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PREDLOG ZAKONA 

o davkih občanov (ESA-284) 

OPOMBE: I. SPLOŠNE DOLOČBE 

1. člen 
Za zadovoljevanje splošnih družbenih po- 

treb, ki se financirajo iz proračunov družbe- 
nopolitičnih skupnosti, plačujejo delavci, dru- 
gi delovni ljudje in občani (v nadaljnem bese- 
dilu: občani) v SR Sloveniji davke, po določ- 
bah tega zakona, po odlokih občinskih skup- 
šč in ter po predpisih, izdanih na tej podlagi. 

2. č len 
Vsak občan je dolžan prispevati k zadovo- 

ljevanju splošnih družbenih potreb v sora- 
zmerju s svojimi materialnimi možnostmi. 

Občani plačujejo davke po načelu, da sora- 
zmerno več prispeva tisti, ki dosega več ji do- 
hodek. 

3. č len 
Občani na območju iste družbenopolitične 

skupnosti imajo ob enakih, z zakonom in od- 
lokom občinske skupščine določenih pogo- 
jih, enake obveznosti glede plačevanja 
davkov. 

4. člen 
Viri, iz katerih občani prispevajo k zadovo- 

ljevanju splošnih družbenih potreb, so: oseb- 
ni dohodki, dohodki od samostojnega oprav- 
ljanja dejavnosti, dohodki od premoženja, 
drugi dohodki in premoženje. 

Za vire iz prejšnjega odstavka se ne štejejo 
dohodki, ki jih občani dosežejo v tujini, če ni z 
zakonom drugače določeno. 

5. č len 
Občani ne plačujejo davkov od: 
1. prejemkov iz naslova odlikovanj in druž- 

benih priznanj; 
2. dodatkov za udeležence NOV; 
3. prejemkov po predpisih o pravicah imet- 

nikov »Partizanske spomenice 1941«; 
4. prejemkov po predpisih o pravicah voj- 

nih in mirovnih vojaških invalidov ter civilnih 
invalidov vojne; 

5. prejemkov po predpisih o pravicah bor- 
cev španske narodnoosvobodilne in revolu- 
cionarne vojne 1936-1939, borcev za severno 
mejo v letih 1918 in 1919 in slovenskih vojnih 
dobrovoljcev iz vojn 1912 do 1918; 

6. prejemkov iz naslova socialne pomoči, 
ki jih izplačujejo samoupravne interesne 
skupnosti in družbenopolitične skupnosti; 

7. otroških dodatkov in denarne pomoč i za 
opremo novorojenega otroka; 

8. nagrad, uvedenih na podlagi zakonov in 
odlokov družbenopolitičnih skupnosti ter 
sklepov samoupravnih interesnih skupnosti, 

družbenopolitičnih organizacij, znanstvenih 
zavodov in gospodarskih zbornic, ki se dajejo 
posameznikom kot posebno družbeno priz- 
nanje; 

9. nagrad za življenjsko delo, ki se dajejo 
kot splošno družbeno priznanje vidnim znan- 
stvenikom, književnikom in umetnikom; 

10. nagrad, ki jih dajejo znanstvenikom in 
umetnikom organizacije združenih narodov 
in njene organizacije, mednarodne organiza- 
cije in tuje nacionalne organizacije z medna- 
rodnim ugledom kot mednarodno priznanje 
za znanstveno, književno in umetniško delo; 

11. nagrad, priznanj in nadomestil, ki jih 
prejme delavec za inventivno dejavnost (izum, 
inovacija, racionalizacija, koristen predlog i. 
dr.) nad svojo delovno zadolžitvijo na podlagi 
določb samoupravnega splošnega akta, če je 
bilo to izvršeno kot odkup materialne pravice; 

12. od prejemkov študentov in dijakov na 
rednem šolanju za občasno in začasno delo; 

13. drugih prejemkov, za katere je tako do- 
ločeno s posebnim zakonom. • 

6.č!en 
SR Slovenija in občine z zakonom oziroma 

odlokom uvajajo davke, ki so po zakonu nji- 
hov dohodek in določajo njihovo višino. 

7. č len 
Ko uvajajo davke, morajo družbenopolitič - 

ne skupnosti zagotoviti, da bodo obveznosti 
določene tako, da z njimi trajno spodbujajo 
zavezance k več ji produktivnosti dela in da ne 
pride do neutemeljenih razlik v višini obvez- 
nosti med posameznimi družbenopolitičnimi 
skupnostmi. 

Zaradi izenačevanja pogojev gospodarje- 
nja, skladnega razvoja SR Slovenije ter zago- 
tovitve enakopravnega položaja občana, 
družbenopolitične skupnosti, z medsebojnimi 
dogovori usklajujejo davčne obveznosti ob- 
čanov. 

8. č len 
Davčni zavezanec je občan, ki ima osebni 

dohodek oziroma drug dohodek ali ki ima ali 
pridobi premoženje, od katerega se po tem 
zakonu plačujejo davki. 

Izjemoma, kadar je tako določeno v tem 
zakonu, je zavezanec za davek občan kot 
predstavnik svojega gospodinjstva. 

Z gospodinjstvom je mišljena supnost živ- 
ljenja, pridobivanja in trošenja sredstev, če ni 
s tem zakonom drugače določeno. 

Glede obveznosti plačevanja davkov so z 
občani izenačene civilno pravne osebe, če ni 
s tem zakon drugače določeno. 

Tuje pravne in fizične osebe, ki imajo v SR 
Sloveniji kakšen dohodek, ali ki imajo ali pri- 
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dobijo kakšno premoženje, plačujejo davke 
po tem zakonu, če ni z zakonom ali mednaro- 
dnim sporazumom drugače določeno. 

9. člen 
Davčna osnova je osebni dohodek, ki ga 

občan doseže z osebnim delom, dohodek, ki 
ga občan doseže s samostojnim opravljanjem 
dejavnosti, dohodek od premoženja in pre- 
moženjskih pravic, vrednost premoženja, ki 
ga občan pridobi z dedovanjem ali darilom ter 
z zakonom določeni premoženjski predmeti 
in drugi dohodki, od katerih se po tem zakonu 
plačuje davek. 

10. člen 
Kmetje in drugi delovni ljudje, ki samostoj- 

no z osebnim delom opravljajo dejavnost z 
delovnimi sredstvi, ki so lastnina občanov in 
delovni ljudje, ki z osebnim delom samostoj- 
no opravljajo poklicno dejavnost, plačujejo 
do višine dohodka, ki ustreza osebnemu do- 
hodku za enake ali podobne poklice v združe- 
nem delu, davke, kot jih plačujejo od osebne- 
ga dohodka delavci v združenem delu. 

Merila in nač in za ugotavljanje osebenih 
dohodkov iz prejšnjega odstavka se določijo z 
družbenim dogovorom, ki ga sklenejo Izvršni 
svet Skupščine SR Slovenije, splošno združe- 
nje Gospodarske zbornice Slovenije — Zveza 
obrtnih združenj Slovenije, Odvetniška zbor- 
nica Slovenije, Zadružna zveza Slovenije, Re- 
publiški svet zveze sindikatov Slovenije in 
druge ustrezne asociacije, ki povezujejo po- 
samezne vrste davčnih zavezancev. V prime- 
rih, ko zavezanec dejavnosti ne opravlja skozi 
vse leto, se tako ugotovljen osebni dohodek 
preračuna na čas opravljanja dejavnosti. 
Osebni dohodek se zavezancu ne ugotavlja za 
čas, ko je upravičen do nadomestila osebne- 
ga dohodka. 

Določbe tega člena ne veljajo za zavezance, 
ki opravljajo dejavnost kot postranski poklic 
in za civilno pravne osebe. 

11. člen 
Stopnje davkov se predpisujejo z zakonom 

oziroma z odlokom družbenopolitične skup- 
nosti. 

Stopnje davkov se določajo za vsako vrsto 
davka posebej. 

Stopnje za posamezne vrste davkov so 
enotne na vsem območju republike oziroma 
občine, če ni v tem zakonu drugače določeno. 

12. člen 
Stopnje davkov se predpisujejo praviloma 

za srednjeročno plansko obdobje. 
Stopnje davkov se določ ijo skladno z druž- 

benoekonomsko usmeritvijo gospodarstva in 
družbenih dejavnosti. 

Stopnje davkov so lahko proporcionalne ali 
progresivne. 

Sistem stopenj za posamezne vrste davkov 
določa zakon. 

Pri uporabi progresivnih stopenj se davek 
ne sme povečati za več , kot znaša razlika med 
dejansko osnovo in maksimalno osnovo za 
prvo nižjo stopnjo. 

13. člen OPOMBE: 
Višina davkov se ugotavlja po predpisih o 

osnovah in stopnjah, ki so veljali na dan 1. 
januarja tistega leta, za katero se obveznost 
ugotavlja, če ni z zakonom drugače določeno. 

Predpisi o osnovah in stopnjah davkov lah- 
ko imajo uč inek za nazaj, če so za zavezanca 
ugodnejši. 

14. člen 
Oprostitve in olajšave glede plačevanja 

davkov se smejo predpisati, če je to potrebno 
za uresničevanje ciljev ekonomske in social- 
ne politike, ali če to nalagajo drugi splošni 
interesi. 

SR Slovenija oziroma občina lahko predpi- 
še trajne in začasne oprostitve ter olajšave 
glede davka, ki je po zakonu njen dohodek. 

S tem zakonom uvedene oprostitve in olaj- 
šave gleda plačevanja davkov veljajo tudi za 
dohodke, ki pripadajo obč ini. 

Oprostitve in olajšave, ki jih na podlagi poo- 
blastil iz tega zakona z odlokom uvedejo ob- 
činske skupšč ine, veljajo tudi za dohodke, ki 
pripadajo republiki. 

15. člen 
Če je pridobitev ali izguba kakšne pravice 

vezana na višino dohodkov oziroma na višino 
davka in če ni v posebnih predpisih drugače 
določeno, se za ugotovitev dohodkovnega 
cenzusa med dohodke občana vštevajo tudi 
dohodki, ki so začasno oproščeni davkov, . 
davki pa se v zvezi s tem obračunajo, kot da 
ne bi bilo začasnih oprostitev in olajšav 

16. člen 
Pristojni obč inski organ davčne službe (v 

nadaljnjem besedilu: davčni organ) mora za- 
vezanca z odločbo obvestiti o osnovi, stopnji 
in višini odmerjenega davka, če ni s tem zako- 
nom drugače določeno. 

17. člen 
Davki se obračunavajo in odtegujejo ob iz- 

plač ilu osebnih dohodkov in drugih dohod- 
kov (davki po odbitku) ali se odmerjajo od 
osnove ali v letnem znesku ali na kakšen drug 
nač in, ki je določen v tem zakonu. 

18. člen 
Davke po odbitku obračunava in odteguje 

izplačevalec dohodkov, in sicer od izplač ila 
dohodkov, če ni s tem zakonom drugače do- 
ločeno. 

Osnovo za davek, ki se odmerja od letne 
osnove, v letnem znesku, ali na kakšen drug 
nač in, ugotavlja in davek odmerja občinski 
davčni organ, ne glede na to, ali pripada da- 
vek obč ini ali republiki. 

19. člen 
Poslovne knjige morajo voditi delovni lju- 

dje, ki samostojno z osebnim delom oprav- 
ljajo dejavnost z delovnimi sredstvi, ki so last- 
nina občanov in delovni ljudje, ki z osebnim 
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OPOMBE: delom samostojno opravljajo poklicno dejav- 
nost in se jim odmerja davek po dejanskem 
dohodku. 

Ne glede na določbe prejšnjega odstavka 
morajo vsi samostojni gostinci voditi eviden- 
co o nabavi in prodaji pijač , od katerih se 
plačuje davek na promet proizvodov in sto- 
ritev. 

Republiški sekretar za finance predpiše vr- 
ste in nač in vodenja poslovnih knjig za zave- 
zance in prvega in drugega odstavka tega 
člena. Vrsta in nač in vodenja poslovnih knjig 
sta lahko različna glede na obseg poslovanja, 
dejavnost ali poklic zavezancev. 

20°£len 
Zavezanci, ki se jim odmerja davek po de- 

janskem dohodku in pretežni del prometa do- 
segajo neposredno z občani, morajo evidenti- 
rati gotovinski promet preko registrskih bla- 
gajn. 

Republiški sekretar za finance določ i kate- 
gorije zavezancev, ki so dolžni gotovinski- 
promet evidentirati preko registerskih blagajn 
in roke, v katerih morajo ti zavezanci pričeti 
na ta način evidentirati gotovinski promet. 

21. č len 
Občani so dolžni ob pogojih, ki jih določa ta 

zakon, pri davčnem organu evidentirati raču- 
ne za prodano blago, opravljene storitve ter 
za druge prejemke, od katerih se plačujejo 
davki. 

22. člen 
Davčna osnova zavezancev iz 19. člena to- 

ga zakona se ugotavlja na podlagi davčne 
napovedi, ki temelji na podatkih poslovnih 
kn[ig. 

Ce poslovne knjige niso vodene v redu in če 
podatki v knjigah niso verodostojni, ne more- 
jo biti podlaga za določ itev davčen osnove 

23. č len 
Zavezanec ima pravico vpogleda v podatke, 

ki so bili podlaga za ugotovitev njegovih 
davčnih obveznosti in v podatke o stanju nje- 
govih odmerjenih in plačanih obveznosti 

24. člen 
Na poziv davčnega organa mora zavezanec 

dati vse podatke, ki so potrebni za odmero 
davka. 

Da bi mogel določ iti davčno osnovo, ima 
davčni organ pravico pregledati delovne in 
druge prostore, v katerih se opravlja dejav- 
nost, oziroma hrani material ali proizvodi, ozi- 
roma pregledati naprave, blago, poslovne 
knjige, pogodbe, listine in druge dokumente, 
ki omogočajo vpogled v poslovanje zavezan- 
ca glede tega, kako izpolnjuje svoje davčne 
obveznosti. 

25. člen 
Organizacije združenega dela-, druge samo- 

upravne organizacije ter skupnosti, služba 
družbenega knjigovodstva in organi družbe- 

nopolitičnih skupnosti so dolžni na zahtevo 
davčnega organa dati podatke, ki so po- 
membni za odmero in izterjavo davkov. Orga- 
nizacije in organi iz prejšnjega stavka, ki so v 
poslovnih odnosih z občani, so dolžni davč- 
nemu organu omogočiti vpogled v svoje po- 
slovne knjige in evidence zaradi ugotavljanja 
podatkov, pomembnih za odmero davkov. 

Delovni ljudje in občani so dolžni na zahte- 
vo davčnega organa dati podatke, s katerimi 
razpolagajo, če imajo ti podatki vpliv na njiho- 
vo davčno obveznost ali na davčno obveznost 
drugih delovnih ljudi oziroma občanov, s ka- 
terimi so v poslovnih odnosih. 

26. člen 
Podatki o celotnem prihodku in davčni 

osnovi v višini, ki jo je napovedal zavezanec in 
v višini, ki je bila ugotovljena v odmernem 
postopku, ter podatki o višini davka, so javni. 

Drugi podatki, ki jih pri svojem delu zvedo 
delavci davčnega organa, so uradna tajnost. 

27. člen 
Občani so dolžni izpolnjevati svoje obvez- 

nosti glede plačevanja davkov v redu, na na- 
čin in v rokih, ki so določeni v tem zakonu. 

Od nepravočasno plačanih davkov plačuje- 
jo davčni zavezanci obresti 

28. člen 
Če plač ilna obveznost ni pravočasno izpol- 

njena, se davek prisilno izterja. 
Prisilna izterjava iz tistega premoženja, ki 

prizadenejo zavezancu manjšo škodo, če se 
mu vzamejo oziroma prodajo. 

S prisilno izterjavo davkov ne sme biti ogro- 
ženo potrebno preživljanje zavezanca, članov 
njegovega gospodinjstva in drugih oseb, ki jih 
je po zakonu dolžan preživljati, in tudi ne 
opravljanje dejavnosti, iz katere ima zaveza- 
nec dohodke, če ni s tem zakonom drugače 
določeno 

29. člen 
Ugotovitev plač ilne obveznosti in izterjava 

davkov se morata opravljati na tak nač in, da 
se ne prizadeneta osebnost in dostojanstvo 
občana, in da se občanu omogoč i zavarovati 
njegove, na zakon oprte pravice in interese 

II. VRSTE DAVKOV 

30. člen 
Občani plačujejo po tem zakonu: 
1. davek od osebnega dohodka delavcev, 
2. davek od dohodka iz kmetijske dejav- 

nosti, 
3. davek od dohodka iz gospodarskih de- 

javnosti, 
4. davek od dohodka iz poklicnih dejav- 

nosti, 
5. davek od dohodka iz avtorskih pravic, 
6. davek od dohodkov iz premoženja in 

premoženjskih pravic, 

4 poročevalec 



7. davek na dedišč ine iz darila, 
8. davek od premoženja, 
9. davek na dobitke od iger na srečo, 

10. davek od skupnega dohodka občanov 

31. člen 
Vsaka vrsta davka se odmerja oziroma 

obračunava posebej. 

III. DAVEK OD OSEBNEGA DOHODKA 
DELAVCEV 

32. člen 
Zavezanec za davek od osebnega dohodka 

delavcev je delavec, ki dosega osebni doho- 
dek iz delovnega razmerja po predpisih o 
delovnih razmerjih in občan, ki dosega doho- 
dek s samoštojnim opravljanjem gospodarske 
ali druge dejavnosti z osebnim delom z delov- 
nimi sredstvi v lasti občanov oziroma s samo- 
stojnim opravljanjem poklicne dejavnosti in 
se mu ugotavlja osebni dohodek po 10. členu 
tega zakona. 

33. člen 
Davčna osnova za davek od Osebnega do- 

hodka delavcev je vsak posamezni prejemek, 
ki se po predpisih o delovnih razmerjih šteje 
za osebni dohodek, razen izplač il iz sredstev 
skupne porabe, kot tudi osebni dohodek, 
ugotovljen po 10. členu tega zakona. 

34. člen 
Stopnje davka od osebnega dohodka de- 

lavcev so proporcionalne. 
Stopnje republiškega davka od osebnega 

dohodka delavcev so lahko določene različno 
za posamezne vrste prejemkov. 

Posebne stopnje republiškega davka se do- 
loč ijo za naslednje vrste prejemkov: 

1. prejemke za delo, ki traja preko polnega 
delovnega časa in za delo v podaljšanem de- 
lovnem času, razen za prejemke za tako delo 
opravljeno v skladu s 78. do 82. č lenom zako- 
na o delovnih razmerjih (Uradni list SRS, št. 
24/77 in 30/78); 

2. prejemke iz delovnega razmerja, ki traja 
manj kot polovico delovnega časa; 

3. prejemke iz delovnega razmerja prek 
polnega delovnega časa v drugi temeljni or- 
ganizaciji. 

Posebne stopnje republiškega davka iz de- 
lovnega razmerja se določ ijo tako, da skupna 
stopnja davkov in prispevkov ustreza skupni 
stopnji davkov in prispevkov iz delovnega ra- 
zmerja za poln delovni čas. 

