leto.

Ni primeren za opravljanje sodniške funkcije, kdor se je ali se
obnaša tako, da je mogoče na podlagi njegovega ravnanja
utemeljeno sklepati, da sodniške funkcije ne bo opravljal pošteno
in vestno.

16. julij 1997

Sodnikov, ki so imenovani na položaj svetnika, se ne ocenjuje,
razen če to v zvezi z disciplinskim postopkom ali v zvezi z
napredovanjem na višje sodniško mesto zahteva sodni svet.
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- EPA -225- II - skrajšani postopek
njegovega namena in temeljnih ciljev.

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

Pri spremembah gre za določilo, ki izboljšuje položaj in vpliv
delavcev pri sklepanju posebnega sporazuma o delavski
podpori programu prestrukturiranja podjetja, kar lahko samo
preispeva k doseganju ciljev prestrukturiranja, pri dopolnitvah
pa za odpravo pomanjkljivosti pravno formalne narave.

- PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH
ZAKONA O SLOVENSKI RAZVOJNI DRUŽBI IN PROGRAMU
PRESTRUKTURIRANJA PODJETIJ

V skladu s 1. odstavkom 176. člena Poslovnika Državnega
zbora bodo na sejah delovnih teles in seji Državnega zbora
sodelovali predlagatelji.

in ga pošiljajo Državnemu zboru v obravnavo in sprejem.
Na podlagi 204. a člena Poslovnika Državnega zbora Republike
Slovenije predlagajo, da predlog zakona Državni zbor
obravnava po skrajšanem postopku, saj gre za manj zahtevne
in hkrati nujne spremembe in dopolnitve zakona, ki ne presegajo

MIRAN POTRČ l.r.
FRANC FERI HORVAT l.r.
BOJAN KONTIČ l.r.

pogoje za gospodarjenje podjetij, za katere bo vlada Republike
Slovenije ocenila, da imajo tako s programskega kot tudi z
razvojnega vidika možnost preživetja in nadaljnjega razvoja. S
takimi rešitvami in s tako vlogo Slovenske razvojne družbe,
predvsem pa vlade, ki po omenjenem zakonu sprejema
podrobnejše kriterije za izbiro gospodarskih družb, ki bodo
vključene v program prestrukturiranja podjetij, se postavlja vlada
tudi v zelo izpostavljeno in odgovorno vlogo za uspešnost ali
neuspešnost poslovanja podjetij in s tem tudi za položaj in
usodo zaposlenih.

I. UVOD
1. Ocena stanja in razlogi za sprembe in dopolnitve
zakona
Državni zbor Republike Slovenije je na svoji 5. redni seji sprejel
Zakon o Slovenski razvojni družbi in programu prestrukturiranja
podjetij. Temeljni cilj in namen zakona je v zagotovitvi dodatnih
finančnih pogojev Slovenski razvojni družbi za namene opravljanja
njenih zakonsko opredeljenih nalog, ki se nanašajo zlasti na
dejavnost Slovenske razvojne družbe v zvezi s projektnim
financiranjem in na dejavnosti prestrukturiranja gospodarskih
družb ter nalog na področju prestrukturiranja podjetij. To omogoča
Slovenski razvojni družbi aktiven pristop in vlogo v procesu
prestrukturiranja slovenskega gospodarstva ter s tem vsaj delne
16. julij 1997

S tega vidika pa so za predlagatelje sprememb in dopolnitev
zakona o slovenski razvojni družbi in programu prestrukturiranja
podjetij popolnoma nesprejemljive določbe 25. člena zakona, ki
postavljajo delavce v podrejeno vlogo ter poslabšujejo njihov
položaj, saj jim odvzemajo vsako možnost, da bi ob sklenitvi
23
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samo na zavezo delavcev, da bodo podpirali cilje prestrukturiranja
in se vzdržali ravnanj, ki bi otežila program tega prestrukturiranja.
Prav nobene možnosti pa nimajo, da bi v takem sporazumu,
skupaj z razvojno družbo, ocenili in vplivali tudi na vprašanja, ki
zadevajo njihov sociali, materialni in zaposlitveni položaj ter
perspektivo. S spremembo ustreznega člena želimo doseči, da
se o vsebini sporazuma dogovorijo razvojna družba in svet
delavcev oz. predstavniki reprezentativnih sindikatov v podjetju
in da razvojna družba ponudi delavcem tudi predloge, katere
obveznosti bo izpolnjevala v njihovo korist. Takšna naša namera
je v skladu s principi pravičnosti in z ustavnim načelom, da je
Slovenija socialna država.

