
Gospodarstvo »v
prvem planu«

Minuli teden so poslanci obravnavali in nato sprejemali
kar nekaj zakonov za spodbujanje gospodarske rasti. Vla-
da se je pri kar nekaj teh zakonih odločila za obravnavo
po nujnem ali skrajšanem postopku, kar je v opoziciji
sprožilo veliko nezadovoljstva. Poudarjajo namreč, da
je časa za razpravo premalo. Koalicija na drugi strani
odgovarja, da razmere terjajo hitro ukrepanje.

Kakorkoli, sprejetih je
bilo precej zakonov, ki bodo
zagotovo pustili posledice.
Kakšne, bomo še videli.
Tako je na primer sprejeta
novela Zakona o gospodar-
skih družbah. Zakon sicer
določa temeljna statu-
sna korporacijska pravila
ustanovitve in poslovanja
gospodarskih družb, s. p.-
jev, povezanih oseb, gospo-
darskointeresnih združenj,
podružnic tujih podjetij in
njihovega statusnega preo-
blikovanja. Zakon je zato
deležen stalne pozornosti
in je podvržen nenehnim
zahtevam po spremembah
in odpravi administrativ-
nih ovir. Tako so predloge
za spremembe v zadnjem
času podale različne zbor-
nice. Z novelo zakona želijo
odpraviti nekatere nejasno-
sti, predvsem pa admini-
strativna bremena, na ka-
tera opozarjajo posamezni
deležniki.

Izvršnica ter
gradnja po novem
Zakon o preprečevanju

zamud pri plačilih uvaja dve
pomembnejši novosti, in si-
cer nov vzvod, tj. zavarovanje

plačil oziroma izvršnico ter
sistem obveznega pobota. Iz-
vršnica je listina z nepreklic-
nim pooblastilom podpisnika
dolžnika, da si lahko upnik
pri banki, kjer ima za dolžnik
svoja sredstva, poplača dolg,
ki je na izvršnici naveden. Gre
za močnejše zavarovanje pla-
čil, saj omogoča poplačilo iz
kateregakoli računa dolžnika.
Zakon tudi predvideva nekaj
administrativnih poenosta-
vitev, med drugim odpravo
najdaljšega dovoljenega 120-
dnevnega plačilnega roka.
Glede tehničnih sprememb
prinaša predvsem daljši rok
za vpis obveznosti v večstran-
ski pobot. V obvezni pobot
tudi ne bo treba več prijavljati
obveznosti, ki so nižje od 250
evrov.

Na zagon gospodarstva naj
bi vplivala tudi novela Zakona
o graditvi objektov. Prvi pou-
darek v noveli je na odpravi
obveznosti pridobitve projek-
tnih pogojev, prepuščeno je
investitorju, da si projektne
pogoje pridobi, če tako oce-
ni. Drugi je namenjen krajša-
nju rokov za izdajo soglasij.
Roki so po novem 15-, 30- in
60- dnevni in jih ni mogoče
podaljševati. V bistvu zakon
poenostavlja pridobivanje
gradbenih dovoljenj ter uvaja
dosledno upoštevanje načela
molka organa.
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