35. č len 
Občan, ki je zaposlen pri jugoslovanskem 

predstavništvu ali pri jugoslovanski organiza- 
ciji v tujini, plačuje davek od osebnega do- 
hodka delavcev od enakega zneska osebnega 
dohodka, kot bi ga dobival, če bi delal v Jugo- 
slaviji, če se od tega dohodka ne plačuje 
davek v državi, v kateri je zaposlen. 

Na način in pod pogoji iz prejšnjega odstav- OPOMBE: 
ka plačuje davek od osebnega dohodka de- 
lavcev tudi občan, ki je odšel v tujino v zvezi z 
izvrševanjem mednarodnih poslovnih ali dru- 
gih pogodb ali na strokovno izpopolnitev, 
ostal pa je v delovnem razmerju v Jugoslaviji. 

36. člen 
Davek od osebnega dohodka delavcev pla- 

čuje občan, ki je v SR Sloveniji zaposlen pri 
konzularnem predstavništvu ali pri kakšni tuji 
ali mednarodni organizaciji, ali pa je zaposlen 
pri predstavniku ali uslužbencu takega pred- 
stavništva oziroma organizacije. 

37. č len 
Od osebnega dohodka, ki ga dobivajo za 

delo pri konzulatu ali pri mednarodni organi- 
zaciji oziroma pri predstavniku ali uslužbencu 
takega konzulata ali organizacije v SR Slove- 
niji, ne plačuje davka od osebnega dohodka 
delavcev: 

1. šefi tujih konzulatov in konzulirani funk- 
cionarji, ki so pooblaščeni za konzularne 
funkcije, ter njihovi družinski č lani, ki sestav- 
ljajo njihovo gospodinjstvo, četi gospodinjski 
člani niso jugoslovanski državljani; 

2. konzularni uslužbenci, ki opravljajo ad- 
ministrativno in tehnično delo pri tujih konzu- 
latih ter njihovi družinski člani, ki sestavljajo 
njjhovo gospodinjstvo, če ti gospodinjski čla- 
ni'niso jugoslovanski državljani ali če nimajo 
stalnega prebivališča v Jugoslaviji; 

3. funkcionarji Organizacije združenih na- 
rodov in njenih specializiranih agencij ter 
strokovnjaki tehnične pomoč i Organizacije 
združenih narpdov in njenih specializiranih 
agencij; 

4. hišno osebje konzulatov ter mednaro- 
dnih organizacij in zasebno hišno osebje, za- 
posleno pri šefih mednarodnih organizacij, če 
niso jugoslovanski državljani ali če nimajo 
stalnega prebivališča v Jugoslaviji; 

5. funkcionarji, strokovnjaki in administra- 
tivno osebje mednarodnih organizacij, če ni- 
so jugoslovanski državljani. 

Davka od osebnega dohodka delavcev tudi 
ne plačujejo častni konzularni funkcionarji 
tujih konzulatov od tistih osebnih dohodkov 
in plač il, ki jih dobivajo od države, ki jih je 
imenovala za opravljanje konzularnih funkcij. 

• 38. člen 
Občan in tuj državljan, ki dobi za delo, 

opravljeno v SR Sloveniji, osebni dohodek 
naravnost iz tujine, plača od takega osebnega 
dohodka davek od osebnega dohodka de- 
lavcev. 

39. člen ' 
Če so osebe, ki so zaposlene pri konzular- 

nih predstavništvih tujih držav, pri mednaro- 
dnih organizacijah, pri predstavnikih ali 
uslužbencih takih predstavništev ali organiza- 
cij, ki uživajo v Jugoslaviji diplomatsko imuni- 
teto, zavezanci za davek po tem zakonu, mo- 
rajo same obračunati in vplačati davek od 
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OPOMBE: osebnega dohodka delavcev, in sicer v sed- 
mih dneh od dneva, ko prejmejo osebni do- 
hodek. 

40. člen 
Če imajo tuje organizacije, ki v Jugoslaviji 

ne uživajo diplomatske imunitete, in usluž- 
benci takih organizacij, pri katerih so zapo- 
sleni jugoslovanski ali tuji državljani, sedež 
oziroma stalno prebivališče v SR Sloveniji, 
morajo ob izplač ilu osebnih dohodkov obra- 
čunati in v sedmih dneh od izplač ila plačati 
davek od osebnega dohodka delavcev potem 
zakonu. 

41. člen 
Davek od osebnega dohodka delavcev 

obračunan in odtegnjen od osebnih dohod- 
kov občanom, ki so zaposleni pri jugoslovan- 
skih predstavništvih in organizacijah v tujini, 
se plačuje družbenopolitični skupnosti, na 
katere območju je imel zavezanec stalno pre- 
bivališče, preden je odšel na delo v tujino. 

IV. DAVEK OD DOHODKA IZ 
KMETIJSKE DEJAVNOSTI 

42. člen 
Zavezanec za davek od dohodka iz kmetij- 

ske dejavnosti (v nadaljnem besedilu: davek 
iz kmetijstva) je lastnik, imetnik pravice upo- 
rabe ali uživalec zamljišča, ki je vpisan v kata- 
strskem operatu po stanju na dan 1. decem- 
bra pred letom, za katero se odmerja davek. 

Če uporablja zemljišče kdo, ki ni vpisan v 
zemljiškem katastru kot njegov lastnik, imet- 
nik pravice uporabe ali uživalec in tudi ni 
zakupnik, lahko davčni organ davek iz kmetij- 
stva odmeri uporabniku zemljišča. 

Spremembe glede zavezanca za davek iz 
kmetijstva, ki nastanejo med letom, veljajo od 
1. januarja naslednjega leta, če so na predpi- 
san način priglašene v roku, ki ga določajo 
predpisi o vzdrževanju zemljiškega katastra. 

Za geodetske zadeve pristojni občinski 
upravni organ je dolžan o spremembah iz 
prejšnjega odstavka obvesiti davčni organ tu- 
di v primerih, ko te do 1. decembra tekočega 
leta še niso bile izvedene v katastrskem ope- 
ratu. 

43. člen 
Če tvori več lastnikov, imetnikov pravice 

uporabe ali uživalcev zemljišča eno samo go- 
spodinjstvo, je davčni zavezanec eden izmed 
njih, kot predstavnik gospodinjstva. 

44. č len 
Osnova za davek iz kmetijstva je katastrski 

dohodek, ugotovljen po predpisih o ugotav- 
ljanju katastrskega dohodka. 

Davek iz kmetijstva, ki odpade na osebni 
dohodek iz gozda, se ne obračunava po kata- 
strskem dohodku, temveč od osnove, ki jo 
predstavlja vrednost lesa, odkazanega za po- 

sek, skladno z gozdnogospodarskim načrtom 
in dinamiko njegovega izvajanja. Davek se 
odmeri za leto, v katerem se mora posek izvr- 
šiti. Davek se ne odmeri od lesa, odkazanega 
za drva in tudi ne od tistega dela lesa za 
neposredno lastno uporabo, ki je namenjena 
za gradnjo ali obnovo gospodarskih in stano- 
vanjskih poslopij kmečkega gospodarstva. 
Osnovo za odmero določ i davčni organ glede 
na količ ino lesa in del prodajne cene lesa, ki 
pripada lastniku gozda po točki b) 14. člena 
zakona o gozdovih (Uradni list SRS, št. 16- 
135/74). Podatke o količ ini in ceni lesa sporo- 
č i davčnemu organu gozdnogospodarska or- 
ganizacija. 

45. člen 
Ne glede na določbo prvega odstavka 44. 

člena tega zakona, lahko občinska skupščina 
določ i, da se posameznim vrstam zavezancev 
davek iz kmetijstva odmerja po dejanskem 
dohodku. 

Obč inska skupščina določ i pogoje in merila 
za preuvrstitev zavezancev na obdavčitev po 
dejanskem dohodku, stopnje davka ter opro- 
stitve in olajšave; stopnje morajo biti enotne 
za celotno območje občine. 

Za ugotavljanje dejanskega dohodka se 
smiselno uporabljajo določbe 142. č lena tega 
zakona, občinska skupščina pa lahko o tem 
izda še natančnejša navodila. 

Zavezanci iz tega člena so pod pogoji, ki jih 
določ i občinska skupščina, dolžni voditi po- 
slovne knjige. Glede vrste in načina vodenja 
poslovnih knjig se uporabljajo predpisi, ki ve- 
ljajo za zavezance davka iz gospodarskih de- 
javnosti. 

Zavezanci iz tega člena plačujejo davek iz 
kmetijstva od osnov, ki presegajo osebni do- 
hodek ugotovljen po 10. členu tega zakona. 

Stopnje davka po tem členu so progresivne. 

46. člen 
Stopnje davka iz kmetijstva so proporcio- 

nalne. 
Stopnje davka iz kmetijstva se lahko določi- 

jo razično za zavezance, ki so zdravstveno 
zavarovani kot kmetje oziroma združene kme- 
te, ki so pokojninsko in invalidsko zavarovani 
na podlagi dohodkov iz kmetijstva in za druge 
zavezance. 

Občinska skupščina lahko predpiše različ - 
ne stopnje davka iz kmetijstva do katastrske- 
ga dohdka negozdnih zemljišč  za posamezne 
skupine katastrskih občin ali za posamezne 
katastrske občine oziroma njihove dele. 

Če je občinska skupščina predpisala različ - 
ne stopnje obč inskega davka iz kmetijstva za 
posamezne skupine katastrskih občin ali za 
posamezne katastrske obč ine, se davek od- 
meri po stopnji, ki velja za katastrsko občino, 
na katere območju je zemljišče, če občinska 
skupščina ne določ i drugače. 

47. č len 
Razdelitev območja občine na posamezne 

skupine katastrskih občin ali na posamezne 
katastrske občine, za katere se predpisujejo 
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različne stopnje občinskega davka, je treba 
izvršiti po enotnih merilih ob upoštevanju re- 
liefa, kakovosti tal, oddaljenosti in kupne mo- 
č i tržišča, ter oddaljenosti od prometnih zvez, 
tako da se razvrstijo: 

- v prvo skupino - ravna do blago nagnje- 
na zemljišča ki dopuščajo uporabo težke me- 
hanizacije in imajo dobre komunikacijske ter 
prav dobre tržne pogoje; 

- v drugo skupino - blago valovita gričev- 
nata zemljišča z manjšimi nadmorskimi viši- 
nami, ki dopuščajo uporabo težje mehaniza- 
cije irr imajo razmeroma dobre tržne pogoje; 

- v tretjo skupino - hriboviti predeli z več ji- 
mi višinami naselij, ki dopuščajo uporabo laž- 
je mehanizacije; 

- v četrto skupino - gorati predeli. 
Če so v predelih z ugodnim reliefom tla 

slabše kakovosti (kamnita, preplitva, močvir- 
na) ali slabši tržni pogoji, se katastrska očina 
razvrsti za eno do dve skupini nižje. Če niso 
vsa zemljišča posamezne katastrske občine 
izenačena glede reliefa ali kakovosti tal, se 
razvrstijo v tisto kategorijo, v katero spada 
več ji del obdelovanih površin. 

Če so v posamezni skupini večje razlike 
glede reliefa zemljišča in tržnih pogojev, lah- 
ko občinska skupščina za del katastrskih ob- 
č in iste skupine določ i posebne stopnje, ven- 
dar v eni skupini lahko predpiše največ dve 
različ ni stopnji. 

43. člen 
Davek iz kmetijstva se plačuje od katastr- 

skega dohodka zemljišča, ki se da izkoriščati 
za kmetijsko proizvodnjo in sicer ne gleda ne 
to, ali se v resnici tako izkorišča, ali ne. 

Davek iz kmetijstva se ne plačuje od kata- 
strskega dohodka zemljišča, ki ga je pristojni 
organ na podlagi zakona prepovedal izkori- 
ščati za kmetijsko proizvodnjo. 

49. člen 
Davka iz kmetijstva so trajno oproščeni do- 

hodki od: 
1. zemljišč pod stavbami in dvorišč , če niso 

dana v zakup; 
2. dvorišč cerkva; 
3. zemljišč  na katerih so nasipi, kanali, pre- 

kopi in jezovi, objekti za potrebe splošnega 
ljudskega odpora, obrambni, vrbni in drugi 
zašč itni nasadi, rovi in druge naprave iz zem- 
lje, ki so potrebne za obrambo pred poplava- 
mi, plazovi in za osuševanje ali namakanje. 

Oprostitve iz prejšnjega odstavka preneha- 
jo, če se zemljišče neha uporabljati v namen, 
ki daje pravico do oprostitve. 

Prenehanje razlogov za oprostitev po tem 
členu mora davčni zavezanec naznaniti davč- 
nemu organu. 

50. č len 
Davka iz kmetijstva po katastrskem dohod- 

ku so začasno oproščeni dohodki od zem- 
ljišč : 

1. na katerih se z investicijami zavezanca 
izvede melioracija ali komasacija; 

2. na katerih se zasadijo novi vinogradi; 

3. na katerih se zasadijo novi sadovnjaki in OPOMBE: 
drugi dolgoletni nasadi. 

Davčne oprostitve po prejšnjem odstavku 
se priznajo za največ  5 let, če pa so zemljišča 
združena v kompleks skupne obdelave pa za 
največ 10 let. Navedene oprostitve se priznajo 
samo, če za kmetijstvo pristojni občinski 
upravni organ ugotovi, da so bila dela oprav- 
ljena strokovno in skladno s programi razvoja 
kmetijstva v SR Sloveniji oziroma v obč ini. 

Natančnejše določbe o tem, katera zemlji- 
šča se začasno oproste davka po tem členu, 
pogoje za oprostitev ter čas oprostitve, v me- 
jah določenega roka, predpišejo občinske 
skupščine. 

Začasno oprostitev davka po tem členu 
uveljavlja zavezanec z vlogo, ki jo vloži pri 
davčnem organu. Vlogo je treba vložiti do 
konca leta, v katerem so nastali pogoji za 
oprostitev, če vloga ni pravočasno vložena, se 
oprostitev prizna šele od 1. januarja nasled- 
njega leta, za pretekla leta pa se trajanje opro- 
stitve skrajša. Davčni organ odloč i o zahtevi 
potem, ko dobi podatke za kmetijstvo pristoj- 
noga občinskega upravnega organa. 

51. člen 
Če je bil donos na posamezni parceli ali na 

več  zemljiških parcelah manjši zaradi elemen- 
tarnih nezgod, rastlinskih bolezni in škodljiv- 
cev, ali zaradi drugih izrednih dogodkov, ki jih 
zavezanec ni mogel prepreč iti, se prizna po- 
sebna olajšava. 

Olajšava se prizna tako, da se katastrski 
dohodek od vsake take parcele posebej 
zmanjša za toliko odstotkov, za kolikor se je 
na njej zmanjšal donos. Če znaša skupno 
zmanjšanje katastrskega dohodka po prejš- 
njem odstavku v primerjavi s celotnim katastr- 
skim dohodkom zavezanca od negozdnih po- 
vršin v enem koledarskem letu več kot 20%, 
se zmanjša katastrski dohodek negozdnih po- 
vršin za znesek, ki ustreza ugotovljenemu od- 
stotku. Razlika med prej odmerjenim davkom 
in davkom, odmerjenim od katastrskega do- 
hodka, zmanjšanega na tej podlagi, se od- 
piše. 

Zavezanec lahko uveljavlja nastalo škodo s 
posebno prošnjo v 15 dneh po nastanku ško- 
de. Škodo oceni posebna cenilna komisija, ki 
jo imenuje Izvršni svet občinske skupščine. 

52. člen 
Občinska skupščina lahko predpiše davčne 

olajšave za zemljišča v obmejnem pasu in na 
vodnih ter naravnih rezervatih, katerih izkori- 
ščanje je z ukrepom pristojnega organa ome- 
jeno. 

Občinska skupščina lahko predpiše davčne 
oprostitve oziroma olajšave za zemljišča, ka- 
terih izkoriščanje je zaradi visokonapetostnih 
daljnovodov ali drugih naprav zmanjšano ali 
onemogočeno. 

53. člen 
Zavezancem, ki preživljajo mladoletne otro- 

ke ali za delo nezmožne družinske člane in 
njihov letni dohodek na družinskega člana ne 
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OPOMBE: presega 10% poprečnega letnega čistega 
osebnega dohodka zaposlenih delavcev v go- 
spodarstvu v SR Sloveniji v preteklem letu, se 
odmerjeni davek iz kmetijstva zniža za 10% za 
vsakega takega člana. 

Zavezancem, ki niso zmožni za delo, pa v 
družinski skupnosti nimajo za delo zmožnih 
družinskih članov in pri katerih letni dohodek 
vseh članov gospodinjstva ne presega 50% 
poprečnega letnega čistega osebnega do- 
hodka zaposlenih delavcev v gospodarstvu v 
SR Sloveniji v preteklem letu, se odmerjeni 
davek iz kmetijstva zniža za 50%. 

V letni dohodek po prejšnjih dveh odstavkih 
se vštevajo osebni dohodki in drugi dohodki, 
od katerih se plačujejo davki ter pokojnine, 
razen pokojnin po zakonu o starostnem zava- 
rovanju kmetov in to za zavezanca ter vse 
člane gospodinjstva. 

Katastrski dohodek se v letni dohodek 
vključuje povečan s količnikom, ugotovljenim 
iz razmerja katastrskega dohodka do naro- 
dnega dohodka zasebnega kmetijstva, ki ga 
za vsako leto ugotovi republiški sekretar za 
finance. Dohodki, doseženi s samostojnim 
osebnim delom, od katerih se odmerja davek 
v pavšalnem letnem znesku, se vključujejo v 
letni dohodek tako, da se pavšalni letni zne- 
sek poveča s faktorjem 4. Višina katastrskega 
dohodka, drugih dohodkov, od katerih se pla- 
čujejo davki ter pavšalni letni znesek davka se 
upoštevajo po zadnji izvršeni odmeri. 

Olajšave po prvem in drugem odstavku tega 
člena se priznavajo ob letni odmeri davka. 
Izjemoma se te olajšave priznavajo pozneje, 
če zavezanec to uveljavlja do konca koledar- 
skega leta, v katerem se davek odmerja. 

Zavezancem se odmerjeni davek iz kmetij- 
stva ustrezno zniža, če so imeli v letu, za 
katero se davek odmerja, izdatke za pogreb 
družinskih članov. Davek se zniža za znesek, 
ki bi se sorazmerno plačal od izdatkov take 
vrste. Olajšava za pogreb družinskega člana 
se lahko prizna največ do višine zneska, ki ga 
za stroške pogreba prizna pristojna zdrav- 
stvena skupnost, vendar le zavezancu, ki ni 
upravičen do povrač ila teh stroškov od zdrav- 
stvene skupnosti. Olajšava se prizna, če jo 
zavezanec uveljavlja do konca februarja po 
preteku leta, v katerem so stroški nastali. 

Za mladoletne otroke po tem členu se šteje- 
jo otroci do 15. leta starosti oziroma do 17. 
leta, če se šolajo v osnovni šoli, če nadaljujejo 
šolanje v usmerjenem izobraževanju za prido- 
bitev strokovne izobrazbe in niso v delovnem 
razmerju, vendar največ do 26. leta starosti. 

Za nezmožnega delo po tem členu se šteje- 
jo ženske stare nad 60 let in moški stari nad 
65 let, ženske za leto v katerem so rodile ter 
druge osebe, za katere je z odločbo pristojne- 
ga organa ali zdravniškim spričevalom ugo- 
tovljena več kot 50% trajna nezmožnost za 
delo. 