posebnega sporazuma o delavski podpori programu
prestrukturiranja, lahko kakorkoli vplivali na ohranitev delovnih
mest ali na izplačevanje plač in drugih prejemkov. Njihova vloga je
zreducirana zgolj na zavezo, da bodo s svojim delovanjem aktivno
podpirali cilj prestrukturiranja podjetij in da se bodo vzdržali ravnanj,
ki bi onemogočila ali otežila izvedbo prestrukturiranja podjetja.
Postavljeni so torej zgolj v pasiven ali neenakopraven položaj
"dajalca podpore" programu prestrukturiranja podjetja, ne pa v
položaj zainteresiranega subjekta, ki bi lahko kakorkoli vplival na
vsebino sporazuma, ki bi moral vsebovati tudi dogovore o tem,
katere obveznosti bo razvojna družba izpolnjevala v njihovo korist.
Omenjeni 25. člen tako samo govori o sporazumu,
sporazumevanja pa dejansko ni, saj gre v bistvu le za enostranski
predlog razvojne družbe za sklenitev posebnega sporazuma z
delavci o njihovi podpori programu prestrukturiranja. Tako se
odločitev vlade o vključitvi v program prestrukturiranja podjetij
pogojuje s sprejemom takega sporazuma z delavci, ki so tako
potisnjeni v nesprejemljiv položaj, saj bodo prisiljeni podpisati
kakršenkoli dogovor pod krinko sanacije podjetja. Dosedanje
izkušnje s podpisi raznih dogovorov o socialnem miru, ki jih
ponujajo državni skladi, pa so prej neugodne, kot sprejemljive za
zaposlene, saj se ukrepi sanacije izvajajo na "najlažji" način, to je
z odpuščanjem delavcev in z zniževanjem števila preostalih
zaposlenih v podjetju. S podpisom takega sporazuma kot je določen
v zakonu, bi si po mnenju predlagateljev, razvojna družba pridobila
bianco pooblastilo tudi za poteze, ki bi šle v škodo delavcev in to
bo takoimenovanem njihovem soglasju. Tak sporazum bi verjetno
v veliki meri pomenil tudi negacijo sklenjenih kolektivnih pogodb
ali drugih dogovorov, ki so jih sklenile organizacije delavcev s
predstavniki delodajalcev.
•>!o ;•
Zaradi navedenega predlagatelji menimo, da so sedanje določbe
25. člena zakona nesprejemljive, zato predlagamo njihovo
spremembo.

Drug naš namen za dopolnitev zakona pa je pravno formalen, saj
gre le za vključitev določbe o tem, da je Slovenska razvojna
družba pravni naslednik Tehnološko razvojnega sklada Republike
Slovenije, kar je treba urediti z vidika preciznosti in doslednosti
zakona.
3. Ocena finančnih posledic predlaganega zakona
Predlagane spremembe in dopolnitve zakona ne bodo imele
finančnih posledic za proračun Republike Slovenije. Po svoji vsebini
ne posegajo v prikaz finančnih vplivov, ki jih je Vlada Republike
Slovenije obrazložila ob predložitvi in sprejemanju osnovnega
zakona.
II. BESEDILO ČLENOV
1. člen
V 25. členu Zakona o Slovenski razvojni družbi in programu
prestrukturiranja podjetij (Uradni list Republike Slovenije, št. 39/
97) se črtajo 2., 3. in 4. odstavek in nadomestijo z naslednjim
besedilom:

Druga sprememba oz. dopolnitev zadeva Tehnološko razvojni
sklad Republike Slovenije. Ta sklad je bil ustanovljen z zakonom.
Ker pa je njegovo dejavnost prevzela Slovenska razvojna družba,
je prenehala tudi veljavnost zakona o skladu. S tem pa je nastal
problem, saj zakon o slovenski razvojni družbi in programu
prestrukturiranja podjetij ne določa pravnega nasledstva nove
družbe za terjatve in pravice, ki jih je sklad vzpostavil v svojem
dosedanjem delovanju. Za Sklad Republike Slovenije za razvoj,
ki je sedaj tudi vključen v Slovensko razvojno družbo, zakon
govori o tem, da je ta družba pravni naslednik omenjenega sklada,
manjka pa določba o tem, da je Slovenska razvojna družba tudi
pravni naslednik Tehnološko razvojnega sklada Republike
Slovenije. Ta pomanjkljivost pa ima lahko tudi med drugim za
posledico tudi neizterljivost obstoječih terjatev, postopki, ki jih že
obravnavajo v zvezi s tem slovenska sodišča zoper dolžnike, pa
bodo zaključeni. Zato predlagatelji predlagamo ustrezno dopolnitev
zakona.

"V sporazumu razvojna družba ponudi delavcem, katere
obveznosti bo izpolnjevala v njihovo korist, predvsem pa, kako
bo zagotavljala ohranitev delovnih mest in izplačevanje plač ter
drugih prejemkov delavcev.
O vsebini sporazuma se dogovorijo razvojna družba in svet
delavcev, če tega ni, pa predstavniki reprezentativnih sindikatov
v podjetju. Sporazum se sprejme pred odločitvijo vlade o programu
prestrukturiranja podjetij iz 23. člena tega zakona".
2. člen
V 36. členu se tretji odstavek spremeni tako, da se glasi:
"Slovenska razvojna družba z dnem uveljavitve tega zakona
postane pravni naslednik Tehnološkega razvojnega sklada
Republike Slovenije in prevzame njegovo dejavnost, poslovanje,
zaposlene, pravice in obveznosti, s čimer prenehajo veljati določbe
zakona o Tehnološkem razvojnem skladu (Uradni list RS, št. 13/
94), razen določbe 6. člena".

