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Ljubljana - Vlada, ki bo oči-
tno še nekaj časa opravljala te-
koče posle, bo parlamentu pre-
dlagala novelo insolvenčnega
zakona, ki jo odločno podpira
veliko in ji nasprotuje malo go-
spodarstvo, in novelo energet-
skega zakona, ki lahko Sloveniji
nakoplje visoke kazni EU, če ne
bo pravočasno sprejet.

božena križnik
Borut Tavčar
Medtem ko je novela zakona o fi-
nančnem poslovanju, postopkih
zaradi insolventnosti in prisilnem
prenehanju po mnenju GZS več
kot nujna, da se zaustavi plaz ste-
čajev in olajša zlasti malim in sre-
dnjim ter mikro podjetjem začetek
prisilne poravnave in ohranitev
zdravih jeder, Obrtna zbornica
Slovenije (OZS) poziva predsedni-
ka vlade Boruta Pahorja, naj vlada
novele ne sprejme. OZS zagovarja
pravice malih upnikov. Zanjo je
sporno predvsem določilo novele,
da mora dolžnik upnikom v pri-
silni poravnavi ponuditi najmanj
30-odstotno poplačilo v največ šti-
rih letih oziroma najmanj 40-od-

stotno poplačilo v do osmih letih
(zdaj velja 50-odstotno poplačilo
v najmanj štirih letih). Olajšanje
tega pogoja po mnenju OZS po-
meni »neposredno legalizacijo
kraje malim upnikom«. Omenje-
no določilo zakona je bila tako re-
koč edina točka, v kateri delovna
skupina, ki je novelo pripravila, ni
dosegla konsenza, z njo se ni stri-
njala le OZS.

Predlog novele energetskega za-
kona so parlamentarna delovna te-
lesa obravnavala in sprejela že ok-
tobra. Spremembe starega zakona
so nujne, ker nov energetski zakon
ne bo sprejet pravočasno, roki za
prenos evropskih direktiv pa so se
že iztekli, zato Sloveniji grozijo ve-
like kazni (med 620 in 37.200 evri
na dan). Mimogrede, Slovenija je
dobila že sedem opominov.

Zaostanki pri prenosu zako-
nodaje se kažejo tudi povsem
praktično. Elektrodistributerji od
začetka leta nimajo pravne pod-
lage za zaračunavanje povprečnih
stroškov priključevanja na omrež-
je oziroma omrežnine, ki pomeni
40 odstotkov njihovih prihodkov.

Tretje zelo nujno področje je
lastniško ločevanje sistemskega
operaterja prenosnega omrežja
od proizvodnje in dobave, pri nas

natančneje ločitev Plinovodov od
Geoplina. Plinovodi morajo biti
do 3. marca na podlagi zakona
certificiran sistemski operater, saj
bodo tako lahko ostali lastniško
vertikalno povezani z Geoplinom.
Če ta rok zamudijo, bodo morali
Plinovodi biti popolnoma ločeni
od Geoplina.

Cilj novele zakona o javnih fi-
nancah je vzpostaviti vzdržne
javne finance, in sicer z uzako-
nitvijo priprave srednjeročnega
fiskalnega okvira za pet let, ome-
jitvijo bruto dolga sektorja države
na 48 odstotkov BDP, omejitvijo
skupnega obsega poroštev itn.
Novela zakona o hipotekami in
komunalni obveznici bo posku-
šala oživiti izdajanje tovrstnih
obveznic. Zakon o razvojnem na-
črtovanju ureja celovit sistem ra-
zvojnega načrtovanja, ki vsebuje
definicije strateških in izvedbenih
dokumentov z odgovornimi no-
silci, način usklajevanja razvojnih
politik, izvajanja, spremljanja in
poročanja. Novela zakona o pre-
vzemih je usmerjena v zaščito
vseh deležnikov, še posebej pa
manjšinskih delničarjev, in omo-
goča učinkovitejši nadzor.


