
7 Uradni list RS, št. 7/1993  

z dne 4. 2. 1993  

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=1993-01-0293, 

 

293. Zakon o Agenciji Republike Slovenije za prestrukturiranje in privatizacijo, Stran 263. 

Na podlagi prvega odstavka 107. in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije 

izdajam 

UKAZ  

o razglasitvi zakona o Agenciji Republike Slovenije za prestrukturiranje in privatizacijo 

Razglašam zakon o Agenciji Republike Slovenije za prestrukturiranje in privatizacijo, ki ga je 

sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 26. januarja 1993. 

Št. 0100-8/93 

Ljubljana, dne 3. februarja 1993. 

Predsednik  

Milan Kučan l. r. 

 

ZAKON  

O AGENCIJI REPUBLIKE SLOVENIJE ZA PRESTRUKTURIRANJE IN 

PRIVATIZACIJO 

1. člen 

Ta zakon ureja položaj, pristojnosti, pravice in obveznosti Agencije Republike Slovenije za 

prestrukturiranje in privatizacijo (v nadaljnjem besedilu: Agencija). 

2. člen 

Agencija je pravna oseba. Agencija je javni zavod.  

Ime zavoda je: Agencija Republike Slovenije za prestrukturiranje in privatizacijo.  

Sedež zavoda je v Ljubljani. 

3. člen 
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Dejavnost Agencije je opravljanje strokovnih in drugih nalog v zvezi s privatizacijo in 

lastninskim preoblikovanjem podjetij z družbenim kapitalom po zakonu o lastninskem 

preoblikovanju podjetij in naloge povezane s prestrukturiranjem podjetij in bank za potrebe vlade 

Republike Slovenije v skladu z njenim programom.  

Agencija opravlja tudi svetovalne, predstavitvene, izobraževalne in druge strokovne storitve v 

skladu z zakonom. 

4. člen 

Pri opravljanju dejavnosti ima Agencija javna pooblastila za izdajanje listin po zakonu o 

lastninskem preoblikovanju podjetij. 

5. člen 

Agencija v okviru dejavnosti za potrebe Vlade Republike Slovenije:  

– organizira in pripravlja analize ekonomskega položaja podjetij, njihovega premoženja in 

uspešnosti poslovanja oziroma organizira pripravo takih analiz;  

– predlaga sanacijske aktivnosti v zvezi s finančnim prestrukturiranjem podjetij;  

– presoja in sprejema programe za finančno prestrukturiranje podjetij;  

– sodeluje z Agencijo za sanacijo bank Republike Slovenije v procesih sanacije bank;  

– vodi evidence in statistike s svojega delovnega področja;.  

– opravlja druge posle v zvezi s prestrukturiranjem podjetij in bank za potrebe Vlade Republike 

Slovenije v skladu z njenim programom.  

Agencija v okviru dejavnosti v zvezi s privatizacijo in lastninskim preoblikovanjem podjetij:  

– organizira, izvaja, pospešuje in spremlja privatizacijo v Republiki Sloveniji v skladu s predpisi 

o lastninskem preoblikovanju podjetij;  

– lahko organizira podružnice v slovenskih regijah;  

– daje pooblastila (licence) ocenjevalcem vrednosti podjetij, določa standarde in načela za 

ocenjevanje vrednosti podjetij in opravlja revizijo ocen vrednosti podjetij v skladu z zakonom o 

lastninskem preoblikovanju podjetij in tem zakonom;  

– daje navodila za izvajanje zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij;  

– organizira in pospešuje izobraževanje oziroma strokovno izpopolnjevanje na področju 

privatizacije;  



– svetuje podjetjem pri privatizaciji in lastninskem preoblikovanju v konkretnih primerih;  

– opravlja druge posle v skladu z zakonom o lastninskem preoblikovanju podjetij in drugimi 

predpisi;  

– opravlja druge posle v zvezi s privatizacijo in lastninskim preoblikovanjem podjetij za potrebe 

Vlade Republike Slovenije v skladu z njenim programom. 

6. člen 

Pri opravljanju svojih dejavnosti Agencija sodeluje z domačimi, tujimi in mednarodnimi 

strokovnjaki in organizacijami ter pristojnimi ministrstvi. 