2. Cilji in načela zakona
S predlogom sprememb in dopolnitev zakona o Slovenski razvojni
družbi in programu prestrukturiranja želimo zagotoviti ustreznejši
in pravičnejši položaj zaposlenih pri sklepanju sporazuma o
delavski podpori programu prestrukturiranja podjetja. Njihova
sedaj opredeljena vloga jih potiska v podrejen položaj in je zožena
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3. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
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V prvem členu Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah
Zakona o Slovenski razvojni družbi in programu prestrukturiranja
podjetij želimo s spremembo 25. člena osnovnega zakona doseči,
da bi razvojna družba ob sklenitvi posebnega sporazuma o
delavski podpori programu prestrukturiranja ponudila delavcem,
katere pravice bo izpolnjevala v njihovo korist, predvsem pa,
kako bo zagotavljala ohranitev delovnih mest in izplačevanje plač
ter drugih prejemkov. Predlagamo, naj se o vsebini sporazuma
dogovorijo razvojna družba in svet delavcem oziroma predstavniki
reprezentativnih sindikatov v podjetju. S tem želimo doseči
ustreznejši in pravičnejši položaj zaposlenih pri sklepanju
sporazuma o dela vski podpori programu prestrukturiranja podjetja,
saj jih sedanje določbe 25. člena zakona postavljajo v popolnoma
podrejen položaj brez možnosti kakršnegakoli vpliva na, za njih,
eksistenčno pomembna vprašanja.

V drugem členu sprememb in dopolnitev zakona pa dopolnjujemo
36. člen osnovnega zakona. V njem je določilo, da slovenska
razvojna družba prevzame dejavnost, poslovanje, zaposlene ter
pravice in obveznosti Tehnološko razvojnega sklada Republike
Slovenije, ki je po zakonu v celoti vključen v Slovensko razvojno
družbo. Manjka pa določilo, da omenjena družba postane tudi
pravni naslednik Tehnološko razvojnega sklada, kar ima lahko
neugodne pravno formalne posledice (npr.: izterljivost obstoječih
terjatev). To očitno pomanjkljivost odpravljamo s predlogom
dopolnitve zakona tako, kot je to v omenjenem zakonu že urejeno
za Sklad Republike Slovenije za razvoj, ki je bil prav tako prenešen
v Slovensko razvojno družbo in je ta postala tudi njegov pravni
naslednik.

36. člen

III. BESEDILO ČLENOV, KI SE
SPREMINJATA IN DOPOLNJUJETA

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

25. člen

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

Razvojna družba lahko delavcem predlaga sklenitev posebnega
sporazuma o delavski podpori programu prestrukturiranja podjetja,
s katerim se zavežejo, da:
1. bodo s svojim delovanjem aktivno podpirali cilje prestrukturiranja
podjetja,
2. se bodo vzdržali ravnanj, ki bi onemogočila ali bistveno otežila
izvedbo programa prestrukturiranja podjetja.

Slovenska razvojna družba z dnem uveljavitve tega zakona
prevzame dejavnost, poslovanje, zaposlene, pravice in obveznosti
Tehnološko razvojnega sklada Republike Slovenije, s čimer
prenehajo veljati določbe zakona o Tehnološko razvojnem skladu
(Uradni list RS, št. 13/94), razen določbe 6. člena.

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

Sklad Republike Slovenije za razvoj mora na dan uveljavitve tega
zakona izdelati bilanco stanja in bilanco uspeha. Prav tako so
dolžne izdelati bilanco stanja in bilanco uspeha tudi vse institucije,
ki se pripojijo Slovenski razvojni družbi, na dan pripojitve.

Če je razvojna družba delavcem predlagala sklenitev sporazuma
iz prvega odstavka tega člena, mora biti sporazum sklenjen pred
odločitvijo vlade o programu prestrukturiranja podjetij iz tretjega
odstavka 23. člena tega zakona.

Osebe iz prejšnjega odstavka tega člena so dolžne predložiti
bilanco stanja in bilanco uspeha ter poročilo o svojem poslovanju
v roku 60 dni od roka za izdelavo finančnih poročil Državnemu
zboru Republike Slovenije.

V primeru sklenitve sporazuma iz prvega odstavka tega člena je
vodstvo podjetja dolžno seznanjati delavce s potekom
prestrukturiranja podjetja vsake tri mesece.
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Predlog zakona o
RATIFIKACIJI EVROPSKEGA SPORAZUMA 0 PRIDRUŽITVI MED
REPUDLIKO SLOVENIJO NA ENI STRANI IN EVROPSKIMI
SKUPNOSTMI IN NJIHOVIMI DRŽAVAMI ČLANICAMI, KI
DELUJEJO V OKVIRU EVROPSKE UNIJE, NA DRUGI STRANI S
SKLEPNO LISTINO TER PROTOKOLA, S KATERIM SE SPREMINJA
EVROPSKI SPORAZUM 0 PRIDRUŽITVI MED REPUDLIKO
SLOVENIJO NA ENI STRANI IN EVROPSKIMI SKUPNOSTMI TER
NJIHOVIMI DRŽAVAMI ČLANICAMI, KI DELUJEJO V OKVIRU
EVROPSKE UNIJE NA DRUGI STRANI (MESP)
- EPA 226 - II In
- PREDLOG INTERPRETATIVNE DEKLARACIJE DRŽAVNEGA
ZDORA REPUDLIKE SLOVENIJE V ZVEZI Z RATIFIKACIJO
EVROPSKEGA SPORAZUMA O PRIDRUŽITVI MED REPUDLIKO
SLOVENIJO NA ENI STRANI IN EVROPSKIMI SKUPNOSTMI IN
NJIHOVIMI DRŽAVAMI ČLANICAMI, KI DELUJEJO V OKVIRU
EVROPSKE UNIJE NA DRUGI STRANI (DeRESP)
- EPA 226 - II Predsednik Državnega zbora pošilja na podlagi prvega
odstavka 178. člena, 181. člena in 213. člena poslovnika
Državnega zbora v obravnavo