54. člen 

Kmetom - udeležencem narodnoosvobo- 
dilne vojne se pri odmeri davka iz kmetijstva 
priznajo, naslednje olajšave: 

1. kmetom - imetnikom »Partizanske spo- 
menice 1941« se odmerjeni davek zniža za 
50%; 

2. kmetom - borcem, ki so bili udeleženci 
narodnoosvobodilne vojne, pa imajo čas ude- 
ležbe ali čas aktivnega in organiziranega dela 
v narodnoosvobodilnem boju priznan po 
predpisih o pokojninskem zavarovanju ali po 
predpisih o starostnem zavarovanju kmetov v 
dvojnem trajanju s pričetkom pred 9. septem- 
brom 1943 oziroma 13. oktobrom 1943 do 15. 
maja 1945, se odmerjeni davek zniža za 30%; 

3. kmetom - ki so bili udeleženci naro- 
dnoosvobodilne vojne, pa imajo čas udeležbe 
ali čas aktivnega organiziranega dela v naro- 
dnoosvobodilnem boju priznan po predpisih 
o pokojninskem zavarovanju v dvojnem traja- 
nju po 9. septembru oziroma 13. oktobru 1943 
do 1. januarja 1945 se odmerjeni davek zniža 
za 20%; 

4. kmetom - ki so bili udeleženci naro- 
dnoosvobodilne vojne, .pa imajo čas udeležbe 
ali čas aktivnega organiziranega dela v naro- 
dnoosvobodilnem boju priznan po predpisih 
o pokojninskem zavarovanju v dvojnem traja- 
nju po 1. januarju 1945 se odmerjeni davek 
zniža za 10%. 

S kmeti - imetniki »Partizanske spomenice 
1941 iz 1. točke prejšnjega odstavka so glede 
priznanja olajšave izenačeni španski borci in 
predvojni revolucionarji. 

S kmeti - iz 4. točke prvega odstavka tega 
člena so glede priznanja olajšave izenačeni 
borci za severno mejo v letih 1918 in 1919 in 
slovenski vojni dobrovoljci iz vojn 1912 do 
1918. 

Pravica do olajšave pripada tudi zakoncu 
umrlega borca in to v višini, kot bi pripadala 
umrlemu borcu. 

Olajšava po tem členu se prizna tudi v pri- 
meru ko zakonec zavezanca izpolnjuje pogo- 
je za priznavanje olajšave. 

Olajšava po tem členu se ne prizna, če ima 
zavezanec oziroma njegov zakonec poleg do- 
hodkov od kmetijstva tudi osebni dohodek iz 
delovnega razmerja, pokojnino ali dohodek iz 
gospodarske ali druge samostojne dejavno- 
sti, od katere se odmerja davek od letnih 
odnosov oziroma v letnem znesku. 

55. č len 
Združenemu kmetu, ki je v okviru proizvo- 

dnega sodelovanja v orgnizaciji združenih 
kmetov oziroma z organizacijo združenega 
dela ali proizvodno skupnostjo kmetov združil 
svoje delo in zemljišča tako, da se oblikuje 
kompleks skupne proizvodnje za dalj kot eno 
leto, se odmerjeni davek iz kmetijstva, ki sora- 
zmerno odpade na tako zemljišče, v celoti 
odpiše. 

56. č len 
Če je zemljišče dano v zakup občanu, ali je 

dano v zakup organizaciji združenega dela za 
čas do štirih let v izkoriščanje za kmetijsko 
proizvodnjo, ali je dano v zakup organizaciji 
združenega dela za nekmetijske namene, pla- 
čuje zakupodajalec davek iz kmetijstva od 
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katastrskega dohodka ali od dohodka od za- 
kupnine glede na to, kateri dohodek je več ji. 

Ce se da zemljišče v zakup organizaciji 
združenega dela ali kmetijski zemljiški skup- 
nosti zaradi izkoriščanja za kmetijsko proiz- 
vodnjo za najmanj štiri leta, se odmerjeni da- 
vek iz kmetijstva, ki sorazmerno odpade nato 
zemljišče, v celoti odpiše. 

Oprostitev iz prejšnjega odstavka se ne mo- 
re priznati, če organizacija združenega dela 
taka zemljišča z zakupno ali s kooperantsko 
pogodbo prepusti v izkoriščanje lastniku 
zemljišča, razen če pri kooperacijski pogodbi 
delež organizacije združenega dela v dosega- 
nju skupnega dohodka od tega zemljišča pre- 
sega 50%. 

57. č len 
Ne plačuje se davek iz kmetijstva za zemlji- 

šče, ki ga je zavezanec oddal družbenopravni 
osebi v zvezi z uveljavljanjem pravice do pre- 
živninskega varstva kmetov. 

58. č len 
Davka iz kmetijstva so od katastrskega do- 

hodka negozdnih zemljišč oproščeni lastniki 
zemljišč , katerih letni katastrski dohodek ne- 
gozdnih zemljišč ne presega 500 dinarjev. Po 
izvedeni valorizaciji oziroma ob novem izra- 
čunu katastrskega dohodka republiški sekre- 
tar za finance določ i novo višino katastrskega 
dohodka iz prejšnjega stavka, ki ustreza spre- 
membi v višini katastrskega dohodka. 

Občinske skupščine lahko predpišejo opro- 
stitve davka iz kmetijstva od katastrskega do- 
hodka negozdnih zemljišč za zavezance iz 
takih višinskih krajev, kjer so proizvodni, eko- 
nomski in prometni pogoji še posebno slabi, 
če skupni letni katastrski dohodek negozdnih 
zemljišč takega zavezanca ne presega zne- 
ska, ki ga določ i občinska skupšč ina. 

Zavezancem davka iz kmetijstva, ki so 
zdravstveno zavarovani kot kmetje ter združe- 
nim kmetom, ki so pokojninsko in invalidstko 
zavarovani na podlagi dohodkov iz kmetijstva 
in ki vlagajo sredstva v družbeno organizirano 
modernizacijo gospodarstva in v preureditev 
stanovanjskih in gospodarskih prostorov v tu- 
ristične namene, se ne glede na višino dohod- 
kov lahko prizna posebna olajšava. Pod po- 
goji, ki jih določ i občinska skupščina se olaj- 
šava lahko prizna tudi drugim zavezancem, ki 
se po zakonu o kmetijskih zemljišč ih štejejo 
za kmete. 

Za sredstva, vložena v družbeno organizira- 
no modernizacijo gospodarstva, se štejejo 
sredstva, vložena za graditev in adaptacijo 
gospodarskih poslopij, za nabavo strojev in 
kmetijske opreme, sredstva vložena za druž- 
beno organizirano modernizacijo gospodar- 
stva in živinorejsko proizvodnjo (za vz rej o in 
pitanje živine, za proizvodnjo svinjskega ali 
govejega mesa in mleka), za uvedbo pašno- 
košnega sistema, za izvedbo melioracij in za 
ureditev zemljišč , močvirij in pašnikov, če 
sredstva za melioracijo vložijo posamezni 
kmetje. Olajšava se lahko prizna, če zaveza- 
nec vloži za navedene namene sredstva v viši- 

ni vsaj 50% katastrskega dohodka od svojih 
zemljišč , vendar najmanj 10.000 dinarjev. 
Olajšava po tem členu pripada zavezancu tu- 
di, če skupaj z drugimi zavezanci nabavlja 
oziroma vlaga sredstva za take namene, če 
njegova vloga znaša vsaj 30% katastrskega 
dohodka zavezanca, vendar najmanj 6.000 di- 
narjev. Druge pogoje in obseg olajšave določ i 
občinska skupščina. 

Zavezancem za davek iz kmetijstva, ki so 
zdravstveno zavarovani kot kmetje ter združe- 
nim kmetom, ki so pokojninsko in invalidsko 
zavarovani na podlagi dohodkov iz kmetijstva 
in preživljajo otroke, ki so na rednem šolanju 
na poklicnih, srednjih, višjih in visokih šolah, 
se lahko prizna posebna olajšava. Merila in 
pogoje za olajšavo določ i občinska skup- 
šč ina. 

59. č len 
Če pride na podlagi odločbe državnega or- 

gana do spremembe v lastnini zemljišča, se 
na zahtevo zavezanca ali državnega organa 
odpiše del davka iz kmetijstva, ki odpade na 
to zemljišče, in sicer za vsa leta, v katerih 
zavezanec zaradi takih sprememb od njega ni 
imel dohodka, čeprav postopek za izvedbo 
sprememb še ni končan. 

Davek po prvem odstavku tega člena se 
odpiše tudi, kadar lastnik podari zemljišče 
kmetijski zemljiški skupnosti, organizaciji 
združenega dela ali drugi samoupravni orga- 
nizaciji oziroma skupnosti. 

Za podaritev po prejšnjem odstavku velja 
tudi enostranska izjava volje, ki jo v zakoniti 
obliki poda lastnik zemljišča. 

60. č len 
Zavezanec za davek od dohodka iz gospo- 

darskih dejavnosti (v nadaljnjem besedilu: da- 
vek iz gospodarskih dejavnosti) je delovni 
č lovek, ki s samostojnim osebnim delom in z 
lastnimi sredstvi v skladu s predpisi opravlja 
obrtno ali kako drugo gospodarsko dejavnost 
in s tem v obliki stalnega ali postranskega 
poklica oziroma priložnostno pridobiva doho- 
dek. 

Zavezanec za davek iz gospodarskih dejav- 
nosti je tudi zakupnik zemljišča, ki mu kmetij- 
ska dejavnost ni glavni poklic, če se na takem 
zemljišču ukvarja s proizvodnjo za trg ali ima 
od njega druge dohodke. 

61. č len 
Davek iz gospodarskih dejavnosti se ne pla- 

čuje od dohodkov, doseženih: 
1. z izkoriščanjem zemljišč v nekmetijske 

namene (kopanje peska, gramoza in kamna, 
žganje opeke, apna, oglja in podobno), če 
letni dohodek po odbitku stroškov ne presega 
75% poprečnega čistega osebnega dohodka 
delavcev v gospodarstvu v SR Sloveniji v letu, 
za katero se davek odmerja; 

2. z opravljanjem kmetijskih storitev dru- 
gim s kmetijsko mehanizacijo, če letni doho- 
dek ne presega 75% poprečnega čistega 
osebnega dohodka delavcev v gospodarstvu 
v SR Sloveniji v letu, za katero se davek od- 
merja; 
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OPOMBE: 3 z neposrednim zbiranjem odpadnega 
materiala; 

4. s prodajo izdelkov domače obrti, če se 
domača obrt opravlja pod pogoji iz 90. člena 
obrtnega zakona ter je dano mnenje Splošne- 
ga združenja Gospodarske zbornice Slovenije 
- Zveza obrtnih združenj Slovenije po 95. č le- 
nu obrtnega zakona, da se izdelki štejejo za 
predmete domače obrti. 

62. člen 
Za dohodke od samostojnega opravljanja 

gospodarskih dejavnosti se ne štejejo: 
1. vrednost proizvodov in storitev, oprav- 

ljenih v okviru lastnega gospodinjstva za ne- 
posredne potrebe gospodinjstva; 

2. dohodki od prodaje na običajen način 
predelanih lastnih kmetijskih pridelkov (vino, 
žganje, olje, volna in podobno). 

63. člen 
Če ima več oseb dohodek od opravljanja 

gospodarske dejavnosti v skupno obratoval- 
nici, ustanovljeni po določbah obrtnega zako- 
na, je vsaka od njih zavezanec za davek od 
dela dohodka, ki mu pripada na podlagi po- 
godbe o ustanovitvi skupne obratovalnice. 

Dohodek skupne obratovalnice po prejš- 
njem odstavku se ugotavlja skupno 

64. č len 
Davek iz gospodarskih dejavnosti se od- 

merja po dejanskem dohodku, v pavšalnem 
letnem znesku in v odstotku od posameznega 
kosmatega dohodka (davek po odbitku). 

65. člen 
Davek iz gospodarskih dejavnosti po dejan- 

skem dohodku plačujejo zavezanci, za katere 
ni v tem zakonu ali odloku občinske skupšči- 
ne določeno, da plačujejo davek v pavšalnem 
letnem znesku. 

Ne glede na določbe prejšnjega odstavka 
se davek iz gospodarskih dejavnosti po de- 
janskem dohodku ne plačuje od dohodkov, ki 
ne izvirajo iz gospodarske dejavnosti zave- 
zanca in za katere je v zakonu določeno, da se 
od njih plačuje davek po odbitku 

66. č len 
Osnova za davek iz gospodarskih dejavno- 

sti, ki se odmerja po dejanskem dohodku, je 
ostanek čistega dohodka iz gospodarske de- 
javnosti zavezanca. 

Ostanek čistega dohodka v smislu tega za- 
kona se ugotovi takole: 

1. od celotnega prihodka od dejavnosti se 
odštejejo materialni stroški in amortizacija; 

2. tako ugotovljeni dohodek se zmanjša za 
zakonske in pogodbene obveznosti, določene 
s tem zakonom ter druge dajatve/ki se krijejo 
iz dohodka., 

3. tako ugotovljen čisti dohodek se zmanj- 
ša za: 

- osebne dohodke in nadomestila osebnih 
dohodkov delavcev, pod pogoji in po merilih 
iz kolektivne pogodbe, 

- osebni dohodek zavezanca po 10. členu 
tega zakona in nadomestilo osebnega dohod- 
ka v višini ugotovljeni po merilih, ki jih kolek- 
tivna pogodba določa za delavce, uporablje- 
nih na poprečni mesečni osebni dohodek za- 
vezanca za preteklo leto, 

- sredstva skupne porabe delavcev pod 
pogoji in po merilih iz kolektivne pogodbe in 
za regres za letni dopust za zavezanca v višini, 
kot to določa kolektivna pogodba za delavce; 

4. po izvedeni razporeditvi čistega dohod- 
ka preostali znesek predstavlja ostanek čiste- 
ga dohodka. 

67. č len 
Celotni prihodek od dejavnosti predstavlja- 

jo prihodki obratovalnice, ki sestoje iz: 
- vrednosti prodanih proizvodov in stori- 

tev, v katero je vključen davek od prometa 
proizvodov in storitev (fakturirana realizacija), 

- dohodkov, doseženih na podlagi združe- 
vanja dela in sredstev in na podlagi poslovne- 
ga sodelovanja 

- drugih dohodkov v zvezi z opravljanjem 
gospodarske dejavnosti, 

vse to zmanjšano za davek od prometa pro- 
izvodov in storitev. 

Zavezancem, ki vodijo predpisane knjigo- 
vodske evidence po prejšnjem odstavku in 
realiziranim prihodkom ter za razmejitev 
ustreznih stroškov, se na njihovo zahtevo kot 
celoten prihodek šteje realizirani prihodek 
(plačana realizacija). 

68. č len 
Za materialne stroške se štejejo stroški, ki 

so bili nujno potrebni za ustvaritev celotnega 
prihodka, in to: 

1. izdatki za porabljene surovine, pomožni 
material, droben inventar in embalažo. Če za- 
vezanec uvozi surovine oziroma drug mate- 
rial, se izdatki priznavajo po vrednosti ugo- 
tovljeni po carinskih predpisih, vštevši carino, 
prometni davek in druge uvozne davščine, ki 
so izkazani v carinski dokumentaciji. 

V primerih, ko se za uvoženo blago ne pla- 
čuje carina, se vrednost ugotavlja po izdani 
fakturi; fakturni znesek se preračuna v dinar- 
sko vrednost na nač in, kot se za blago, od 
katerega se plačuje carina, preračuna v zvezi 
z obračunavanjem carine. 

Za droben inventar se štejejo stvari opreme, 
katerih doba uporabnosti je krajša od enega 
leta, kakor tudi stvari opreme, katerih doba 
uporabnosti je daljša od enega leta, če je 
njihova posamična nabavna cena manjša od 
3.000 din; ta znesek se spremeni, ko pride do 
sprememb v predpisih, ki določajo stvari 
opreme, ki se štejejo za droben inventar v 
združenem delu in upošteva v višini, določeni 
za združeno delo. Za droben inventar se šteje- 
jo tudi avtomobilske gume, razen prvih gum, 
ki so sestavni del nabavne vrednosti vozila. 

Nač in ugotavljanja izdatkov po tej točki za- 
radi kala, razpisa, okvare, razlitja in podobno 
ter načinov odpisov drobnega inventarja 
predpiše republiški sekretar za finance. 

2. izdatki za porabljeno energijo in kurjavo; 
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3. izdatki za vzdrževanje osnovnih sredstev 
zaradi zagotovljanja njihovega tekočega de- 
lovanja; 

4. izdatki za stroške delavcev v zvezi z deli, 
opravljenimi izven kraja poslovnega sedeža 
po izdanem potnem nalogu v skladu s kolek- 
tivno pogodbo, kot so: 

- dnevnice za službena potovanja, 
- povrač ila za prenočišče na službenem 

potovanju, 
- povrač ila prevoznih stroškov za službeno 

potovanje, 
- terenski dodatki, 
- povrač ila za uporabo lastnega osebnega 

motornega vozila, 
Pod pogoji in po merilih iz te točke se 

priznavajo med izdatki stroški v zvezi z deli 
izven kraja poslovnega sedeža tudi za zave- 
zanca, razen povrač ila prevoznih stroškov, če 
za ta namen uporablja vozilo, ki je uvrščeno 
med osnovna sredstva obratovalnice. 

Zavezancem, katerih vrsta dejavnosti to ter- 
ja, se priznavajo tudi prevozni stroški oziroma 
povrač ilo za uporabo lastnega motornega vo- 
zila v kraju poslovnega sedeža na podlagi 
evidence o opravljenih vožnjah; 

5. izdatki za stroške za prevoz na delo in z 
dela delavcev in učencev poklicnih šol ter 
študentov in učencev na praksi, v višini in pod 
pogoji iz kolektivne pogodbe; pod enakimi 
pogoji se ti stroški priznavajo tudi za zave- 
zanca; 

6. izdatki za transportne stroške, ki so bili 
potrebni pri opravljanju dejavnosti; 

7. izdatki za zakupnino za poslovni prostor 
v tuji zgradbi; 

8. izdatki za povračila za ločeno življenje 
delavcev in za selitvene stroške delavcev; 

9. izdatki za izplač ila po pogodbah o delu, 
če so sklenjene po določbah zakona in kolek- 
tivne pogodbe; 

10. katastrski dohodek zemljišča, ki se 
uporablja za opravljanje gospodarskih dejav- 
nosti ; 

11. izdatki za pisarniški material, poštne, 
telegrafske in telefonske storitve; 

12. izdatki za stroške propagande, rekla- 
me, razstavljanja na sejmih in razstavah; 

13. izdatki za strokovno literaturo in časo- 
pise z družbenopolitično vsebino ter za stro- 
ške sodelovanja v organiziranih oblikah stro- 
kovnega izpopolnjevanja v zvezi z oprav- 
ljanjem dejavnosti; 

14. izdatki za sprotne potrebe varstva pri 
delu in varstva delovnega okolja; 

15. izdatki za nagrade učencev z učno po- 
godbo ter nagrade učencev in študentov na 
obvezni praksi, pri praktičnem pouku, oprav- 
ljanju proizvodnega dela oziroma delovne 
prakse, kot določa kolektivna pogodba; 

16. izdatki za toplo prehrano med delo za 
delavce in učence, ki delajo oziroma se prak- 
tično izobražujejo v višini in pod pogoji iz 
kolektivno pogodbe; v enaki višini se ti izdatki 
priznajo tudi za zavezanca; 

17. odpisi terjatev, za katere je bilo s sodno 
odločbo ugotovljeno, da so neizterljive, oziro- 
ma, da jih je treba v sanacijskem postopku 
odpisati; 

18. izdatki za druge materialne stroške, ki 
so neogibno potrebni za redno poslovanje, da 
se doseže celotni prihodek. 

