
Pet predlogov Odlašanje bi po mnenju vlade še otežilo
fiskalno konsolidacijo in izboljševanje gospodarske klime
Ljubljana - Vlada bo danes
poslala v parlament nekaj za-
konov, ki so bili pripravlje-
ni že pred volitvami, a jih sta-
ri državni zbor ni obravnaval.
K temu bi jo sicer lahko nave-
dla tudi čedalje bolj upraviče-
na skrb, da nove vlade še lep
čas ne bomo dobili, v resnici
pa gre preprosto za to, da se z
ukrepi objektivno hudo mudi.

BOŽENA KRIŽNIK

Premier Borut Pahor in minister
Mitja Gaspari, ki sta se v začetku
tedna odločila za uvrstitev predlo-
gov na sejo vlade, sta prepričana,
da tako mednarodne kot domače
finančne in gospodarske okolišči-
ne od sedanje vlade, ki sicer opra-

vlja tekoče posle, zahtevajo, da ne-
mudoma primerno ukrepa. Tako
bo vlada predlagala, naj se parla-
ment loti predlogov zakona o jav-
nih financah, zakona o razvojnem
načrtovanju, energetskega zakona,
zakona o prevzemih, zakona o hi-
potekami in komunalni obveznici
ter novele insolvenčnega zakona.

Zakaj vlada meni, da ji bo tokrat
uspelo? Ker je državni zbor konsti-
tuiran in ima polne pristojnosti,
ker bi odlašanje s predlaganimi
ukrepi še otežilo fiskalno konsoli-
dacijo in izboljševanje gospodar-
ske klime in ker so poslanci na par-
lamentarnem odboru za finance
pokazali pripravljenost za obrav-
navo in najbrž tudi za sprejetje teh
predlogov. Zakoni so bili večinoma
medresorsko usklajeni, morebitne
manjše spremembe, ki ne bi poru-
šile koncepta zakonov, pa bi vlada

in parlament lahko uveljavila prek
dopolnil v postopku odločanja.

Med navedenimi predpisi sta si
posebno pozornost zaslužila ener-
getski in insolvenčni zakon. Za
čimprejšnje sprejetje zadnjega se
je javno zavzela tudi GZS, ker da je
dokument »več kot nujen, je stro-
kovno utemeljen in usklajen v stro-
kovni delovni skupini« in omogoča
poenostavitve, pocenitve in s tem
pospešitev insolvenčnih postopkov
v podjetjih, ki so se sposobna pre-
strukturirati in ohraniti številna de-
lovna mesta. Sprememba zakona po
mnenju GZS lajša vstopne pogoje za
prisilno poravnavo in omogoča za-
četek nadziranih postopkov prisilne
poravnave, s katerimi se ohranjajo
zdrava jedra. Zadnjemu ostro na-
sprotuje Obrtna zbornica Slovenije.
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