PRIDRUŽITVI MED REPUBLIKO SLOVENIJO NA ENI
STRANI IN EVROPSKIMI SKUPNOSTMI IN NJIHOVIMI
DRŽAVAMI ČLANICAMI, KI DELUJEJO V OKVIRU
EVROPSKE UNIJE NA DRUGI STRANI (DeRESP),

- PREDLOG ZAKONA O RATIFIKACIJI EVROPSKEGA
SPORAZUMA O PRIDRUŽITVI MED REPUBLIKO
SLOVENIJO NA ENI STRANI IN EVROPSKIMI
SKUPNOSTMI IN NJIHOVIMI DRŽAVAMI ČLANICAMI, KI
DELUJEJO V OKVIRU EVROPSKE UNIJE, NA DRUGI
STRANI S SKLEPNO LISTINO TER PROTOKOLA, S
KATERIM SE SPREMINJA EVROPSKI SPORAZUM O
PRIDRUŽITVI MED REPUBLIKO SLOVENIJO NA ENI
STRANI IN EVROPSKIMI SKUPNOSTMI TER NJIHOVIMI
DRŽAVAMI ČLANICAMI, KI DELUJEJO V OKVIRU
EVROPSKE UNIJE NA DRUGI STRANI (MESP)
in
- PREDLOG INTERPRETATIVNE DEKLARACIJE DRŽAVNEGA ZBORA REPUBLIKE SLOVENIJE V ZVEZI Z
RATIFIKACIJO EVROPSKEGA SPORAZUMA O

16. julij 1997

ki ju je Državnemu zboru Republike Slovenije v obravnavo
predložila Vlada Republike Slovenije.
Besedilo členov navedenega predloga zakona je identično
besedilu predloga zakona, ki ga je Vlada Republike Slovenije
poslala v obravnavo Državnemu zboru Republike Slovenije
z dopisom št. 900-05/97-28 (T) dne 17/4-1997 in je objavljen
v Poročevalcu št. 12/97 z dne 3/5-1997. Novo je le besedilo
obrazložitve predloga zakona in predlog interpretativne
deklaracije.
Janez Podobnik, dr. med., I. r.
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Sporazum vsebuje tudi institucionalne, splošne in končne določbe,
s katerimi ustanavlja telesa za njegovo izvajanje. To so Pridružitveni
svet, Pridružitveni odbor in Pridružitveni parlamentarni odbor.

L
1. 10. junija 1996je Republika Slovenija z Evropsko unijo podpisala
Evropski sporazum o pridružitvi med Republiko Slovenijo na eni
strani in Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami,
ki delujejo v okviru Evropske unije, na drugi strani (Sporazum o
pridružitvi); skupaj s Sklepno listino.

Pridružitveni svet, ki nadzira izvajanje sporazuma se sestaja na
ministrski ravni enkrat letno in kadar to narekujejo okoliščine.
Proučuje vsa pomembna vprašanja, ki izhajajo iz sporazuma.
Člani Pridružitvenega sveta so predstavniki Sveta Evropske unije
in Evropske komisije na eni strani in predstavniki Vlade Republike
Slovenije na drugi strani. Odločitve, ki jih sprejme Pridružitveni
svet, so obvezne za pogodbenice.

Pobudo in izhodišča vlade za sklenitev Sporazuma o pridružitvi je
5. aprila 1995 obravnaval in potrdil Odbor za mednarodne odnose
Državnega zbora. Iz izhodišč za sklenitev Sporazuma o pridružitvi
izhaja, da bo v času med podpisom Sporazuma o pridružitvi in
njegovo ratifikacijo veljal Začasni sporazum, ki bo obsegal
trgovinski del Sporazuma o pridružitvi.

Pridružitvenemu svetu pri opravljanju njegovih nalog pomaga
Pridružitveni odbor, ki ga sestavljajo predstavniki držav članic in
Evropske komisije na eni strani in predstavniki Vlade Republike
Slovenije na drugi strani, običajno na ravni višjih državnih
uradnikov. Pridružitveni svet lahko na odbor prenese katerokoli
svojo pristojnost. V tem primeru odbor sprejema odločitve, ki so
obvezne za pogodbenice.

Državni zbor je 11. aprila 1996 sprejel stališča in sklepe o odnosih
Republike Slovenije z Evropsko unijo, Italijo in NATO-m, s katerimi
je med drugim (tretji odstavek 2. točke) pooblastil vlado, da podpiše
Sporazum o pridružitvi med Republiko Slovenijo in Evropsko unijo
na podlagi stališč Evropske unije, izraženih v sklepih madridskega
vrha Evropskega sveta in resoluciji Evropskega parlamenta.

Ti organi še niso ustanovljeni, ker sporazum še ne velja, vendar
je na podlagi Začasnega sporazuma predviden prehodni režim v
skladu s katerim bo Svet za sodelovanje, ustanovljen s
Sporazumom o sodelovanju, podpisanim 5. aprila 1993, opravljal
naloge, ki so mu dodeljene z Začasnim sporazumom. V skladu s
tem bo Svet za sodelovanje sprejemal odločitve za izvajanje
Začasnega sporazuma, ki so obvezne za pogodbenici. Začasni
sporazum predvideva, da Svetu za sodelovanje, pri njegovem
delu pomaga Skupni odbor. Slednji se je prvič sestal 20. in 21.
marca 1997 v Ljubljani.