Vsi materialni stroški morajo biti posamič- 
no izkazani in dokazani z dokumenti. 

69. člen 
Amortizacija se obračunava od nabavne 

vrednosti osnovnih sredstev, povečane za 
stroške dostave in montaže. 

Amortizacija se priznava za osnovna sred- 
stva vpisana v knjigi oziroma kartoteki osnov- 
nih sredstev. 

Za psnovna sredstva, od katerih se obraču- 
nava amortizacija po tem zakonu, štejejo: 

1. gradbeni objekti, 
2. oprema, 
3. vlaganja za pridobitev pravice do paten- 

ta, pravice do licence, pravice do modela in 
pravice do vzorca. 

Za osnovna sredstva se ne šteje droben 
inventar. 

Nač in vrednotenja osnovnih sredstev in 
stopnje amortizacije predpiše Izvršni svet 
Skupščine SR Slovenije. 

70. člen 
Za zakonske in pogodbene obveznosti ter 

druge dajatve v smislu 2. točke 66. člena tega 
zakona se štejejo: 

1.obveznosti za financiranje dejavnosti izo- 
braževanja, znanosti, kulture, zdravstva, so- 
cialnega varstva in drugih družbenih dejavno- 
sti ter obveznosti, s katerimi se zagotavlja 
socialna varnost delavcev in zavezanca, opre- 
deljene z zakoni, dogovori oziroma samoup- 
ravnimi sporazumi ter pogodbami, za katere 
zakon določa, da se v temeljnih organizacijah 
združenega dela poravnajo iz dohodka, 

2. članski prispevki gospodarskim zborni- 
cam in obrtnim združenjem, 

3. izdatki za splošno ljudsko obrambo in 
družbeno samozaščito, 

4. izdatki za humanitarne namene, če gre 
za organizirane oblike zbiranja sredstev, 

5. upravne takse v zvezi z opravljanjem de- 
javnosti, 

6. zavarovalne premije plačane za: 
- zavarovanje osnovnih in obratnih sred- 

stev, 
- zavarovanje delavcev za primere nesreč  

pri delu, 
- zavarovanje potnikov in blaga v prometu. 
7. plačane obresti od kreditov za obratna 

sredstva prejetih od bančnih organizacij, 
8. sodni stroški v zvezi z uveljavljanjem ter- 

jatev iz naslova opravljanja dejavnosti, 
9. drugi izdatki za izpolnitev z zakonom 

določenih obveznosti, prevzetih s samoup- 
ravnim sporazumom ali s pogodbo 

71. člen 
Davčna osnova za davek iz gospodarskih 

dejavnosti, ki se odmerja po dejanskem do- 
hodku, se ugotavlja na podlagi davčne napo- 
vedi, ki temelji na podatkih poslovnih knjig. 

Če davčni organ na podlagi zbranih podat- 
kov ali ugotovitve, da poslovne knjige niso v 
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OPOMBE:- redu in da podatki v knjigah niso verodostojni 
spozna, da so podatki iz napovedi nepopolni 
ali nepravilni, ugotovi osnovo za davek na 
podlagi cenitve prihodkov, oprte na podatke 
o nač inu in obsegu zavezančevega poslova- 
nja in obsegu zaposlovanja delavcev ter na 
podlagi vseh konkretnih dejstev in pogojev, v 
katerih zavezanec posluje ali s primerjavo z 
drugimi zavezanci, ki poslujejo v podobnih 
pogojih 

72. člen 
Šteje se, da del čistega dohodka, ki se po 

zagotovitvi osebnih dohodkov delavcev na- 
meni za osebni dohodek zavezanca, ki v obliki 
stalnega poklica opravlja gospodarsko dejav- 
nost in je obdavčen po dejanskem dohodku, 
ne more biti nižji od osebnega dohodka, dolo- 
čenega po 10. členu zakona, če zavezanec ne 
dokaže flrugače. 

73. člen 
Stopnje davka iz gospodarskih dejavnosti 

so progresivne in se določajo po sistemu na- 
vadne progresije 

74. člen 
Davek iz gospodarskih dejavnosti v pavšal- 

nem letnem znesku plačujejo: 
1. zavezanci, ki opravljajo popravila, vzdr- 

ževalna dela, izdelujejo posamezne izdelke 
po individualnih naroč ilih, merah, načrtih in 
zahtevah naročnika ali opravljajo osebne sto- 
ritve v okviru obrtnih dejavnosti (87. do 89. 
č len obrtnega zakona) pod pogojem, da: 

a) ne uporabljajo avtomatov ali drugih vi- 
soko produktivnih strojev, 

b) ne uporabljajo dopolnilnega dela drugih 
delavcev in tudi ne dela družinskih članov 
zavezanca, ki jim je tako delo edina in glavna 
zaposlitev in so na tej podlagi zdravstveno ter 
pokojninsko in invalidsko zavarovani, oziro- 
ma zaposlujejo enega delavca, če opravlja 
osebne storitve; 

2. zavezanci, ki se ukvarjajo s kmečkim tu- 
rizmom pod pogojem, da ne uporabljajo do- 
polnilnega dela drugih delavcev in tudi ne 
družinskih članov, ki jim je tako delo edina in 
glavna zaposlitev in so na tej podlagi zdrav- 
stveno ter pokojninsko in invalidsko zavaro- 
vani. 

Davka v pavšalnem letnem znesku ni mogo- 
če odmeriti zavezancem, ki opravljajo gospo- 
darsko dejavnost v skupni obratovalnici. 

Občinska skupščina lahko določ i pogoje, 
pod katerimi se odmerja davek v pavšalnem 
letnem znesku zavezancem, ki opravljajo go- 
stinsko dejavnost v odročnih oziroma višin- 
skih krajih in zavezancem, ki opravljajo bro- 
darsko dejavnost in ne uporabljajo dopolnil- 
nega dela drugih delavcev in tudi ne zaposlu- 
jejo družinskih članov. 

Zavezanci, ki po določbah tega člena pla- 
čujejo davek v pavšalnem letnem znesku, se 
na njihovo zahtevo preuvrstljo na obdavčenje 
po dejanskem dohodku. Zahtevo za preuvrsti- 
tev morajo predložiti pred začetkom leta, za 
katero,;zahtevajo obdavčitev po dejanskem 
dohodku.'oh 

Če zavezanec med letom preneha izpolnje- 
vati pogoje za obdavčenje v pavšalnem let- 
nem znesku, mora o tem v osmih dneh obve- 
stiti davčni organ. Na podlagi takega obvesti- 
la oziroma na podlagi ugotovitve davčnega 
organa o neizpolnjevanju pogojev za pavšal- 
no obdavčitev davčni organ zavezanca preu- 
vrsti na obdavčenje po dejanskem dohodku. 

75. člen 
Višina pavšalnega letnega zneska je odvi- 

sna od vrste dejavnosti in predmeta poslova- 
nja, obsega, načina, pogojev in kraja poslova- 
nja, delovne sposobnosti zavezanca in drugih 
okolišč in, ki vplivajo na doseganje dohodka. 

Občinska skupščina predpiše natančnejša 
merila za določanje pavšalnega letnega zne- 
ska davka. 

76. člen 
Davek v pavšalnem letnem znesku se od- 

merja vnaprej. 
Pavšalni letni znesek davka se sorazmerno 

zniža, če zavezanec začasno ustavi obratova- 
nje oziroma preneha z obratovanjem, kar se 
ugotovi z ustreznim aktom pristojnega občin- 
skega upravnega organa. 

77. č len 
Zavezancem, ki vlagajo sredstva za zboljše- 

vanje in razširjanje materialne osnove dela, se 
prizna davčna olajšava v naslednjih primerih 
in na naslednji nač in: 

1. da gre za naložbe v dejavnosti, katere 
vzpodbujanje je v skladu z načrtovanim ra- 
zvojem malega gospodarstva v obč ini oziro- 
ma v republiki: 

2. da gre za naložbe, ki ne predstavljajo 
nabavo osnovnih sredstev, katera bi bilo treba 
nadomestiti iz že priznane amortizacije; 

3. olajšava se priznava v obliki znižanja od- 
merjenega davka iz dejavnosti; 

4. za določ itev višine davčne olajšave se 
upošteva: 

a) višina naložbe, 
b) odstotni delež naložbe, ki se povrne v 

obliki priznane davčne olajšave in ki je lahko 
določen v različni višini za posamezne dejav- 
nosti ter tudi lahko različno za poslovne pro- 
store in za druga osnovna sredstva, 

c) porazdelitev pod b) priznanega zneska 
davčne olajšave po letih, s tem, da doba priz- 
navanja v nobenem primeru ne more biti dalj- 
ša od pet let; 

5. pravica do koriščenja oljašave preneha, 
če zavezanec osnovno sredstvo, za katero je 
priznana olajšava, odtuji ali da v zakup; 

6. pravica do olajšave se prizna v primerih, 
če zavezanec v redu vodi poslovne knjige, če 
jih je dolžan voditi. 

Občinska skupščina opredeli dejavnosti iz 
prvega odstavka prve točke tega člena, v ka- 
terih se priznavajo olajšave in določ i konkret- 
nejša merila za priznavanje olajšav. 

Davčna olajšava se prizna na podlagi po- 
sebne vloge zavezanca in predložitve doku- 
mentacije. 
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78. č len 
Zavezancu za davek iz gospodarskih dejav- 

nosti se prizna davčna olajšava za učence v 
gospodarstvu. Olajšava se prizna v obliki zni- 
žanja odmerjenega davka in znaša 20% od 
izplačanih nagrad tem učencem v višini, ki jim 
pripada po kolektivni pogodbi. 

Davčne olajšave iz 53. č lena tega zakona se 
uporabljajo tudi za zavezance za davek iz 
gospodarskih dejavnosti. 

Določbe o davčnih olajšavah iz 54. člena 
tega zakona se smiselno uporabljajo tudi za 
zavezance davka iz gospodarskih dejavnosti - 
borce, .katerim se davek odmerja v pavšalnem 
letnem znesku. 

Občinske skupščine lahko predpišejo davč- 
ne olajšave v obliki odstotnega znižanja od- 
merjenega davka za zavezance, ki opravljajo 
gospodarske dejavnosti, katerih razvoj se želi 
pospešiti, glede na specifične potrebe v ob- 
č ini 

79. člen 
Davek iz gospodarskih dejavnosti v odstot- 

ku od vsakega posameznega kosmatega do- 
hodka (davek po odbitku) plačujejo občani, ki 
priložnostno opravljajo storitve organizaci- 
jam združenega dela, organom družbenopoli- 
tičnih skupnosti ter drugim samoupravnim 
organizacijam in skupnostim ali ki opravljajo 
pri njih delo po pogodbi o delu po predpisih o 
delovnih razmerjih ali imajo pri njih dohodke 
od postranskih kmetijskih dejavnosti, ki niso 
zajeti v katastrskem dohodku. Davek po od- 
bitku plačujejo tudi občani od dohodkov na 
podlagi pogodbe o delu, sklenjene v skladu s 
predpisi o zaposlovanju pri nosilcih samo- 
stojnega osebnega dela. 

Kot dohodki od postranskih kmetijskih de- 
javnosti po prejšnjem odstavku se štejejo sa- 
mo dohodki od prevozništva in od tovorjenja 
lesa ter drugega materiala; med te dohodke 
se ne štejejo dohodki, ki jih imajo lastniki 
gozdov s spravilom lesa iz lastnega gozda in 
dohodkov, ki jih imajo združene kmetije - 
lastniki gozdov na osnovi pogodb o trajnej- 
šem sodelovanju s temeljno organizacijo koo- 
perantov gozdarstva. 

Davek po odbitku se plača tudi od dohod- 
kov potujoč ih zabavišč . Prireditelji morajo 
pred začetkom dela prijaviti zabavišče davč- 
nemu orgau obč ine, v kateri želijo imeti zaba- 
višče. 

Od dohodkov doseženih z obrtno proizvod- 
njo, ni mogoče odmerjati davka po odbitku. 

Osnova za odmero davka po odbitku je ce- 
lotni doseženi dohodek brez upoštevanja 
stroškov 

80. člen 
Stopnje davka po odbitku so lahko različne 

za posamezne vrste dohodkov, in sicer po 
naslednjih skupinah dohodkov: 

1. od dohodkov raznašalcev in prodajalcev 
časopisov, knjig, revij in podobno, od prodaje 
srečk in vplač il pri športni napovedi ter pri 
lotu, od prejemkov zavarovalnih poverjeni- 
kov, od dohodkov meteoroloških opazoval- 

cev, od provizij zastopnikov organizacij za OPOMBE: 
varstvo malih avtorskih pravic, od zbiranja 
naroč il za časopise, knjige, revije in podobno, 
od dohodkov delavcev, doseženih z oprav- 
ljanjem del ob pretežni uporabi lastne telesne 
moč i; od dohodkov doseženih z opravljanjem 
postranskih kmetijskih dejavnosti; 

2. od provizij poslovnih agentov in poverje- 
nikov, dohodkov od zbiranja oglasov, od do- 
hodkov, doseženih s prodajo izdelkov upo- 
rabne umetnosti ali z razmnoževanjem ali iz- 
dajanjem avtorskih del, ki se ne štejejo za 
izvirnike, do dohodkov potujoč ih zabavišč ; 

3. od dohodkov oseb, ki priložnostno 
opravljajo storitve za organizacije združenega 
dela, državne organe ter druge organizacije in 
skupnosti in od dohodkov, doseženih z 
opravljanjem del po pogodbi o delu, sklenjeni 
v skladu s predpisi o delovnih razmerjih, če ne 
gre za dohodke iz prve in druge točke. 

Pri določanju stopenj za posamezne skupi- 
ne dohodkov je treba upoštevati višino stro- 
škov, ki so v povpreč ju potrebni za dosego 
takih dohodkov 

V!. DAVEK OD DOHODKA IZ 
POKLICNIH DEJAVNOSTI 

81. člen 
Zavezanec za davek od dohodka iz poklic- 

nih dejavnosti (v nadaljnjem besedilu: davek 
iz poklicnih dejavnosti) je delovni človek, ki z 
osebnim delom samostojno opravlja poklicno 
dejavnost in s tem v obliki stalnega ali po- 
stranskega poklica oziroma priložnostno pri- 
dobiva dohodek, če se od takih dohodkov ne 
plačuje davek iz avtorskih pravic. 

Davek iz poklicnih dejavnosti se plačuje 
tudi od dohodkov, ki jih avtor doseže z izdaja- 
njem svojih del oziroma, ki jih občan doseže z 
izdajanjem del, za katere je podedoval ali na 
drug zakonit nač in pridobil materialne avtor- 
ske pravice (dohodki od samozaložbe). 

82. člen 
Davka iz poklicnih dejavnosti ne plačujejo 

učenci in študentje, dokler se redno šolajo, 
od dohodkov doseženih s poučevajem snovi, 
ki je sestavni del rednega izobraževalnega 
programa. 

83. člen 
Davek iz poklicnih dejavnosti se odmerja po 

dejanskem dohodku, v pavšalnem letnem 
znesku in v odstotku od posameznega ko- 
smatega dohodka (davek po dobitku). 

84. člen 
Davek iz poklicnih dejavnosti po dejanskem 

dohodku plačujejo zavezanci, za katere ni v 
tem zakonu določeno, da plačujejo davek v 
pavšalnem letnem znesku 

85. člen 
Davčna osnova za davek izcfj&teiteiffiiii dejav- 

nosti, ki se odmerja po dejanskm dohodku, je 
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OPOMBE: ostanek čistega dohodka iz poklicne dejavno- 
sti zavezanca. 

Za ugotovitev ostanka čistega dohodka se 
primerno uporabljajo določbe 66., 67., 68., 
69., 70. in 71. člena tega zakona. Izjemoma se 
pri odvetnikih kot vrednost opravljenih stori- 
tev v smislu prve alineje prvega odstavka 67. 
člena šteje znesek prejetih plač il za oprav- 
ljanje storitev. 

Pri ugotavljanu ostanka čistega dohodka 
od samozaložbe se kot materialni strošek šte- 
je tudi avtorski honorar v višini kot ga uveljav- 
lja zavezanec, vendar ne sme presegati višine, 
ki jo v povpreč ju za taka dela priznavajo za- 
ložniške organizacije. 

86. člen 
Šteje se, da del čistega dohodka, ki se po 

zagotovitvi osebnih dohodkov delavcev na- 
meni za osebni dohodek zavezanca, ki v obliki 
stalnega poklica opravlja poklicno dejavnost 
in je obdavčen po dejanskem dohodku, ne 
more biti nižji od osebnega dohodka, določe- 
nega po 10. členu tega zakona, če zavezanec 
ne dokaže drugače. 

87. člen 
Stopnje davka iz poklicnih dejavnosti so 

progresivne in se določajo po sistemu nava- 
dne progresije. 

88. člen 
Občinske skupščine lahko predpišejo davč- 

ne olajšave v obliki odstotnega znižanja od- 
merjenega davka za posamezne poklicne de- 
javnosti, katerih razvoj se želi pospeševati 
glede na specifične potrebe v občini. 

Olajšave iz 53. člena tega zakona se upo- 
rabljajo tudi za zavezance davka iz poklicnih 

\ dejavnosti. 
Določbe o davčnih olajšavah iz 54. člena 

tega zakona se smiselno uporabljajo tudi za 
zavezance davka iz poklicnih dejavnosti - 
borcev, katerim se davek odmerja v pavšal- 
nem letnem znesku. 

89. člen 
Davek iz poklicnih dejavnosti v pavšalnem 

letnem znesku plačujejo: 
1. zavezanci, ki dosegajo dohodke z razni- 

mi oblikami poučevanja, razen če se pouče- 
vanje izvaja v organiziranih oblikah (tečaji in 
podobno), 

2. duhovniki in verske skupnosti. 
Zavezanci, ki po določbah tega člena pla- 

čujejo davek v pavšalnem letnem znesku, se 
na njigovo zahtevo preuvrstijo na obdavčenje 
po dejanskem dohodku. Zahtevo za preuvrsti- 
tev morajo predložiti pred začetkom leta za 
katero zahtevajo obdavčitev po dejanskem 
dohodku. 

Če zavezanec med letom preneha izpolnje- 
vati pogoje za obdavčevanje v pavšalnem let- 
nem znesku, mora o tem v osmih dneh obve- 
stiti davčni organ. Na podlagi takega obvesti- 
la oziroma na podlagi ugotovitve davčnega 
organa o neizpolnjevanju pogojev za pavšal- 
no obdavčitev davčni organ zavezanca preu- 
vrsti na obdavčenje po dejanskem dohodku 

SO. člen 
Pri odmeri davka iz poklicnih dejavnosti v 

pavšalnem letnem znesku, se glede višine in 
nač ina določanja davka ter pogojev glede 
spremembe višine odmerjenega davka med 
letom, primerno uporabljajo določbe 75. in 
76. člena tega zakona. 