7. člen 

Vlada Republike Slovenije daje soglasje:  

– k statutu;  

– k zaključnemu računu Agencije s poročilom o delu Agencije;  

– k finančnemu načrtu za delovanje Agencije s programom dela Agencije. 

8. člen 

Organ upravljanja Agencije je svet Agencije, ki ima predsednika in šest članov.  

Predsednika in člane sveta imenuje in razrešuje Vlada Republike Slovenije iz vrst priznanih 

strokovnjakov. 

9. člen 

Svet Agencije:  

– sprejema zaključni račun Agencije s poročilom o delu Agencije;  

– sprejema finančni načrt za delovanje Agencije s programom dela Agencije;  

– odloča o načinu razpolaganja s presežkom prihodkov nad odhodki in o načinu kritja 

eventualnega primanjkljaja sredstev za delo Agencije;  

– sprejema statut in druge akte Agencije;  

– ustanavlja komisije Agencije;  



– pooblašča direktorja, komisije in delavce s posebnimi pooblastili in odgovornostmi za 

opravljanje določenih nalog;  

– opravlja druge zadeve v skladu s statutom.  

Svet Agencije lahko zahteva revizijo poslovanja Agencije, ki jo opravi tuja ali domača 

organizacija, pooblaščena za revizijo poslovanja. 

10. člen 

Agencija ima nadzorni odbor, ki šteje 9 članov in jih imenuje Državni zbor Republike Slovenije.  

Nadzorni odbor nadzira zakonitost dela in finančno poslovanje Agencije. Nadzorni odbor 

najmanj enkrat letno poroča o delovanju Agencije Državnemu zboru Republike Slovenije.  

Nadzorni odbor lahko angažira pri svojem delu tudi strokovne institucije in neodvisne 

strokovnjake. 

11. člen 

Agencijo vodi. in zastopa direktor, ki ga imenuje in razrešuje Vlada Republike Slovenije. 

12. člen 

Za opravljanje strokovnih nalog ima Agencija komisije.  

Svet Agencije ustanovi komisije in določi sestavo, naloge in čas trajanja delovanja komisij. 

13. člen 

Agencija ima statut, ki ga sprejema svet Agencije ob soglasju Vlade Republike Slovenije. S 

statutom se podrobneje določijo:  

– ime in sedež Agencije;  

– organizacija in način poslovanja Agencije;  

– organi Agencije in njihove pravice, obveznosti in pristojnosti;  

– pooblastila za zastopanje in predstavljanje Agencije;  

– mandat članov sveta in drugih organov Agencije;  

– druga pomembnejša vprašanja v zvezi s poslovanjem Agencije. 

14. člen 



Agencija pridobiva sredstva za opravljanje dejavnosti na podlagi finančnega načrta:  

– iz sredstev republiškega proračuna,  

– iz dotacij domačih in tujih organizacij,  

– s plačili za storitve po prvi alinei prvega odstavka in po drugi, četrti, peti in šesti alinei drugega 

odstavka 5. Člena tega zakona.  

Agencija zaračunava podjetjem na podlagi sklepa sveta dejanske stroške, ki nastajajo pri 

opravljanju njenih dejavnosti iz druge alinee prvega odstavka ter prve alinee drugega odstavka 5. 

člena tega zakona. 

15. člen 

Agencija Republike Slovenije za pospeševanje prestrukturiranja gospodarstva in spodbujanje 

prenove podjetij, ki je bila ustanovljena z zakonom o Agenciji Republike Slovenije za 

pospeševanje prestrukturiranja gospodarstva in spodbujanje prenove podjetij (Uradni list RS, št. 

14/90), nadaljuje delo kot Agencija Republike Slovenije za prestrukturiranje in privatizacijo po 

tem zakonu.  

Agencija uskladi svoje akte s tem zakonom v 60 dneh po uveljavitvi tega zakona. 

16. člen 

Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati zakon o Agenciji Republike Slovenije za 

pospeševanje prestrukturiranja gospodarstva in spodbujanje prenove podjetij (Uradni list RS, št. 

14/90). 

17. člen 

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

Št. 300-01/90-4/7 

Ljubljana, dne 26. januarja 1993. 

Predsednik  

Državnega zbora  

Republike Slovenije  

mag. Herman Rigelnik l. r. 

 

 

 