2. Sporazum o pridružitvi je osnova za nadaljnje približevanje
Slovenije Evropski uniji in za priprave na vstop Slovenije vanjo.
Njegov namen je vzpostaviti tesne in trajne odnose, ki temeljijo na
vzajemnosti in ki naj bi Sloveniji omogočili, da sodeluje v procesu
evropske integracije. Temeljni cilj tega sporazuma je zagotoviti
ustrezen okvir za politični dialog in urejanje trgovinskih in
gospodarskih odnosov med pogodbenicama.
Politični dialog bo omogočal razvoj političnih odnosov med
Republiko Slovenijo in Evropsko unijo ter njenimi državami
članicami in tako prispeval k politični in gospodarski preobrazbi
Slovenije, ki je potrebna, da bi Slovenija nadaljevala proces
približevanja Evropski uniji in se polnopravno vključila v skupnost
demokratičnih držav. Hkrati bo prispeval k boljšemu sodelovanju
na področju zunanje in varnostne politike ter k približevanju stališč
o varnosti in stabilnosti v Evropi. Politični dialog bo na ministrski
ravni potekal v okviru Pridružitvenega sveta, na parlamentarni
ravni pa v okvim Pridružitvenega parlamentarnega odbora.

Besedilu sporazuma je priloženih trinajst prilog in šest protokolov,
ki so njegov sestavni del. Sklepna listina pa vsebuje skupne in
enostranske izjave pogodbenic.
3. Po 131. členu Sporazuma o pridružitvi sporazum pogodbenice
odobrijo v skladu s svojimi lastnimi postopki. Sporazum začne
veljati prvega dne drugega meseca po datumu, ko se pogodbenice
obvestijo, da so končani zgoraj omenjeni postopki. Z začetkom
veljavnosti bo ta sporazum nadomestil Sporazum o sodelovanju
med Republiko Slovenijo in Evropsko gospodarsko skupnostjo,
podpisan v Luksemburgu 5. aprila 1993 in Sporazum med
Republiko Slovenijo na eni strani in državami članicami Evropske
skupnosti za premog in jeklo in Evropsko skupnostjo za premog
in jeklo, na drugi strani, podpisan v Luksemburgu istega dne in
leta.

Osnovni element trgovinskega dela sporazuma je recipročno in
asimetrično vzpostavljanje območja proste trgovine, ki bo sestavni
del vseevropskega prostotrgovinskega prostora. Evropska unija
jes 1. januarjem 1997 v celoti sprostila trg za slovenske industrijske
izdelke, Slovenija pa bo to storila postopoma. Območje proste
trgovine bo postopoma vzpostavljeno v prehodnem obdobju, ki
bo trajalo pet let in bo razdeljeno na dve zaporedni fazi. Prehodno
obdobje bo trajalo od 1. januarja do 31. decembra 2001.

Sporazum bo začel veljati potem, ko ga bodo ratificirale vse države
članice in Slovenija. Evropski parlament je 24. oktobra 1996 že
odobril Evropski sporazum s Slovenijo. Sporazum so ratificirale
že Danska (20. decembra 1996), Finska (22. januarja 1997),
Irska (22.4.1997), Španija (15.5.1997), Švedska (15.5.1997) in
Nemčija (26.6.1997). Po zaključku ratifikacijskih postopkov v
državah članicah Evropske unije in Sloveniji, ter odobritvi v
Evropskem parlamentu, bo Svet ministrov EU sprejel sklep o
začetku veljavnosti Sporazuma o pridmžitvi s Slovenijo.

Liberalizacija trgovine s kmetijskimi izdelki je omejena na sistem
koncesij, ki si jih medsebojno priznavata pogodbenici v okviru
kvot in znižanja uvoznih dajatev na obeh straneh.
Sporazum vsebuje tudi druge določbe, povezane s trgovino, kot
so pravila o poreklu blaga, določbe o plačilih, o konkurenci, o
intelektualni lastnini, o državnih monopolih tržne narave, o javnih
podjetjih in podjetjih s posebnimi ali izključnimi pravicami. Nadalje
sporazum ureja pretok delovne sile med pogodbenicami, pravico
do ustanavljanja in opravljanje storitev (tudi prevoznih), finančne
storitve in pretok kapitala in določbe o približevanju zakonodaje.

4. Po 132. členu podpisanega Sporazuma o pridružitvi z Republiko
Slovenijo se njegov trgovinski del začne uporabljati prej, in sicer
na podlagi Začasnega sporazuma, ki je bil podpisan 11. novembra
1996.