91. člen 
Davek iz poklicanih dejavnosti v oastotku 

od vsakega posameznega kosmatega dohod- 
ka (davek po odbitku) plačujejo občani, ki 
priložnostno opravljajo storitve organizaci- 
jam združenega dela, organom družbenopoli- 
tičnih skupnosti ter drugim samoupravnim 
organizacijam in skupnostim ali ki opravljajo 
pri njih delo po pogodbi o delu. Davek po 
odbitku plačujejo tudi občani od dohodkov 
na podlagi pogodbe o delu, sklenjene v skla- 
du s predpisi o zaposlovanju pri nosilcih sa- 
mostojnega osebnega dela. 

Osnova za odmero davka po odbitku je ce- 
lotni doseženi dohodek brez upoštevanja 
stroškov. 

Stopnje davka iz poklicne dejavnosti po od- 
bitku so proporcionalne. 

92. člen 
Davek po odbitku plačuje od prejemkov za 

svoje delo pri domač i organizaciji združenega 
dela tudi tuj strokovnjak, ki opravlja to delo 
po pogodbi, sklenjeni v skladu s pogodbo o 
vložitvi sredstev tujih oseb v domačo organi- 
zacijo združenega dela. 

Vil. DAVEK OD DOHODKA IZ 
AVTORSKIH PRAVIC 

93. člen 
Zavezanec za davek od dohodka iz avtor- 

skih pravic (v nadaljnjem besedilu: davek iz 
avtorskih pravic) je občan, ki ima dohodek iz 
avtorskih pravic, zavarovanih z zakonom. 

Za dohodek iz avtorskih pravic se šteje po 
tem zakonu tudi dohodek od izvajanja glasbe- 
nih, književnih in drugih umetniških del. Prav 
tako se za dohodek iz avtorskih pravic šteje 
avtorski honorar, ki ga je avtor uveljavljal kot 
materialni strošek pri ugotavljanju ostanka 
čistega dohodka iz poklicnih dejavnosti. 

Davek iz avtorskih pravic se plačuje tudi od 
nagrad za znanstveni ali umetniški uspeh, če 
ni v zakonu drugače določeno 

94. člen 
Če nastane dvom, ali gre za delo s področja 

uporabne umetnosti ali pa le za obrtni izde- 
lek, odloč i komisija, ki jo imenuje Izvršni svet 
občinske skupščine 

95. člen , 
Ne štejejo se za dohodke iz avtorskih pravic 

dohodki, ki jih imajo posamezniki od organi- 
zacij združenega dela, organov družbenopoli- 
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tičnih skupnosti ter drugih samoupravnih or- 
ganizacij in skupnosti, oziroma od delovnih 
ljudi, ki z osebnim delom samostojno kot po- 
klic opravljajo poklicno dejavnost ter delov- 
nih ljudi, ki samostojno opravljajo dejavnost z 
osebnim delom s sredstvi, ki so lastnina obča- 
nov, pri katerih so v delovnem razmerju, za 
avtorska dela, ki so jih izvršili kot svojo redno 
delovno dolžnost pri teh organizacijah, skup- 
nostih, organih ali delovnih ljudeh, razen če 
gre za avtorsko delo, glede katerega obdrži 
avtor vse avtorske pravice po zakonu o avtor- 
ski pravici. 

Za dohodke iz avtorskih pravic se ne štejejo 
po tem zakonu dohodki zavezancev za davek 
iz gospodarskih ali poklicanih dejavnosti, če 
jih dosegajo v okviru svoje dejavnosti, čeprav 
gre za dela, ki imajo sicer značaj avtorskih 
del. » 

96. člen 
Od dohodka iz avtorskih pravic se plačuje 

davek od vsakega posameznega dohodka. 
Od dohodka iz avtorskih pravic, ki ga zave- 

zanec dobi od organizacije združenega dela, 
od organov družbenopolitičnih skupnosti ter 
drugih samoupravnih organizacij in skupno- 
sti, se davek od avtorskih pravic plača ob 
posameznem izplač ilu (davek po odbitku). 

Dohodek iz avtorskih pravic, ki ga dobi od 
občanov, mora zavezanec prijaviti ter obraču- 
nati in plačati davek v petnajstih dneh od 
dneva, ko prejme dohodek, pri davčnem or- 
ganu občine, v kateri ima stalno prebivališče. 

Zavezanci, ki z osebnim delom samostojno 
kot poklic dosegajo dohodke, od katerih se 
plačuje davek iz avtorskih pravic, lahko do 
konca koledarskega leta zahtevajo, da se v 
naslednjem letu obdavčijo po ugotovljenem 
dejanskem dohodku. Takim zavezancem se 
od posamično doseženih dohodkov davek ne 
odmerja. 

97. člen 
Osnova za davek iz avtorskih pravic je do- 

hodek iz avtorskih pravic, zmanjšan za stro- 
ške, ki so bili zanj potrebni. 

V primerih, ko se davek iz avtorskih pravic 
plačuje od posamično doseženega dohodka, 
se priznavajo normirani stroški v višini 40 % 
od doseženega dohodka. Za uveljavljanje viš- 
jih stroškov mora zavezanec davčnemu orga- 
nu predložiti ustrezne dokaze. Ne glede na to 
pa se osebam, na katere je bila avtorska pravi- 
ca prenesena, priznajo samo dejanski stroški. 

Pri zavezancih, ki se po četrtem odstavku 
prejšnjega člena obdavčujejo po dejanskem 
dohodku, je osnova za davek ostanek čistega 
dohodka. Za ugotovitev ostanka čistega do- 
hodka se primerno uporabljajo določbe 66; 
67., 68., 69., 70. in 71. člena tega zakona. 

98. člen 
Pri odmeri davka, ki se plača od vsakega 

posameznega dohodka, se poleg stroškov po 
drugem odstavku prejšnjega člena priznajo 
zavezancem še naslednji stroški- 

1. od dohodkov od likovnih del (kiparskih OPOMBE: 
del, slik in del uporabnih umetnosti), ki jih 
doseže umetnik na domač i razstavi zunaj svo- 
jega stalnega prebivališča, dejanski stroški za 
prevoz teh del; osebni prevozni stroški in 
stroški prebivanja se priznavajo v višini, kot se 
priznavajo zavezancem za davek iz poklicnih 
dejavnosti za opravljanje def izven poslovne- 
ga sedeža; o prevoznih stroških in stroških 
prebivanja mora zavezanec davčnemu orga- 
nu predložiti ustrezne dokaze; 

2. plač ilo jugoslovanski avtorski agenciji, 
zavodu za varstvo malih avtorskih pravic ter 
specializiranim organizacijam, ki so upraviče- 
ne prodajati umetniška dela (slikarske galerije 
in podobno), za njihove storitve; navedeni 
stroški se upoštevajo, če zavezanec izplačni- 
ku predloži potrdilo o teh stroških. 

99. člen 
Stopnje davka iz avtorskih pravic so pro- 

porcionalne. 
Stopnje davka iz avtorskih pravic so lahko 

različne glede na vrste dohodkov iz avtorskih 
pravic. 

Višje stopnje se predpišejo za naslednje 
vrste dohodkov iz avtorskih pravic: 

1. od reklamnih slik, risb, plastik, reklamnih 
pisanih in govorjenih besedil, reklamnih fil- 
mov, diafilmov in diapozitivov, reklamne glas- 
be ter od reprodukcij takih del; 

2. od raznih skic in risb, stripov, križank in 
drugih podobnih del; 

3. od dohodkov artistov, plesalcev in po- 
dobnih poklicev, doseženih na zabavnoglas- 
benih prireditvah; 

4. od dohodkov izvajalcev glasbenih del na 
zabavah, plesih, športnih igrišč ih, kopališč ih, 
razstavišč ih, v varietejih, v gostinskih obratih 
in na podobnih prireditvah. 

Če nastane dvom ali dohodek iz avtorskih 
pravic, spada pod določbo 1. do 4. točke 
prejšnjega odstavka, odloč i o tem davčni or- 
gan na podlagi mnenja za kulturo pristojnega 
republiškega upravnega organa. 

Če se dohodki iz avtorskih pravic iz 3. in 4. 
točke tretjega odstavka tega člena ustvarijo v 
organizaciji strokovnih združenj umetnikov in 
njihovih članov, se na take dohodke ne upo- 
rabi višja stopnja. 

Za obdavčenja dohodkov iz avtorskih pra- 
vic, ki jih dosežejo delovni ljudje, ki z osebnim 
delom samostojno kot poklic opravljajo umet- 
niško ali drugo kulturno dejavnost, se upora- 
bijo stopnje davka iz avtorskih pravic znižane 
za 70%. 

Do izdaje republiškega zakona, ki bo opre- 
delil pogoje za priznavanje statusa samostoj- 
nega umetnika, se v zvezi s priznavanjem 
davčne olajšave po prejšnejm odstavku šteje- 
jo tisti, katerim je republiška komisija za so- 
cialno zavarovanje samostojnih umetnikov 
priznala lastnost umetnika v zvezi s plačeva- 
njem obveznosti za socialno zavarovanje. 

100. člen 
Davka iz avtorskih pravic ne plačujejo av- 

1. od dohodka od jubilejnih izcfaf celotnih 
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OPOMBE: književnih, znanstvenih in umetniških del ter 
od jubilejnih predstav in koncertov, če zajema, 
jubilej 25 ali več let dela avtorja oziroma re- 
produktivnega umetnika; 

2. od dohodka, ki ga imajo umetniki s prire- 
janjem retrospektivnih razstav umetniških 
del. 

101. člen 
Od dohodka, ki ga ima občan od prodaje 

izdelkov uporabne umetnosti ali od razmno- 
ževanja ali izdajanja drugih avtorskih del, pla- 
ča davek iz avtorskih pravic samo od tistega 
števila prodanih proizvodov, ki štejejo za 
izvirnike; od dohodka, ki ga ima od prodaje 
nadaljnjih izdelkov oziroma izvodov, plača 
davek iz gospodarskih dejavnosti. 

Republiški upravni organ, pristojen za vpra- 
šanja kulture izda prepis o tem, koliko izvo- 
dov del iz prejšnjega odstavka šteje za izvir- 
nike 

VIII. DAVEK OD DOHODKOV IZ 
PREMOŽENJA IN PREMOŽENJSKIH 
PRAVIC 

102. člen 
Zavezanec za davek od dohodkov iz premo- 

ženja in premoženjskih pravic (v nadaljnjem 
besedilu: davek od dohodkov iz premoženja) 
je občan, ki ima dohodke od nepremičnin, 
premičnin ali od drugega premoženja in pre- 
moženjskih pravic, če od takih dohodkov ne 
plačuje kakšnega drugega davka. 

Davek od dohodkov iz premoženja se pla- 
čuje tudi od dohodkov, ki jih lastnik ali imet- 
nik stanovanjske pravice doseže z oddaja- 
njem stanovanjskih ali poslovnih prostorov, 
garaž in počitniških hiš v najem, kakor tudi od 
dohodkov, doseženih z oddajanjem opremlje- 
nih stanovanjskih prostorov. 

Davek od dohodkov iz premoženja plačuje- 
jo tudi občani, ki imajo dohodke od iznajdb, ki 
niso zašč itene s patentom, ali niso prijavljene 
upravi za patente in od drugih oblik invencij, 
Če izplač ilo nima značaja odkupa materialne 
pravice v smislu 11. točke 5. člena tega za- 
kona. 

103. člen 
Davek od dohodkov iz premoženja se pla- 

čuje tudi od dohodkov, doseženih s prodajo 
nepremičnin, ne glede na to ali so bile proda- 
ne v nespremenjenem ali spremenjenem sta- 
nju. Ta davek se ne plača: 

- če je preteklo deset let od dneva, ko je 
bila nepremičnina pridobljena; 

- od dohodkov od prodaje stanovanjskih 
hiš ali stanovanj v primerih, ko je bila prodaja 
oproščena plač ila davka na promet nepremič - 
nin po 14. točki 4. člena zakona o davku na 
promet nepremičnin (Uradni list SRS, št. 
27/72, 39/74 in 11/79); če je bila prodaja le 
deloma oproščena plač ila davka na promet 
nepremičnin, se davek plača od ugotovljene- 
ga dohodka od prodaje, znižanega za odsto- 
tek, ki izhaja iz razmerja med celotno kupnino 
za prodano stanovanjsko hišo oz[roma stano- 
vanje in delom kupnine, ki je bil oproščen 
davka na promet nepremičnin; 

- v primeru prenosa nepremičnine iz na- 
slova razlastitve ali na podlagi kupoprodajne 
pogodbe, ki je sklenjena namesto razlastitve. 

- v primeru prenosa kulturnega ali zgodo- 
vinskega spomenika ali naravne znamenitosti 
v družbeno lastnino. 

Šteje se, da je dohodek dosežen v letu, ko je 
sklenjena kupoprodajna pogodba. 

Davek od dohodkov iz premoženja se pla- 
čuje tudi od dohodkov, doseženih s prodajo 
predmetov trajnejše uporabne vrednosti, ka- 
terih posamična vrednost presega 60% po- 
prečnega letnega čistega osebnega dohodka 
zaposlenih delavcev v gospodarstvu v SR Slo- 
veniji v preteklem letu. Davek od dohodkov iz 
premoženja se ne plača, če je preteklo več  kot 
tri leta od pridobitve premičnine. 

104. člen 
Osnova za davek od dohodkov iz premože- 

nja je celoten prihodek od premoženja ali 
premoženjskih pravic v letu, za katero se od- 
merja ta davek, zmanjšan za stroške, ki so bili 
zanj nujno potrebni ter za stroške, ki so bili 
sporazumno s strokovno organizacijo vloženi 
v ohranjanje spomeniških lastnosti kutlurne- 
ga ali zgodovinskega spomenika ali naravne 
znamenitosti. 

Pri ugotavljanju davčnih osnov od prodaje 
po prejšnjem členu se nabavna oziroma grad- 
bena vrednost valorizira glede na čas, ko je 
zavezanec stvari nabavil oziroma zgradil v 
skladu s statistično ugotovljenim porastom 
cen na drobno v SR Sloveniji oziroma pri 
prodaji stanovanjskih stavb in stanovanj v 
skladu s porastom cen stanovanj, kot ga ugo- 
tovi predsednik republiškega komiteja za trži- 
šče in splošne gospodarske zadeve. 

Če je bila nepremičnina zgrajena ali nabav- 
ljena deloma ali v celoti s kreditom, se zave- 
zancu valorizirajo vložena lastna sredstva, že 
odplačani del kredita pa se valoririza od časa 
dejanskega odplač ila. 

Valorizacija lastnih vloženih sredstev in od- 
plačanih anuitet v enem koledarskem letu se 
opravi tako, da bi bil celotni znesek vložen 
oziroma odplačan 1. julija. 

105. č len 
Osnova za davek od dohodkov iz premože- 

nja od dohodkov, ki jih lastnik doseže z od- 
dajanjem stanovanjskih ali poslovnih prosto- 
rov, garaž ali počitniških hiš v najem, je zne- 
sek stanarine oziroma najemnine, prejet v le- 
tu, za katero se odmerja davek, zmanjšan za 
stroške vzdrževanja in upravljanja in za eno- 
letno amortizacijo ter za stroške obratovanja, 
če te stroške plačuje lastnik sam. 

Amortizacijo ter stroške iz prejšnjega od- 
stavka določ i za stanovanjske prostore občin- 
ska skupščina v odstotku od stanarine. Te 
stroške lahko občinska skupščina določ i v 
odstotku od najemnine tudi za druge pro- 
store. 

Če so prostori v stavbi, ki jo upravlja organi- 
zacija za gospodarjenje s stanovanjskimi hi- 
šami, se priznajo normirani stroški, kot jih je 
določ ila občinska skupšč ina. Če so dejanski 
stroški višji od normiranih, se priznajo dejan- 
ski stroški. 
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106. člen 111. člen OPOMBE: 
Osnova za davek od dohodkov iz premože- 

nja od dohodkov, ki jih nosilec stanovanjske 
pravice ali najemnik doseže z oddajanjem 
zgradb in prostorov iz prvega odstavka prejš- 
njega člena, je enoletni znesek najemnine, 
prejet v letu, za katero se odmerja davek, 
zmanjšan za najemnino oziroma stanarino, ki 
jo nosilec stanovanjske pravice oziroma naje- 
mnik plačuje od teh prostorov oziroma 
zgradb. 

107. člen 
Pri ugotavljanju dohodka, doseženega z 

oddajanjem stavb in prostorov po 105. in 106. 
členu tega zakona se upošteva tudi vrednost 
vseh obveznosti in storitev, za katere se je 
zavezal najemnik. 

Če je najemnina plačana vnaprej za več let, 
se davčna osnova ugotovi na podlagi celotne- 
ga prejetega zneska, vključno z vrednostjo 
vseh opravljenih obveznosti in storitev iz 
prejšnjega odstavka. Davek se odmeri tako, 
da se na celotno osnovo uporabi stopnja, ki 
ustreza letni najemnini. 

108. člen 
Pri ugotavljanju davčne osnove za odmero 

davka od dohodkov iz premoženja od dohod- 
kov, doseženih z oddajanjem opremljenih 
sob, se kot strošek upošteva stanarinska vre- 
dnost oziroma najemnina, ki se plačuje od 
oddanih prostorov, obraba opreme in vre- 
dnost storitev. Občinska skupščina lahko 
predpiše stroške v odstotku od doseženega 
dohodka. 

Davek se ne plačuje če dohodki, doseženi z 
oddajanjem opremljenih sob, letno ne prese- 
gajo zneska, ki ga določ i občinska skupščina. 

Zavezancem, ki opremljene sobe oddajajo 
prek ustreznih organizacij (zveza študentov, 
turistična društva, organizacije za gospodar- 
jenje s stanovanjskimi hišami), se pri odmeri 
davka prizna posebna olajšava. Pogoje in me- 
rila za olajšavo določ i občinska skupšč ina. 

109. člen 
Zavezanec, ki doseže priložnostni dohodek, 

od katerega se plača davek od dohodkov iz 
premoženja, mora tak dohodek napovedati 
davčnemu organu v 15 dneh, odkar ga je je 
dosegel. 

Vsi dohodki, Ki jih je prejel zavezanec za 
davek od dohodkov iz premoženja v enem 
koledarskom letu, se štejejo za eno davčno 
osnovo. 

110. člen 
Davek od dohodkov iz premoženja se ne 

plačuje: 
1. od prejemkov iz življenskega zavarova- 

nja in zavarovanja za doživetje; 
2. od obresti in dobitkov javnih posojil; 
3. od obresti in drugih dohodkov od hra- 

nilnih vlog, vlog na tekoč ih, žiro računih in od 
drugih oblik vačevanja ter o vrednostnih pa- 
pirjev. 

Za odmero davka od d.ohodkov iz premože- 
nja je pristojen: 

1. če gre za nepremičnino, davčni organ 
občine, kjer nepremično leži; 

2. če gre za premičnine, davčni organ ob- 
čine, v kateri ima zavezanec stalno prebivali- 
šče. 