V sporazumu so zajete tudi določbe, ki se nanašajo na
gospodarsko, kulturno in finančno sodelovanje, preprečevanje
nezakonitih dejavnosti ter določbe v zvezi z upoštevanjem
Osimskih sporazumov.
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Vlada je sprejela uredbo o začasni uporabi Začasnega sporazuma
s 1. januarjem 1997. Začasni sporazum, ki ga je Državni zbor
ratificiral 24. aprila letos, je začel veljati 1. julija 1997.
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sporazuma, se bo znižanje carinskih dajatev iz dveletnega obdobja
uveljavilo hkrati v letu 1997. Tako bo ocenjeni izpad proračunskih
prilivov v letu 1997znašal okoli 11 do 13 milijard SIT, bistveno nižji
pa bo v naslednjih letih prehodnega obdobja. Povprečni letni izpad
proračuna bo v naslednjih letih znašal okoli 5 milijard SIT (v letu
1998) in se bo letno zniževal na okoli 3 milijarde SIT (v zadnjem
letu 2001). Skupno naj bi v celotnem prehodnem obdobju
proračunski izpad znašal okoli 26 do 28 milijard SIT, pri čemer se
skoraj polovica izpada nanaša na prvo leto prehodnega obdobja.
To so sredstva, ki se jim država odreka, s čimer pa zaradi
zniževanja stroškov inputov razbremenjuje domače proizvajalce
ter lahko ugodno vpliva na domačo proizvodnjo in konkurenčnost
oz. potencialno tudi na domače povpraševanje. Možen dvig
proizvodnje bo povzročil porast uvoza in izvoza in domače porabe
ter s tem porast tudi drugih posrednih in neposrednih davkov.

5. Zaradi enoletnega časovnega zamika med parafiranjem in
podpisom Sporazuma o pridružitvijo prišlo do določenih sprememb
besedila Začasnega sporazuma glede na Sporazum o pridružitvi.
Sporazum o pridružitvi je bil namreč pripravljen v pričakovanju,
da se bo njegov trgovinski del začel uporabljati 1. januarja 1996
na podlagi Začasnega sporazuma. Glede na to, da se je Začasni
sporazum začel začasno uporabljati leto dni kasneje kot je bilo
predvideno, roki za postopno znižanje carin za določene vrste
izdelkov pa niso spremenjeni, bo Slovenija na podlagi Začasnega
sporazuma ujela dinamiko postopnega zniževanja carinskih
dajatev, kakor je določena v Sporazumu o pridmžitvi.
Od podpisa Sporazuma o pridmžitvi s Slovenijo je Evropska unija
sprejela tudi nova pravila o poreklu blaga, ki jih uporablja v odnosih
z vsemi pridruženimi državami in državami članicami EFTA
(diagonalna kumulacija porekla blaga - vključitev v panevropsko
kumulacijo). Novi Protokol 4 o poreklu blaga je sestavni del
Začasnega sporazuma.

Samo izvajanje sporazuma o pridružitvi bo seveda v letošnjem in
naslednjih letih terjalo ustrezna sredstva iz državnega proračuna.
Celotne naloge oziroma aktivnosti bodo izhajale iz celovite
predpristopne strategije Republike Slovenije, ki jo oblikuje Vlada
Republike Slovenije. Tako obsežnega projekta, kot je celovit
projekt predpristopne strategije, ne bo mogoče izvajati brez
ustreznih sredstev. Vlada Republike Slovenije pospešeno zbira
predloge oziroma zahtevke posameznih ministrstev in vladnih
služb v zvezi z izvajanjem predpristopne strategije oziroma
izpolnjevanjem vseh nalog in aktivnosti, ki izhajajo iz sporazuma
o pridmžitvi. Vlada bo po uskladitvi zahtevkov pristojnih ministrstev
in vladnih služb za letošnje in naslednja leta predlagala ustrezna
sredstva, ki jih bo treba zagotoviti v državnih proračunih .za
letošnje in naslednja leta. Pri tem je treba poudariti, da bo določena
sredstva nujno potrebno zagotoviti še pred uveljavitvijo sporazuma
o pridružitvi, da se bodo nemoteno nadaljevali potrebni projekti in
naloge, ki jih je treba izvajati tudi v vmesnem obdobju.

Hkrati z Začasnim sporazumom je bil podpisan tudi Protokol, s
katerim se spreminja Sporazum o pridružitvi med Republiko
Slovenijo na eni strani in Evropskimi skupnostmi ter njihovimi
državami članicami, ki delujejo v okviru Evropske unije, na drugi
strani. Ta Protokol zagotavlja pravni okvir za naslednje spremembe
Sporazuma o pridružitvi: spremembo začetka veljavnosti
Začasnega sporazuma z leta 1996 in 1997 in s tem povezanim
začetkom učinkovanja obveznosti na področjih, kijih ureja Začasni
sporazum (tj. sprememba 132. člena Sporazuma o pridmžitvi);
zamenjavo starega Protokola 4 o poreklu blaga k Sporazumu o
pridružitvi z novim Protokolom 4; zagotovitev kontinuitete odločitev,
ki jih sprejemata Svet za sodelovanje in Skupni odbor, navedena
v 39. členu Začasnega sporazuma, dokler Pridmžitveni svet ne
začne sprejemati odločitev po Evropskem sporazumu (tj.
sprememba 112. člena Sporazuma o pridmžitvi).

III.

6. Sporazum na več mestih omenja nekatere dmge pravne akte
oziroma njihove posamezne določbe, ki so ključnega pomena ne
le za razumevanje, temveč tudi za izvajanje sporazuma:
Sporazum o GATT 1994 in STO (8. člen); izključitev ribiških
izdelkov po Uredbi EGS št. 3759/92 (19. in 23. člen); splošni
sporazum o trgovini s storitvami (GATS) (60. člen); ocenjevanje
ravnanja postopkov iz 65. člena sporazuma o merilih, ki izhajajo
iz uporabe pravil iz 85., 86. in 92. člena pogodbe o ustanovitvi ES,
ki se nanašajo na politiko konkurence (65/2. člen); spoštovanje
načel glede javnih podjetij in podjetij, ki imajo posebne ali izključne
pravice iz 90. člena pogodbe o ustanovitvi ES (67. člen); direktiva
EGS št. 93/38 glede javnih naročil, št. 93/38 ■ 69. člen; sklep Sveta
EGS št. 90/685 ■ avdiovizuelni sektor (99. člen); uredba Sveta
EGS št. 3906/89 s spremembami in dopolnitvami - ukrepi za
izvajanje PHARE programa (101. člen).

Druge pomembne naloge oziroma aktivnosti
Republike Slovenije:
1. Še pred začetkom uveljavitve tega sporazuma bo morala
Republika Slovenija pristopiti k večstranskim konvencijam o
pravicah intelektualne in industrijske lastnine (ki so omenjene v
prilogi X tega sporazuma).
2. Ob začetku veljavnosti tega sporazuma Republika Slovenija
odpravi vse carinske dajatve pri izvozu in dajatve z enakovrednim
učinkom, razen za izdelke, naštete v Prilogi XII (ki vsebuje tudi
časovno razpored) (člen 14/1); Republika Slovenija odpravi vse
količinske omejitve pri izvozu in ukrepe z enakovrednim učinkom
(14/2); za izdelke s poreklom iz Skupnosti lahko uvede kmetijsko
komponento v carine, ki se uporabljajo za izdelke iz priloge V (18/
2); odpravi količinske omejitve in ukrepe z enakovrednim učinkom
pri uvozu kmetijskih izdelkov s poreklom iz Skupnosti (člen 21/3);
priznava pri uvozu izdelkov s poreklom iz Skupnosti v Slovenijo
koncesije, navedene v pri logi VII (21/4 člen); lahko sprejme ukrepe,
če so povzročene resne motnje na trgu, dokler ni skupne rešitve
(21. člen); pri uvozu ali izvozu ne sme uvajati nove carine ali
dajatve z enakovrednim učinkom, obstoječe pa se ne smejo
povečati; ne sme se uvesti nobena nova količinska omejitev ali
ukrep z enakim učinkom pri uvozu in izvozu (26. člen); lahko
sprejema časovno omejene izjemne ukrepe v obliki povečanih
carinskih dajatev (odstopanje od 11. in 26. člena sporazuma);
glede ustanavljanja gospodarskih družb, hčerinskih družb in
podmžnic na področjih dejavnosti so dopustne izjeme za sektorje
iz prilog XI.a in IX.b; zagotavlja prost pretok kapitala v zvezi z
neposrednimi naložbami v družbe, ustanovljene v skladu z
zakonodajo Republike Slovenije (63/1 člen); zagotavlja prost
pretok kapitala v zvezi s krediti za komercialne posle ter finančna

Vlada Republike Slovenije bo zagotovila ustrezne prevode teh
aktov, da bo izvajanje sporazuma lahko nemoteno potekalo.
II.
Finančne posledice izvajanja Sporazuma o pridružitvi:
Za prehodno obdobje od leta 1997 do 2001 se predpostavlja 5 %
rast uvoza ob nespremenjeni stmkturi uvoza, enak obseg uvoza
zaradi proizvodnje za izvoz, enaka struktura znižanj carinskih
dajatev po zakonu o carinski tarifi, kot je bila v letu 1996 ter
ustrezne blagovne liste (ena s takojšnjo ukinitvijo carin, dmga s
počasnejšo dinamiko zniževanja in tretja s hitrejšo dinamiko
zniževanja carin).
Zaradi kasnejšega začetka uporabe trgovinskega dela
Sporazuma o pridružitvi na podlagi uporabe Začasnega
16. julij 1997
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za gospodarsko vključevanje Slovenije v skupnost približevanje
obstoječe in prihodnje zakonodaje Republike Slovenije pravu
Skupnosti in da si Slovenija prizadeva zagotoviti postopno
združljivost svoje zakonodaje s pravom Skupnosti (70. člen). V
71. členu sporazuma so med zakonodajnimi področji, ki naj
zajemajo približevanje zakonodaje, našteta; carinsko pravo, pravo
družb, bančno pravo, zavarovalno pravo, računovodstvo družb
in obdavčevanje, finančne storitve, pravila konkurence, pravila o
javnih naročilih, varstvo zdravja in življenja ljudi, živali in rastlin,
posredno obdavčevanje, tehnična pravila in standardi, jedrsko
pravo in predpisi, transport in telekomunikacije. Kot posebej
pomembno je poudarjeno hitro približevanje zakonodaje na
področju notranjega trga, konkurence, varstva pravic delavcev,
varstva potrošnikov ter okolja. Posebej so izpostavljena še
naslednja področja normativnega urejanja: tehnični predpisi (76.
člen), predpisi o jedrski varnosti (81. člen), približevanje
zakonodaje na področju okolja in varstva pred naravnimi
nesrečami (82. člen), usklajevanje zakonodaje s področja varstva
potrošnikov (93. člen), zakonodaja za boj proti mamilom ter za
preprečevanje nezakonitih dejavnosti (97. in 98. člen).