112. člen 
Stopnje davka so progresivne in se določijo 

po sistemu navadne progresije. 

IX. DAVEK NA DEDIŠČINE !N DARILA 

113. člen 
Zavezanec za davek na dedišč ine in darila 

je občan, ki v SR Sloveniji podeduje ali dobi v 
dar premoženje in tudi občan, ki prejme pre- 
moženje na podlagi pogodbe o dosmrtnem 
preživljanju. 

Za premoženje po prejšnjem odstavku se 
štejejo nepremičnine in pravice na nepremič- 
ninah ter premično premoženje, če skupna 
vrednost premičnega premoženja presega vi- 
šino poprečnega letnega čistega osebnega 
dohodka zaposlenih delavcev v SR Sloveniji v 
preteklem letu. Pri ugotavljanju skupne vre- 
dnosti premičnega premoženja se upošteva 
vrednost vseh prejetih daril od istega daroval- 
ca v razdobju enega leta. 

Pri ugotavljanju davčne osnove za odmero 
davka na dediščine in darila se predmeti go- 
spodinjstva ne upoštevajo. 

Ta davek se ne plačuje od podedovanega 
ali podarjenega začasnega ali dosmrtnega 
užitka nepremičnin. 

114. člen 
Davčna obveznost za davek na dedišč ine in« 

darila nastane takrat, ko postane odločba o 
dedovanju pravnomočna oziroma ko dedič  ali 
obdarjenec sprejme dediščino oziroma da- 
rilo. 

Darilo velja za sprejeto takrat, ko je podpi- 
sana darilna pogodba, če ni pogodbe pa ta- 
krat„ko je darilo sprejeto. 

Pri pogodbah o dosmrtnem preživljanju na- 
stane davčna obveznost ob smrti preživ- 
Ijanca. 

115. člen 
Osnova za davek na dedišč ine in darila je 

prometna vrednost podedovanega ali v dar 
prejetega premoženja ob nastanku davčne 
obveznosti po odbitku dolgov, stroškov in 
bremen, ki odpadejo na premoženje, od kate- 
rega.se plačuje ta davek. 

116. člen 
Stopnje davka na dedišč ine in darila so 

progresivne in odvisne od vrednosti podedo- 
vanega oziroma v dar prejetega premoženja 
ter stopnje sorodstva dediča ali obdarjenca. 
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Pri plačevanju davka na dedišč ine in darila 
so z dedič i prvega dednega reda izenačeni 
zeti, snahe, pastorki irr dedič ali obdarjenec, 
ki je z zapustnikom ali darovalcem živel v dalj 
časa trajajoč i življenjski skupnosti v smislu 
12. č lena zakona o zakonski zvezi in družin- 
skih razmerjih (Uradni list SRS, št. 15/76). 

Zavezanci za davek na dediščine in darila, 
ki dobijo v dar nepremično premoženje, pa z 
darovalcem niso v sorodstvenem razmerju do 
vključno tretjega dednega reda, plačujejo da- 
vek na dedišč ine in darila na način in po 
stopnjah, predpisanih za davek na promet 
nepremičnin. 

117. člen 
Davek na dedišč ine in darila se ne plačuje 

od tistega nepremičnega premoženja, na ka- 
terem dedič  oziroma obdarjenec po veljavnih 
predpisih, ne more pridobiti lastninske pravi- 
ce ali užitka. 

118. člen 
Davka na dedišč ine in darila ne plača dedič  

ali obdarjenec, ki se po določbah zakona o 
kmetijskih zemljišč ih (Uradni list SRS, št. 
1/79) šteje za kmeta, če podeduje oziroma 
dobi v dar kmetijsko zemljišče. V zvezi s priz- 
navanjem davčne oprostitve po prejšnjem 
stavku se gozdna zemljišča istovetijo s kmetij- 
skimi zemljišč i. Davka na dedišč ine tudi ne 
plača dedič ali obdarjenec - prevzemnik 
kmečkega gospodarstva, ki se v skladu s 3. 
členom zakona o dedovanju kmetijskih zem- 
ljišč in zasebnih kmetijskih gospodarstev 
(kmetij) (Uradni list SRS, št. 26/73) šteje za 
kmetijo, pa tudi v drugih primerih, ko dedič  ali 
obdarjenec - kmet podeduje ali dobi v dar 
celo kmetijo. 

Če dedič  ali obdarjenec, ki je bil na podlagi 
določbe prejšnjega odstavka oproščen davka, 
podedovano ali podarjeno nepremičnino 
pred potekom petih let odtuji, ali se v tem 
roku preneha z osebnim delom ukvarjati s 
kmetijsko dejavnostjo, se mu davek nakna- 
dno odmeri tako, kot bi se mu odmeril, če ob 
prejemu dediščine oziroma darila ne bi izpol- 
njeval pogojev za oprostitev po tem členu. 

119. člen 
Zavezancu prvega dednega reda, ki ima 

stalno prebivališče v Jugoslaviji in sam ali 
njegov zakonec še nima v lasti stanovanja, se 
v primeru, če podeduje ali dobi v dar stanova- 
nje ali stanovanjsko hišo oziroma del stano- 
vanja ali stanovanjske hiše, davčna osnova 
zniža za znesek, ki predstavlja poprečno 
gradbeno vrednost 80 m2 stanovanjske povr- 
šine v obč ini v preteklem letu. Olajšava pripa- 
da zavezancu tudi, če zavezanec oziroma nje- 
gov zakonec že ima v lasti stanovanje oziroma 
stanovanjsko hišo, če površina takega stano- 
vanja ali stanovanjske hiše glede na število 
družinskih članov ne presega normativov, ki 
jih je občinska skupščina določ ila med pogoji 
za uveljavljanje pravice do delne nadomesti- 
tve stanarin. V tem primeru pripada olajšava v 
višini razlike med vrednostjo stanovanja ali 
stanovanjske hiše, ki ga ima zavezanec oziro- 
ma njegov zakonec in zgoraj navedenim zne- 

skom olajšave. Šteje se, da zavezanec oziro- 
ma njegov zakonec že ima v lasti stanovanje 
ali stanovanjsko hišo, če poseduje najmanj do 
tretje gradbene faze zgrajeno stanovanjsko 
hišo. 

Navedena olajšava se ne prizna v primeru, 
če so predmet dedovanja ali darila stano- 
vanjski prostori, ki se sezonsko ali občasno 
uporabljajo za počitek in oddih. 

Zavezancu prvega dednega reda se pri od- 
meri davka na dedišč ine in darila prizna po- 
sebna olajšava, če podeduje ali dobi v dar 
poslovni prostor, proizvajalna sredstva in dru- 
ge premoženjske predmete, če mu je to po- 
trebno za opravljanje dejavnosti s samostoj- 
nim osebnim delom. Navedena olajšava se 
prizna v višini, ki je po prvem stavku prvega 
odstavka tega člena določena za stanovanj- 
ske prostore. Če zavezanec že ima v lasti 
poslovni prostor, pripada olajšava v višini ra- 
zlike med vrednostjo tega poslovnega prosto- 
ra in navedenim zneskom olajšave. 

Pogoji za priznanje davčne olajšave po tem 
členu se presojajo po času nastanka davčne 
obveznosti. 

120. člen 
Zavezanec ne plača davka na dediščine in 

darila od podedovanega ali v dar prejetega 
premoženja, ki ga brez povrač ila odstopi 
družbenopolitični skupnosti, organizaciji 
združenega dela ali drugi samoupravni orga- 
nizaciji oziroma skupnosti. 

Davek, plačan pred odstopom dedišč ine ali 
darila, se vrne, če je bil odstop izvršen v šestih 
mesecih po prejetju zapušč ine. 

121. člen 
Vrednost vseh daril, ki jih je zavezanec pre- 

jel od istega darovalca v razdobju enega leta, 
se šteje za eno davčno osnovo. 

122. člen 
Davek na dedišč ine in darila se plača tudi 

ob razdelitvi solastnine, in sicer od tistega 
dela premoženja, ki gaje posamezni solastnik 
prejel brez odplač ila, prek dela, ki bi mu pri- 
padal iz solastništva. 

123. člen 
Davek na dediščine in darila odmeri davčni 

organ občine, v kateri je premoženje; če dedi- 
šč ina oziroma darilo obsega samo premično 
premoženje, davek odmeri davčni organ obči- 
ne, v kateri ima zavezanec stalno prebivališče. 

Če se od podedovanega ali v dar prejetega 
premoženja odmerja davek na dedišč ine in 
darila v več občinah, odmeri davčni organ 
posamezne obč ine davek po stopnji, ki ustre- 
za vrednosti celotnega podedovanega oziro- 
ma v dar prejetega premoženja, od katerega 
se plačuje ta davek. 

124. člen 
Oseba, ki daje podatke za izpolnitev smr- 

tovnice, mora hkrati v posebni prijavi navesti 
podatke o premoženju zapustnika. 
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Organ, pri katerem se izpolni smrtovnica, 
mora prijavo iz prejšnjega odstavka dostaviti 
davčnemu organu v petnajstih dneh. 

Obdarjenec, ki prejme darilo, od katerega 
se po tem zakonu plača davek, mora prejem 
darila napovedati davčnemu organu v petnaj- 
stih dneh po prejemu darila. 

X. DAVEK OD PREMOŽENJA 

125. člen 
Davek od premoženja plačujejo občani, ki 

posedujejo stavbe, dele stavb, stanovanja in 
garaže (v nadaljnjem besedilu: stavbe). 

Davek od premoženj plačujejo tudi občani, 
ki se po določbah zakona o kmetijskih zemlji- 
šč ih ne štejejo za kmete, in imajo v lasti goz- 
dna zemljišča, katerih površina presega 0,50 
ha. Davek plačujejo od celotne površine goz- 
dnih zemljišč . Davka ne plačujejo lastniki, ka- 
terih skupni čisti dohodek v letu, za katero se 
odmerja davek, ne presega 20.000 dinarjev in 
skupni čisti dohodki vseh družinskih članov 
niso presegli 10.000 dinarjev letno na družin- 
skega člana. 

126. člen 
Zavezanec za davek od premoženja, ki se 

plačuje na posest stavb je lastnik oziroma 
uživalec stavbe. 

Davek se plačuje od vsake stavbe ne glede 
na to, ali jo uporablja lastnik oziroma uživalec 
sam ali pa jo daje v najem. 

127. člen 
Osnova za davek je vrednost stavbe, ugo- 

tovljena po merilih in na nač in, ki ga določ i 
obč inska skupščina. 

128. člen 
Stopnja davka je proporcionalna in je lahko 

različna glede na namen uporabe stavbe. 

129. člen 
Davek odmerja davčni organ občine, v kate- 

rem je stavba, po predpisih te občine. 
Davek se odmerja v naprej. 

130. člen 
Davek od premoženja, ki se plačuje na po- 

sest stavb, se ne plačuje: 
1. od kmetijskih gospodarskih poslopij: 
2. od stanovanjskih stavb zavezancev davka 

iz kmetijstva, ki so zdravstveno zavarovani kot 
kmetje ter združenih kmetov, ki so pokojnin- 
sko in invalidsko zavarovani na podlagi od- 
hodkov iz kmetijstva. 

3. od lastnih stavb konzularnih predstavni- 
štev ter od lastnih stavb predstavništev me- 
dnarodnih organizacij, v katerih imajo poslov- 
ne prostore; 

4. od stavb tujih držav, v katerih stanujejo 
člani in uslužbenci konzularnih predstavni- 
štev, če velja vzajemnost; 

5. od stavb, ki so razglašene za kulturni ali obojim 
zgodovinski spomenik; 

6, od stavb, ki se i£pbjektivnih razlogov ne 
morejo uporabljati; b : 7. od stanovanjskih stavb, za katere se v 
postopku vrednotenja stavb ugotovi, da ne 
presegajo števila točk oziroma vrednosti, kot 
to določ i občinska skupšč ina, razen od stavb 
ki se sezonsko ali občasno uporabljajo za 
poč itek in oddih; 

8. od cerkva, samostanov in drugih cerkvi 
pripadajoč ih stavb, če se ne oddajajo v najem 
ali v brezplačno uporabo za druge namene 

131. člen 
Davka od premoženja, ki se plačuje na po- 

sest stavb, so začasno oproščeni prvi lastniki 
novih stanovanjskih hiš oziroma stanovanj in 
garaž, in sicer za deset let. Za prvega lastnika 
se šteje tudi tisti, ki je tako stavbo podedoval, 
vendar le v obsegu pravic, ki jih je imel prvi 
lastnik. 

Oprostitev se prizna tudi za popravljene in 
obnovljene stanovanjske hiše oziroma stano- 
vanja in garaže, če se je zaradi popravila ali 
obnove vrednost stanovanjske hiše oziroma 
stanovanja ali garaže povečala za več kot 
50%. 

Doba iz prvega odstavka tega člena se ra- 
čuna od prvega dne naslednjega meseca po 
izdaji dovoljenja za uporabo stavb oziroma od 
pričetka uporabe stavbe, če se stavba prične 
uporabljati pred izdajo dovoljenja. Če ob pri- 
četku uporabe stavba še ne ustreza osnovnim 
pogojem za bivanje, se doba do izpolnitve teh 
pogojev ne všteva v dobo oprostitve, kljub 
temu pa se davek za ta čas ne odmerja. Če. 
obstaja dvom, ali so izpolnjeni osnovni pogoji 
za bivanje, odloč i o tem davčni organ na pod- 
lagi podatkov za stanovanjske zadeve pristoj- 
nega občinskega upravnega organa in krajev- 
ne skupnosti. Začasno oprostitev uveljavlja 
zavezanec z vlogo, ki jo vloži pri davčnem 
organu. 

Oprostitev davka po tem členu se ne more 
priznati za stanovanjske prostore, ki se se- 
zonsko ali občasno uporabljajo za poč itek in 
oddih, pa tudi ne za poslovne prostore, če 
tudi so sestavni del stanovanjske stavbe 

132. č len 
Zavezanec za davek iz drugega odstavka 

125. Člena tega zakona je lastnik gozda. 
Davek se odmerja v: odstotku od katastr- 

skega dohodka teh zemljišč . 
Davek odmerja davčni organ občine, v kate- 

ri je gozd. 
Davek se odmerja po preteku leta. 

133. člen 
Če nastane obveznost za davek od premo- 

ženja med letom oziroma če se spremeni ali 
preneha, se sprememba upošteva od prvega 
dne naslednjega meseca po preteku meseca, 
v katerem je sprememba nastala. 

Zavezanec je dolžan nastanek davčne ob- 
veznosti ali spremembo, ki ima posledico po- 
večanje davčne obveznosti, prijaviti v 15 dneh 
po nastali spremembi 
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OFStfMĐ El xi. DAVEK NA DOBITKE OD IGER NA 
SREČO t 
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134. člen 
Zavezanec za davek na dobitke od iger na 

srečo (v nadaljnjem besedifu: davek na dobit- 
ke) je občan, ki v Što Sloveniji pri igrah na 
srečo zadene dobitek" 

135. č len 
Osnova za davek na dobitke je vsak posa- 

mezen dobitek od iger na srečo. 
Če je dobitek od iger stvar ali storitev, je 

osnova za davek njena prometna vrednost v 
času, ko je dobitek zadet. 

136. člen 
Davek na dobitke se ne plačuje od posa- 

meznih dobitkov do vrednosti 1.000 dinarjev, ki 
jih pri igrah na srečo zadenejo občani. 

137. člen 
Stopnje davka na dobitke so proporcio- 

nalne. 

138. člen 
Davek na dobitke se obračuna in odtegne 

ob izplač ilu dobitka. 
Davek na dobitke obračunava in odteguje 

prireditelj igre. 

XII. DAVEK OD SKUPNEGA DOHODKA 
OBČANOV 

139. č len 
Zavezanec za davek od skupnega dohodka 

je občan, ki ima stalno prebivališče v SR Slo- 
veniji in ima v posameznem koledarskem letu 
iz kakršnihkoli virov v Jugoslaviji skupen čisti 
dohodek, ki presega znesek trikratnega letne- 
ga poprečnega čistega osebnega dohodka 
zaposlenih delavcev v gospodarstvu v SR Slo- 
veniji. 

Pod pogoji iz prejšnjega odstavka je davčni 
zavezanec tudi občan, ki dobi osebni doho- 
dek pri jugoslovanskem predstavništvu ali ju- 
goslovanski organizaciji v tujini, pri čemer se 
za osebni dohodek šteje le tisti osebni doho- 
dek, od katerega se po 35. č lenu tega zakona 
plačuje davek od osebnega dohodka de- 
lavcev. 

Zavezanec za davek od skupnega dohodka 
občanov je tudi tuj strokovnjak iz 92. člena 
tega zakona, ki ima od dela v SR Sloveniji iz 
vseh virov v posameznem koiedarskem letu 
skupen čisti dohodek, ki presega znesek iz 
prvega odstavka tega člena. 

Civilno pravnim osebam se ta davek ne od- 
merja. 

140. č len 
Za skupni čisti dohodek se šteje skupen 

znesek vseh osebnih in drugih dohodkov, ki 

jih ima zavezanec iz kakršnihkoli virov v posa- 
meznem koledarskem letu, zmanjšan za dav- 
ke, ki se plačujejo po tem zakonu ter za pri- 
spevke, ki se plačujejo iz osebnih in drugih 
dohodkov po veljavnih predpisih ali samoup- 
ravnih splošnih aktih. 

Pri zavezancih, katerim je bila v smislu 77. 
in 78. člena tega zakona ob odmeri davka iz 
gospodarskih dejavnosti priznana davčna 
olajšava za vlaganje sredstev za zboljšanje in 
razširjanje materialne osnove dela, se za ugo- 
tavljanje skupnega čistega dohodka upošteva 
davek iz gospodarskih dejavnosti v višini, kot 
bi bil odmerjen, če olajšava ne bi bila priz- 
nana. 

Za skupni čisti dohodek se ne šteje doho- 
dek od prodaje premičnega ali nepremičnega 
premoženja in tudi ne dedišč ine in darila. Za 
skupni čisti dohodek pa se šteje dohodek, 
dosežen s prodajo premičnega ali nepremič- 
nega premoženja, kolikor je ta dohodek ob- 
davčen z davkom na dohodek od premoženja 
po 103. členu tega zakona. 

141. člen 
V skupni čisti dohodek se ne štejejo: 
1. prejemki iz 5. člena tega zakona; 
2. dohodki, od katerih se po 100. členu 

tega zakona ne plačuje davek iz avtorskih 
pravic; 

3. dohodki, od katerih se po 110. členu 
tega zakona ne plačuje davek od dohodkov iz 
premoženja; 

4. dobitki od iger na srečo; 
5. prejemki po predpisih o socialnem zava- 

rovanju, razen pokojnin in nadomestil oseb- 
nega dohodka; 

6. osebni dohodki jamskih delavcev v or- 
ganzacijah združenega dela proizvodnje pre- 
moga v SR Sloveniji; za jamske delavce se 
štejejo delavci, ki dosežejo ta dohodek z de- 
lom v jami. 

7. drugi prejemki, če so s posebnimi pred- 
pisi oproščeni davka iz skupnega dohodka. 

142. člen 
Pri zavezancih, ki se jim davek odmerja po 

katastrskem dohodku, se šteje za skupni č isti 
dohodek tisti dohodek, ki ga je zavezanec 
dejansko dosegel po odbitku vseh davkov 
oziroma prispevkov, ne glede na to, na kak- 
šen nač in mu je bil davek oziroma prispevek 
odmerjen. 

Čisti dohodek od kmetijske dejavnosti je 
celoten dohodek kmetijskega gospodarstva, 
zmanjšan za stroške, ki so bili zanj potrebni, 
ter za davke in prispevke, ki se plačujejo po 
veljavnih predpisih. 

Za celoten dohodek gospodarstva se šteje 
dohodek, dosežen z blagovno proizvodnjo in 
vrednost lastne porabe članov gospodarstva. 
Vrednost lastne porabe se izračuna poponde- 
riranih odkupnih cenah. 

Glede priznavanja stroškov se smiselno 
uporabljajo določbe 68., 69. in 70. člen tega 
zakona. 

Tako ugotovljen skupni č isti dohodek v no- 
benem primeru ne more biti nižji od katastr- 
skega dohodka negozdnih površin in od do- 
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hodkov od gozda, zmanjšanih za davek in 
prispevke, ki se plačujejo po veljavnih pred- 
pisih. 

Če je več lastnikov ali solastnikov, se ugo- 
tovljeni skupni č isti dohodek deli po razmerju 
katastrskega dohodka posameznih lastnikov 
oziroma pri solastnikih po solastniških de- 
ležih. 

Pri zavezancih, ki se jim davek odmerja v 
pavšalnem letnem znesku, se šteje za skupni 
čisti dohodek tisti dohodek, ki ga je zaveza- 
nec dejansko dosegel po odbitku vseh davkov 
oziroma prispevkov; tako ugotovljen skupni 
čisti dohodek v nobenem primeru ne more 
biti nižji od trikratnega pavšalnega letnega 
zneska davka. 

143. člen 
Zavezancu, ki ima dohodke, od katerih se 

plačuje davek v odstotku od vsakega posa- 
meznega kosmatega dohodka po 79. in 91. 
členu tega zakona, se pri ugotavljanju čistega 
dohodka priznajo stroški, ki so bili potrebni 
za dosego takšnega dohodka. Za stroške, ki 
so bili potrebni za dosego takšnega dohodka, 
se od vsakega posameznega kosmatega do- 
hodka odšteje 30%, če zavezanec ne dokaže 
več jih stroškov. 

Zavezancu za davek iz tretjega odstavka 
139. člena tega zakona se skupni čisti doho- 
dek zmanjša za 30% na račun izdatkov za 
socialno zavarovanje in drugih izdatkov v zve- 
zi z njegovim prebivanjem v Jugoslaviji. 

144. č len 
Osnova za davek od skupnega dohodka 

občanov je skupni čisti dohodek, ki ga je 
zavezanec prejel v koledarskem letu, za kate- 
ro se mu davek odmerja, zmanjšan za trikratni 
letni poprečni čisti osebni dohodek zaposle- 
nih delavcev v gospodarstvu SR Slovenije, 
katerega po podatkih za prvih devet mesecev 
leta, za katero se ugotavlja davčna obveznost, 
ugotovi republiški sekretar za finance. 

Osnova za davek iz prejšnjega odstavka se 
zmanjša še: 

1. za znesek, ki ga je v letu, za kajiero se 
odmerja davek, vložil zavezanec v nakup ob- 
veznic, če je rok za vrač ilo sredstev daljši od 
treh let; 

2. za plačane članarine družbenim organi- 
zacijam; 

3. za dokumentirane plačane prostovoljne 
denarne prispevke humanitarnim, kulturnim, 
telesnokulturnim, znanstvenoraziskovalnim, 
vzgojnim, zdravstvenim, otroškovarstvenim in 
šolskim organizacijam ter gasilskin društvom; 

4. za odškodnine in nagrade, ki jih občani 
prejemajo od organizacij združenega dela kot 
avtorji izumov, tehničnih izboljšav, koristnih 
predlogov in drugih inovacij; 

5. za jubilejne nagrade in odpravnine, iz- 
plačane delavcem v skladu s samoupravnimi 
splošnimi akti oziroma s kolektivnimi pogod- 
bami, če gre za delavce pri zasebnih deloda- 
jalcih: 

6. vrednost daril v naravi, ki imajo kulturno, OPOMBE; 
zgodovinsko oziroma nacionalno obeležje, 
katere je zavezanec poklonil družbenopravni 
osebi. 

145. člen 
Zavezancem, ki vzdržujejo družinske člane, 

se prizna posebna olajšava. Za vsakega vzdr- 
ževanega družinskega člana se osnova iz 
prejšnjega člena zmanjša za znesek, ki znaša 
60% povprečnega letnega čistega osebnega 
dohodka zaposlenih delavcev v gospodarstvu 
v SR Sloveniji; za otroka, motenega v tele- 
snem ali duševnem razvoju, se ta posebna 
olajšava zviša za 50%. 

Ce ima tak član iz kakršnihkoli virov lastne 
dohodke, se znesek olajšave znanjša za toli- 
ko, kolikor so znašali letni dohodki tega 
člana. 

Če zavezanec ni vse leto vzdrževal družin- 
skega člana, se za priznavanje olajšave upo- 
števa le čas, ko je zavezanec takega člana 
dejansko preživljal, in v tem času doseženi 
lastni dohodki takega člana. 

146. člen 
Za vzdrževane družihske člane se štejejo 

otroci, vnuki, zakonec in starši zavezanca, ki 
jih zavezanec vzdržuje, če nimajo lastnih 
sredstev za preživljanje ali če so njihova last- 
na sredstva manjša od višine olajšave za vzdr- 
ževanje družinskega člana, predpisane z za- 
konom. Za otroke, za katere zavezanec na 
podlagi odločbe sodišča ali poravnave pred 
skrbstvenim organom o preživnini oziroma 
sporazumno prispeva del stroškov za njihovo 
vzdrževanje, lahko zavezanec uveljavlja olaj- 
šavo v višini tega prispevka, vendar največ  do 
zneska, ki je določen za vzdrževanega družin- 
skega člana; pod enakimi pogoji se prizna 
olajšava tudi za razvezanega zakonca. 

Za otroke po prejšnjem odstavku se štejejo 
otroci do 18. leta, če nadaljujejo šolanje v 
usmerjenem izobraževanju za pridobitev stro- 
kovne izobrazbe in niso v delovnem razmerju 
pa največ do 26. leta starosti in za delo ne- 
zmožni otroci ne glede na starost. Vnuk se 
šteje za vzdrževanega družinskega člana, če 
ima zavezanec pravico do olajšave za enega 
od njegovih staršev, ali če nima staršev, starši 
zavezanca pa le, če živijo z zavezancem v 
skupnem gospodinjstvu. 

Za vzdrževanega družinskega člana se šte- 
jejo starši zavezanca, ki so v oskrbi v varstve- 
nih ustanovah, če zavezanec krije del stro- 
škov za oskrbo. Olajšava se uveljavlja le na 
podlagi potrdila varstvene ustanove. 

Olajšava po prvem in tretjem odstavku tega 
člena se prizna tudi za starše zavezančevega 
zakonca in za pastorke, če zakonec ni zaveza- 
nec za davek od skupnega dohodka občanov. 

Če je v družini več  zavezancev za davek od 
skupnega dohodka občanov, lahko olajšavo 
za istega vzdrževanega družinskega člana 
uveljavlja samo eden, drugi pa le morebitno 
razliko do celotne višine olajšave. 
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OP'bVSBE: Zavezancem za davek iz skupnega dohodka 
občanov, katerim je kmetijstvo in z njim pove- 
zane dejavnosti edinmlr dohodkov, se prizna 
olajšava za vzdrževat?!® družinske člane tudi, 
za vse člane gospodinjstva, ki sodelujejo pri 
doseganju dohodka iz kmetijstva in jim je to 
edini vir dohodkov, pod pogojem, da njihov 
zakonec nima drugih lastnih dohodkov. V ta- 
kih primerih pripada zavezancu olajšava tudi 
za otroke družinskih članov, za katere mu po 
prejšnjem stavku pripada olajšava. 

147. člen 
Dohodek od dela, od katerega se plačuje 

davek iz avtorskih pravic, in ki ga je avtor 
ustvarjal dalj kot eno leto, se na zahtevo zave- 
zanca, ki je to utemeljil s potrebnimi dokazi, 
razdeli na enake dele na toliko let, kolikor let 
je avtor delo ustvarjal, vendar največ na pet 
let. V davčno osnovo za leto,, v katerem je 
prejel dohodek, se vključ i le del dohodka, ki 
odpade oa eno leto. Davčne stopnje, ki ustre- 
zajo tako ugotovljeni osnovi, pa se uporablja- 
jo tudi za preostali de! dohodka iz tega člena. 

Če skupni dohodek, dosežen v enem kole- 
darskem letu. vključuje prejemke z naslova 
avtorskih pravic ali pokojnine, za katere zave- 
zanec dokaže, da izvirajo iz preteklih let, se 
pri odmeri davka primerno uporabljajo določ- 
be prejšnjega odstavka 

148. člen 
Če dobi tuj strokovnjak iz tretjega odstavka 

139. člena tega zakona pri domač i organizaci- 
ji združenega dela, v katero so vložena sred- 
stva tuje osebe, prejemke za delo, ki je trajalo 
manj kot eno leto, se mu odmeri davek od 
osnove, preračunane na letni znesek, nato pa 
davek zmanjša v sorazmerju s časom, kolikor 
je delal manj kot eno leto. 

Domača organizacija združenega dela mo- 
ra v roku, ki je določen za vložitev napovedi za 
odmero davka od skupnega dohodka obča- 
nov, od čistega dohodka, ki ga je imel tuj 
strokovnjak v prejšnjem letu, po odbitku 
neobdavčenega zneska obračunati in odteg- 
niti strokovnjaku od prejemkov ustrezni da- 
vek ter ga vplačati v sedmih dneh od zadnjega 
izplač ila. 

Če tuj strokovnjak neha delati pri domač i 
organizaciji združenega dela, preden poteče 
rok za vložitev napovedi za odmero davka od 
skupnega dohodka občanov, mora domača 
organizacija združenega dela obračunati, od- 
tegniti in vplačati ustrezni davek v sedmih 
dneh od dneva, ko je strokovnjaku izplačala 
zadnje prejemke. 

Če se domača organizacija združenega de- 
la ne ravna po doiočbah drugega in tretjega 
odstavka tega člena, se ji ustrezni davek od 
skupnega dohodka občanov za tujega stro- 
kovnjaka zaračuna iz njenih sredstev. 

149. č len 
Stopnje davka od skupnega dohodka obča- 

nov so progresivne in se določajo po sistemu 
stopničaste progresije. 

XIII. POSTOPEK ZA ODMERO IN 
POBIRANJE DAVKOV 

1. Vložitev napovedi 

150. člen 
Zavezanci za davek, razen zavezancev za 

davek iz kmetijstva, obdavčenih po katastr- 
skem dohodku, zavezancev za davek od pre- 
moženja, ki se plačuje na posest gozdnih 
zemljišč in zavezancev za davek, ki se plačuje 
po odbitku, morajo vložiti pri pristojnem 
davčnem organu napoved s podatki, ki so 
potrebni za odmero davkov. 

Vsebino napovedi za odmero davka predpi- 
še republiški sekretar za finance. 

Zavezanci za davek od premoženja, ki se 
plačuje na posest stavb, vlagajo davčne napo- 
vedi, če tako določ i obč inska skupščina. 

151. člen 
Zavezanci, ki so dolžni vložiti napoved za 

odmero davka, morajo biti z javnim pozivom 
pravočasno poklicani k vložitvi napovedi. 

Poziv k vložitvi napovedi za odmero davka 
izda davčni organ. Rok za vložitev določ i ob- 
č inska skupščina in ne srne biti daljši kot do 
31. januarja, če ni z zakonom drugače dolo- 
čeno. 

Zavezanec, ki je na podlagi združevanja de- 
la in sredstev ali .poslovnega sodelovanja z 
organizacijami združenega dela ali zadruga- 
mi upravičen do udeležbe pri razporejenju 
skupnega prihodka oziroma skupnega do- 
hodka, lahko v roku za vložitev dayčne napo- 
vedi predloži davčnemu organu pismeno ob- 
vestilo da bo davčno napoved vložil do 15. 
marca. Obvestilu mora priložiti dokaze pri ka- 
terih organizacijah oziroma zadrugah je upra- 
vičen do navedene udeležbe. 

Zavezanci, ki' ne vložijo napovedi v določe- 
nem roku, dobijo osebni poziv, naj to storijo v 
poznejšem roku. 

Ne glede na določbo drugega odstavka te- 
ga člena morajo zavezanci, za katere se pri 
odmeri drugih davšč in ugotovi, da je bil nji- 
hov donodek tolikšen, da bi morali vložiti na- 
poved za odmero davka od skupnega dohod- 
ka občanov, vložiti tako napoved v petnajstih 
dneh po prejemu prvostopne odločbe o od- 
meri davka. 

152. člen 
Za geodetske zadeve pristojni občinski 

upravni organ mora občinskemu davčnemu 
organu do 15. februarja v letu, za katero se 
odmerja davek iz kmetijstva, predložiti sezna- 
me vseh, ki jim je v zemljiškem katastru izra- 
čunan katastrski dohodek, in sicer združeno 
za vse lastnike, uživalce in posestnike, ki se 
po določbah tega zakgna obdavčujejo skup- 
no. Združitev mora zajemati vsa zemljišča, ki 
leže na območju ene občine. 

Gozdnogospodarske organizacije morajo 
predložiti davčnim organom do 15. februarja 
v letu, za katero se davek odmerja, seznam 
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vseh, ki jim je bil za to leto odkazan les za 
posek, od katerega se plačuje davek, in sicer 
po količ inah, vrstah lesa in cenah, za nakna- 
dno odobren posek lesa pa v petnajstih dneh 
po odkazilu. 

Za kmetijske zadeve pristojni občinski 
upravni organ mora predložiti občinskemu 
davčnemu organu do 15. februarja po preteku 
leta, za katero se odmerja davek od premože- 
nja na posest gozdnih zemljišč , seznam nek- 
metov, ki na območju obč ine posedujejo več  
kot 0,50 ha gozdnih zemljišč  in navesti površi- 
no gozda, katastrsko obč ino v kateri leži gozd 
in parcelno številko. 

153. člen 
Zavezanec ki je dolžan vložiti napoved za 

odmero davka, pa je ne vloži v roku, ki je 
določen v javnem pozivu, oziroma v roku, 
določenem v tem zakonu, mora na račun po- 
večanega davka plačati 10% od odmerjenega 
zneska oziroma najmanj 200 dinarjev. 

Zavezanec, ki ne vloži napovedi za odmero 
davka niti v poznejšem roku na vročeni oseb- 
ni poziv, mora plačati na račun povečanega 
davka 20% od odmerjenega zneska oziroma 
najmanj 400 dinarjev. 

Zavezanec ni dolžan plačati povečanega 
davka, če najpozneje v roku, ki je določen za 
vložitev pritožbe zoper odločbo o odmeri dav- 
ka, predloži davčnemu organu dokaze, da iz 
upravičenih razlogov ni vložil napovedi oziro- 
ma da je iz opravičenih razlogov ni vložil 
pravočasno. 

154. člen 
Občan, ki začne opravljati gospodarsko de- 

javnost ali poklicno dejavnost, mora o pričet- 
ku opravljanja dejavnosti v osmih dneh obve- 
stiti za odmero davka pristojni davčni organ. 
Davčni organ mora v petnajstih dneh po spre- 
jeti prijavi zavezanca seznaniti z nač inom ob- 
davčitve v smislu 64. oziroma 83. člena za- 
kona. 

155. člen 
Davčni organi morajo o podatkih, za katere 

zvedo pri svojem poslovanju, in ki so po- 
membni za pravilno ugotovitev davčnih ob- 
veznosti zavezancev, katerim se davki odmer- 
jajo v drugi občini, takoj seznaniti pristojni 
davčni organ. 

157. člen 
Davčni organ lahko'zavezancu, kateremu 

se davek določa poletnih osnovah, odmeri 
davek z začasno odločbo. 

Začasna odločba ir prejšnjega odstavka 
mora biti izdana najkasneje v devetdesetih 
dneh od poteka roka za vložitev napovedi. 

Če davčni organ na podlagi poslovnih knjig 
ali .drugih podatkov ugotovi, da z začasno 
odločbo ugotovljena davčna osnova ni pravil- 
na, izda najkasneje v enem letu po izdaji zača- 
sne odločbe novo odločbo o odmeri davka, s 
katero nadomesti začasno odločbo. 

Če v enem letu po dnevu izdaje začasne 
odločbe ta ni bila nadomeščena z novo odloč- 
bo po prejšnjem odstavku, se taka odločba 
šteje za odločbo o dokončni odmeri davka. 

158. člen 
Če davčni organ v postopku za odmero 

ugotovi,- da podatki, ki jih je zavezanec ža 
davek dal v napovedi ali na poseben poziv po 
24. členu tega zakona, ne ustrezajo dejanske- 
mu stanju, določ i osnovo za davek po svojih 
ugotovitvah v skladu z merili, določenimi v 
drugem odstavku 71. člena tega zakona. 

Če zavezanec za davek oporeka zoper 
osnovo, določeno na nač in iz prejšnjega od- 
stavka, je mogoče tako določeno osnovo zni- 
žati le tedaj, če predloži zavezanec dokaze, da 
je osnova manjša. 

159. člen 
Davek iz kmetijstva mora biti odmerjen do 

30. aprila v letu, za katero se odmerja. 
Davki, ki se odmerjajo po letni osnovi za 

preteklo leto, morajo biti odmerjeni do 31. 
maja po preteku leta, davki, ki morajo biti 
odmerjeni po letnih osnovah v naprej pa do 
31. marca v letu, za katero se odmerjajo. 

Davki, ki se določajo v pavšalnem letnem 
znesku, morajo biti odmerjeni do 31. marca v 
letu, za katero se odmerjajo. 

160. člen 
Letne osnove za obračunavanje davkov se 

zaokrožijo na celih 10 dinarjev, tako da se 
zneski do 5 dinarjev zaokrožijo navzdol, zne- 
sek nad 5 dinarjev pa navzgor. 

Kadar bi skupno odmerjeni davek ne prose- 
gel 50 dinarjev, se odmerni postopek ustavi. 
Zneski odmerjenih davkov se zaokrožijo na 
cele dinarje. 

OPOME?^ 

2. Odmera davkov 

156. č!en 
Davčni organ izda odločbo o odmeri davka. 
Davčni organ lahko izda odločbo o odmeri 

davka brez posebnega ugotovitvenega po- 
stopka, če spozna, da so podatki iz napovedi 
popolni in pravilni, ali če sam ima, ali lahko 
zbere uradne podatke, ki so potrebni za od- 
ločbo, tako da ni potrebno zasliševanje stran- 
ke zaradi zavarovanja njenih pravic in inte- 
resov. 