posojila (63/2 člen); ne sme uvajati novih deviznih omejitev na
pretok kapitala in s tem povezanimi tekočimi plačili (63/3 člen) ter
mora zagotoviti varovanje pravic intelektualne, industrijske in
poslovne lastnine na podobni ravni kot v Skupnosti vključno z
učinkovitimi ukrepi za uveljavljanje takih pravic (68/2 člen).
3. V treh letih po začetku veljavnosti sporazuma je potrebno
uveljaviti pravila za izvajanje določb o konkurenci (65. člen);
Do konca četrtega leta po začetku veljavnosti sporazuma je
potrebna prilagoditev državnih monopolov tržne narave (pošta,
telekomunikacije, energetika, železnice, ipd.) (33. člen). Zagotoviti
je treba podelitev pravice pridobivati in prodajati nepremičnine za
državljane in podružnice družb skupnosti (45. člen, točka 7);
izjema; to poglavje sporazuma ne velja za storitve v zračnem
prevozu, kontinentalnem vodnem prevozu in za storitve kabotaže
(46. člen); možnost odstopanja je dopustna prva štiri leta (52.
člen); prost pretok, likvidacija in repatriacija dobička za vse
naložbe, povezane z ustanavljanjem podjetij državljanov
Skupnosti, ki opravljajo dejavnost v Sloveniji kot samozaposlene
osebe (63/1 člen); prost pretok kapitala v zvezi s portfeljskimi
naložbami (63/2 člen); sprejem ukrepov, ki omogočajo ustvarjanje
potrebnih razmer za postopno uvajanje pravil o prostem pretoku
kapitala (64/2 člen); ocenjevanje vsake državne pomoči, ki jih
daje Republika Slovenija /45/4 člen); dostop družbam Skupnosti
glede javnih naročil (69. člen).

, je!eoc\\. ' i

Vlada je 28. aprila Državnemu zboru med drugim posredovala
spisek, ki jih bo treba spremeniti oziroma sprejeti pred začetkom
veljavnosti sporazuma in spisek zakonov, ki jih bo treba spremeniti
oziroma sprejeti po začetku veljavnosti sporazuma v t.i.
prehodnem obdobju, ki je določeno v sporazumu, kot tudi program usklajevanja zakonov Republike Slovenije za obdobje 19971999.

IV.

V.

Potrebne druge spremembe oziroma usklajevanje
zakonodaje Republike Slovenije:

Sporazum o pridružitvi s sklepno listino in Protokol, s katerim se
spreminja Sporazum o pridružitvi, z zakonom ratificira Državni
zbor Republike Slovenije.

V sporazumu je izrecno poudarjeno, da je pomemben predpogoj
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INTERPRETATIVNA DEKLARACIJA
DRŽAVNEGA ZBORA REPUBLIKE SLOVENIJE V ZVEZI Z RATIFIKACIJO
EVROPSKEGA SPORAZUMA O PRIDRUŽITVI MED REPUBLIKO SLOVENIJO NA ENI
STRANI IN EVROPSKIMI SKUPNOSTMI IN NJIHOVIMI DRŽAVAMI ČLANICAMI, KI
DELUJEJO V OKVIRU EVROPSKE UNIJE NA DRUGI STRANI
mogoče razlagati na način, da je državljanom držav članic
Evropske unije v Republiki Sloveniji zagotovljena višja raven
pravic kot državljanom Republike Slovenije.

Državni zbor Republike Slovenije ugotavlja, da nobene od določb
Evropskega sporazuma o pridružitvi med Republiko Slovenijo na
eni strani in Evropskimi skupnostmi ter drugimi članicami, ki delujejo
v okviru Evropske unije na drugi strani, v nobenem primeru ni

OBRAZLOŽITEV

V procesu dogovarjanja parlamentarnih strank o sklenitvi
sporazuma o sodelovanju pri vstopanju Republike Slovenije v
Evropsko zvezo se je, med drugim, zastavilo tudi vprašanje, ali bi
se lahko zgodilo, da bi glede na primat ratificiranih mednarodnih
pogodb nad notranjimi zakoni v Republiki Sloveniji, državljani držav
članic EU pridobivali lastninsko pravico na nepremičninah v RS
pod ugodnejšimi pogoji kot državljani RS, tj, na podlagi neposredne
uporabe pridružitvenega sporazuma in ne glede na konkretne
pogoje določene s slovensko notranjo zakonodajo.

uporabljajo enako za domače in tuje državljane (v našem primeru
državljane držav članic EU). Strokovnjaki so posledično ocenili,
da sprejem interpretativne deklaracije ni potreben, po drugi strani
pa tudi ne bi bil problematičen za drugo pogodbeno stran (EU),
saj le-ta ne bi imela narave pridržka k pridružitvenemu sporazumu.
Parlamentarne stranke so na tej podlagi ocenile, da bi, upoštevaje
natranjepolitične vidike ratifikacije sporazuma, vendarle bilo
smiselno, da državni zbor interpretativno deklaracijo sprejme. Ta
dogovor je vsebovan v sporazumu o sodelovanju pri vstopanju
Republike Slovenije v Evropsko zvezo z dne 4. julija 1997.

Pravni strokovnjaki so nedvoumno odgovorili, da tovrstna razlaga
pridružitvenega sporazuma ni mogoča, saj načelo nacionalne
obravnave pomeni, da se tudi vsi posebni pogoji, omejitve itd., ki
jih notranja zakonodaja predvideva za pridobitev določenih pravic

16. julij 1997

Predlagamo, da Državni zbor sprejme interpretativno deklaracijo
ob sprejemu zakona o ratifikaciji pridružitvenega sporazuma.
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