3. Pritožbe 

161. č len 
Zoper vsako odločbo, ki jo izda na prvi 

stopnji davčni organ po določbah tega zako- 
na ali predpisov, izdanih na njegovi podlagi, 
je dovoljena v petnajstih dneh od vroč itve 
pritožba na republiški upravni organ, pristo- 
jen za davčne zadeve. 

V pritožbi lahko navaja pritožnik nova dej- 
stva in nove dokaze le, če dokaže, da jih iz 
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OPOMBE: objektivnih razlogov ni mogel navesti že v 
postopku na prvi stopnji. 

Pritožba ne odloži izterjave odmerjenega 
davka, če ni v tem zakonu drugače določeno. 

Davčni organ lahko izjemoma do odloč itve 
o pritožbi izterjavo davka odloži. 

4. Obnova postopka 

162. č len 
Davčni organ, ki je izdal odločbo, s katero 

je bil končan postopek za odmero davka, ob- 
novi sam ali na zahtevo zavezanca postopek 
za odmero v petih letih od pravnomočnosti 
odločbe, če se pozneje zve za dejstva in doka- 
ze, ki ob odmeri niso bili znani, ali če se 
pridobi možnost uporabiti nove dokaze, ka- 
kor tudi v drugih primerih, določenih z zako- 
nom o splošnem upravnem postopku. 

5. Odprava ali sprememba odločbe po 
nadzorstveni pravici 

163. č len 
Republiški upravni organ, pristojen za 

davčne zadeve, odločbo o odmeri davka, zo- 
per katero ni bila vložena pritožba, po nadzor- 
stveni pravici odpravi ali spremeni v dveh letih 
od dneva, ko je postala odločba v upravnem 
postopku dokončna, če so bila na prvi stopnji 
nepopolno ali napačno ugotovljena dejstva, 
če so bili zmotno presojeni dokazi, če je bil iz 
ugotovljenih dejstev napravljen napačen 
sklep glede dejanskega stanja ali pa napačno 
uporabljen predpis, na podlagi katerega je 
bila stvar rešena, kakor tudi v drugih primerih, 
določenih z zakonom o splošnem upravnem 
postopku. 

6. Obračunavanje in pobiranje davkov 

164. člen 
Davek od osebnega dohodka delavcev, da- 

vek iz avtorskih pravic, davek iz gospodarskih 
dejavnosti, davek iz poklicne dejavnosti in 
davek na dobitke, ki se plačujejo od vsakega 
posameznega dohodka posebej, obračunava 
in odteguje izplačevalec takih osebnih oziro- 
ma drugih dohodkov (davek po odbitku). 

Če vodi izplačevalec osebnega dohodka, 
od katerega se plačuje davek po odbitku, svo- 
je finančno posiovanje pri službi družbenega 
knjigovodstva, mora obračunati in vplačati pri 
službi družbenega knjigoovdstva ustrezen 
davek takrat, ko dvigne gotovino za izplač ilo 
osebnih dohodkov. 

Če izplačevalec osebnih dohodkov svojega 
finančnega poslovanja ne vodi pri službi 
družbenega knjigovodstva, mora davek obra- 
čunati takrat, ko izplača osebne dohodke, in 
ga vplačati na ustrezen račun pri službi druž- 

benega knjigovodstva najpozneje v sedmih 
dneh od dneva, ko je izplačal osebne do- 
hodke. 

Najpozneje v sedmih dneh po izplač ilu mo- 
ra izplačevalec obračunati in plačati davke po 
odbitku tudi od drugih dohodkov iz prvega 
odstavka tega člena. 

Davki po odbitku se obračunavajo in plaču- 
jejo po stopnjah, ki veljajo na dan izplač ila 
dohodkov. 

165. člen 
Izplačevalec dohodka, od katerega se pla- 

čuje davek, ki ne obračuna, ne vplača ali ne 
vplača pravočasno ustreznega davka po od- 
bitku, mora plačati poleg rednega davka še 
povečan davek, ki znaša na dan 0,1% od 
neobračunanega, neplačanega oziroma ne- 
pravočasno plačanega davka. 

166. č len 
Zavezanec mora plačati davek v tridesetih 

dneh od vroč itve odločbe o odmeri davka, če 
ni v tem zakonu drugače določeno. 

Davki, ki se odmerjajo od letnih osnov ali v 
letnem pavšalnem znesku, se, če ni v tem 
zakonu drugače določeno, plačujejo v enakih 
trimesečnih obrokih, ki zapadejo v plač ilo 
vsakega prvega v trimesečju, plačani pa mo- 
rajo biti v petinštiridesetih dneh po zapadlo- 
sti. 

Ne glede na določbe prejšnjega odstavka 
plačujejo zavezanci, katerih odmerjeni davek 
v enem letu ne presega 500 dinarjev, ta davek 
v dveh enakih polletnih obrokih, ki zapadeta v 
plač ilo vsakega prvega v polletju, plačana pa 
morata biti v petinštiridesetih dneh po zapad- 
losti. 

167. č len 
Zavezanec mora plačevati akontacije po 

odločbi o odmeri iz zadnjega leta, za katero 
mu je bil davek odmerjen, dokler mu ni od- 
merjen davek, ki se odmerja po letni osnovi ali 
v pavšalnem letnem znesku. 

Če se dohodek zavezanca bistveno poveča 
oziroma zmanjša, davčni organ na podlagi 
podatkov o spremembi obsega poslovanja ali 
na zahtevo zavezanca zviša ali zniža višino 
akontacije. O spremembi akontacije je treba 
zavezancu izdati odločbo. 

Če začne zavezanec iz prvega odstavka te- 
ga člena opravljati dejavnost med letom, mu 
davčni organ z odločbo določ i akontacijo 
davka. 

168. č len 
Zavezanec ali kdo drug, ki je na račun dav- 

ka, obresti, denarne kazni ali stroškov prisilne 
izterjave plačal več , kot je bil dolžan plačati 
po dokončni odločbi, ima pravico zahtevati 
vrač ilo preveč plačanega zneska. 

Preveč - piačani davek se na zahtevo vrne 
zavezancu v tridesetih dneh od vložitve zahte- 
ve. Če zavezanec tega ne zahteva, mu preveč  
plačani davek vštejejo v naslednja plač ila, ali 
v plač ila druge vrste davkov in drugih obvez- 
nosti, za katere je zadolžen pri istem davčnem 
organu, in o tem obvesti zavezanca. 
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169. č len 
Od davkov, ki jih ni plačal v predpisanem 

roku, razen od davkov, ki se plačujejo po 
odbitku, plača zavezanec 12% obresti na leto. 

Zavezancu, kateremu davčni organ na nje- 
govo zahtevo ni znižal predpisane akontacije, 
z odmero davka pa se ugotovi, daje bil zahte- 
vek utemeljen, pripadajo od razlike obresti v 
višini 12%. 

V enaki višini se zavezancem priznajo obre- 
sti za preveč plačani davek, če je bil v pritož- 
benem postopku oziroma v upravnem sporu 
odmerjeni znesek davka znižan. 

170. č len 
Davčni organ lahko začasno odloži plač ilo 

davka ali dovoli obročno plačevanje davčne- 
ga dolga. 

Pogoje in merila za odlog plačila in za 
obročno odplačevanje določ i občinska skup- 
šč ina. 

7. Prisilna izterjava davkov 

171. č len 
Od zavezanca, ki zapadlega davka ni plačal 

v predpisanem roku, se davek prisilno izterja. 

172. č len 
Postopek prisilne izterjave davkov uvede 

davčni organ po uradni dolžnosti in sicer po 
preteku roka, določenega za plač ilo davka. 

173. č len 
Za prisilno izterjavo davkov je dovoljeno 

seč i na vse dohodke in terjatve zavezanca ter 
na vse premoženje zavezanca, razen na do- 
hodke, terjatve in premoženje, ki je izvzeto od 
prisilne izterjave. 

Za prisilno izterjavo davkov iz kmetijstva je 
dovoljeno seč i tudi na premoženje in dohod- 
ke zavezančevega zakonca, na premoženje in 
dohodke drugih članov gospodinjstva pa le, 
če so kot lastniki, Imetniki pravice uporabe 
oziroma uživalci vpisani v zemljiški knjigi. 

S prisilno izterjavo se zasežejo osebni do- 
hodki in terjatve zavezanca, ostalo premože- 
nje pa praviloma le če zavezanec nima oseb- 
nih dohodkov oziroma terjatev ali pa če dolga 
z rubežem osebnih dohodkov oziroma terja- 
tev ne bi bilo mogoče pravnati v enem letu. 

Za osebne dohodke po prejšnjem odstavku 
se štejejo vsi prejemki iz živega in minulega 
dela. 

174. č len 
Prisilno izterjavo davkov uvede davčni or- 

gan z izdajo sklepa o prisilni izterjavi davkov. 
Za izdajo sklepa o prisilni izterjavi davkov je 
pristojen davčni organ, ki je na prvi stopnji 
izdal odločbo o odmeri davka. Če gre za izter- 
javo drugih obveznosti, ki so s posebnimi 
predpisi dani v izterjavo davčnim organom, je 
za izdajo sklepa o prisilni izterjavi pristojen 

davčni organ občine, na katere območju ima OP0WlBI£) 
dolžnik stalno ali začasno prebivališče oziro- 
ma sedež. 

.on? j mojioj 
'*'• 175. "č len 
Sklep o prisilni izterjavi mora vsebovati: 
1. priimek in ime ter naslov zavezanca; 
2. izvršilni naslov; 
3. višino dolga, obresti in stroškov; 
4. način prisilne izterjave; 
5. ime in naslov izplačevalca osebnega do- 

hodka ali zavezančevega dolžnika oziroma 
označbo premičnih stvari, iz katerih naj se 
dolg izterja, ter nahajališče teh stvari, ni pa 
nujno, da so v sklepu te stvari natančneje 
označene; 

6. pouk o ugovoru in o pritožbi. 
V sklepu se navedejo tudi drugi podatki, ki 

so potrebni, da se prisilna izterjava lahko 
opravi. . 

176. člen 
Sklep o prisilni izterjavi iz osebnih dohod- 

kov ali terjatev zavezanca vroč i davčni organ 
zavezancu in izplačevalcu osebnega dohodka 
oziroma zavezančevemu dolžniku. Z vroč itvi- 
jo sklepa izplačevalcu osebnega dohodka 
oziroma zavezančevemu dolžniku se šteje, da 
je rubež osebnih dohodkov oziroma terjatev 
opravljen. 

Sklep o prisilni izterjavi iz premičnega pre- 
moženja izroč i zavezancu izvršitelj neposre- 
dno pred samim rubežem. 

Pred izroč itvijo sklepa o prisilni izterjavi 
zavezancu in pred začetkom rubeža izvršitelj 
pozove zavezanca, naj plača dolg, obresti in 
dotedanje stroške. Če zavezanec dolga ne 
plača, se prične rubež. 

177. č len 
Če premične stvari niso na območju druž- 

benopolitične skupnosti, katere davčni organ 
je izdal sklep o prisilni izterjavi, pošlje le-ta 
svoj sklep o prisilni izterjavi pristojnemu 
davčnemu organu, da izvrši rubež s cenitvijo 
in prodajo. 

178. č len 
Prisilna izterjava iz premičnega premoženja 

se opravi z rubežem, ocenitvijo in s prodajo 
premičnih stvari ter s poplačilom dolga, obre- 
sti in stroškov iz zneska, dobljenega s pro- 
dajo. 

Rubež s cenitvijo in prodajo premičnih 
stvari opravi za to pooblaščeni delavec davč- 
nega organa (izvršitelj). Izvršitelj se mora iz- 
kazati s pooblastilom. 
. Za rubež s cenitvijo in prodajo premičnih 
stvari je pristojen izvršitelj davčnega organa 
tiste občine, na katere območju je premično 
premoženje. 

179. č len 
Proti sklepu o prisilni izterjatvi, kot tudi 

proti rubežu in cenitvi lahko zavezanec ugo- 
varja pri davčnem organu, ki je uvedel prisilno 
izterjavo v treh dneh, ko mu je bil sklep vro- 
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čen, oziroma v treh dneh po opravljenem ru- 
bežu in cenitvi. t 

O ugovoru odloča s sklepom davčni organ, 
ki je izdal sklep o prisM'ft? tzferjavi. 

Ugovor ustavi nadaljnji postopek prisilne-, 
izterjave do vroč itve sklepa o rešitvi ugovora 
zavezancu ali polnoletnemu članu njegovega 
gospodinjstva. 

Če zavezanec ni vložil ugovora ima še ve- 
dno pravico v roku za pritožbo vložiti redno 
pritožbo zoper sklep o prisilni izterjavi oziro- 
ma zoper rubež; pritožba je dovoljena tudi 
zoper sklep o rešitvi ugovora. 

180. člen 
Ugovor zoper sklep o prisilni izterjavi je 

dopusten iz razlogov, ki preprečujejo prisilno 
izterjavo, zlasti pa: 

1. če davčni organ ki je izdal sklep o prisil- 
ni izterjavi, zanj ni -biI pristojen; 

2. če listina, na podlagi katere je bila pred- 
lagana prisilna izterjava, ni izvršilni naslov ali 
verodostojna listina; 

3. če odločba, na podlagi katere je bil izdan 
sklep o prisilni izterjavi, še ni izvršljiva; 

4. če je odločba, na podlagi katere je bil 
izdan sklep o prisilni izterjavi, razveljavljena, 
odpravljena ali spremenjena; 

5. če je prisilna izterjava dovoljena na stva- 
ri, denarne terjatve, dohodke in druge pravi- 
ce, ki so izvzete iz izvršbe oziroma pri katerih 
je možnost izvršbe omejena; 

6. če je dolg prenehal na podlagi dejstva, ki 
je nastopilo po izvršljivosti odločbe ali pred 
tem, toda v času, ko dolžnik tega ni mogel več  
uveljaviti v postopku, iz katerega izvira izvršil- 
ni naslov; 

7. če je bilo plač ilo dolga začasno odlože- 
no ali je bilo dovoljeno obročno odplačevanje 
dolga; 

8. če je pravica do izterjave dolga zasta- 
rana. 

181. člen 
Zarubiti se smejo stvari, ki jih ima dolžnik v 

posesti. 
Zarubi se toliko stvari, kolikor je potrebno 

za poplač ilo dolga, obresti in stroškov. 
Predvsem se zarubijo stvari, glede katerih 

ni pripomb o obstoju kakšne pravice, ki bi 
preprečevala izvršbo, in stvari, ki se dajo naj- 
lažje vnovč iti; pri tem je treba upoštevati tudi 
izjave navzočega dolžnika in drugih oseb. 

182. č len 
Od prisilne izterjave so izvzeti: 

1; prejemki iz naslova zakonite preživni- 
ne, odškodnine za škodo, nastalo zaradi okr- 
njenega zdravja ali zmanjšana oziroma izgu- 
ba delovne zmožnosti in odškodnine za iz- 
gubljeno preživnino zaradi smrti tistega, ki jo 
je dajal; 

2. prejemki iz naslova odškodnine zaradi 
telesne poškodbe po predpisih o invalidskem 
zavarovanju; 

3. prejemki iz naslova socialne pomoči; 
4. prejemki iz naslova začasne nezaposle- 

nosti; 

5. prejemki iz naslova otroškega dodatka; 
6. prejemki iz naslova štipendije in pomo- 

č i ter nagrad učencem in študentom; 
7. prejemki vojakov in gojencev vojaških 

šol; 
8. plač ila za delo obsojencev v kazensko 

poboljševalnem domu; 
9. prejemki iz naslova redov, medalj, voj- 

nih spomenic ter drugih odlič ij in priznanj; 
10. prejemki iz naslova potnih stroškov in 

dnevnic. 
11. obleka, obutev, perilo in drugi predmeti 

za osebno rabo, posteljnina, posoda, pohiš- 
tvo, štedilnik, hladilnik, pralni stroj in druge, 
za gospodinjstvo pomembne stvari, če sO nuj- 
ni dolžniku in članom gospodinjstva glede na 
razmere okolja v katerem živijo; 

12. hrana in kurjava, potrebni dolžniku in 
članom njegovega gospodinjstva za šest me- 
secev; 

13. delovna in plemenska živina, kmetijski 
stroji in druge delovne priprave, ki so dolžni- 
ku - kmetu nujni za kmetijsko gospodarstvo v 
tolikšni meri, kolikor je to potrebno za preživ- 
ljanje njega in članov njegovega gospodinj- 
stva, ter seme za uporabo na tem gospodar- 
stvu in krma za štiri mesece; 

14. orodje, stroji in drugi predmeti, ki so 
dolžniku, ki samostojno opravlja dejavnosti z 
osebnim delom z delovnimi sredstvi, ki so last 
občanov, nujni za opravljanje dejavnosti, ter 
surovine in pogonsko gorivo - za tri mesece 
dela; 

15. knjige in drugi predmeti, ki so dolžniku 
potrebni da samostojno v obliki poklica z 
osebnim delom opravlja znanstveno, umetni- 
ško ali drugo poklicno dejavnost; 

16. gotovina dolžnika, ki ima stalne meseč- 
ne prejemke, do mesečnega zneska, ki je po 
zakonu izvzet iz izvršbe, v sorazmerju s ča- 
som do naslednjih prejemkov; 

17. redi, medalje, vojne spomenice in druga 
odlič ja in priznanja, poročni prstan, osebna 
pisma, rokopisi in drugi osebni dolžnikovi 
spisi ter družinske slike 

18. pripomočki, ki so bili dani invalidu ali 
drugi osebi s telesnimi hibami na podlagi 
predpisa ali si jih je sam nabavil in so nujni za 
opravljanje njegovih življenjskih funkcij. 

Ne glede na določbe prejšnjega odstavka 
se lahko od zavezancev, ki zapadlih davkov 
ne plačajo v šestih mesecih od dneva, ko so 
zapadli v plač ilo, ti davki prisilno izterjajo tudi 
iz premoženja, s katerim opravljajo dejavno- 
sti, če se je v tem času brez uspeha poskušala 
opraviti prisilna izterjava iz drugega premože- 
nja in iz drugih dohodkov. 

Poštna pošiljka ali poštno denarno nakazi- 
lo, naslovljeno na dolžnika, je izvzeto iz prisil- 
ne izterjave, dokler mu ni vročeno. 

183, člen 
Na osebni dohodek in pokojnino ter na na- 

domestilo osebnega dohodka je mogoče seč i 
s prisilno izterjavo do ene tretjine. 

Na starostno pokojnino kmetov po zakonu 
o starostnem zavarovanju kmetov in na pre- 
jemke iz pogodbe o dosmrtnem preživljanju 
in dosmrtni renti ter na prejemke iz pogodbe 
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o življenjskem zavarovanju je mogoče seč i z 
izvršbo le toliko, kolikor presegajo najvišjo 
stalno socialno pomoč, ki se izplačuje na ob- 
močju, kjer ima dolžnik stalno prebivališče. 

184. člen 
S sklepom o prisilni izterjavi na osebne 

dohodke in na terjatve zavezanca se zavezan- 
cu prepove razpolagati z osebnimi dohodki 
ali'terjatvami, izplačevalcu osebnega dohod- 
ka oziroma zavezančevemu dolžniku pa nalo- 
ži, da mora osebni dohodek oziroma svoj dolg 
plačati v korist zavezančevega davčnega 
dolga. 

185. člen 
Prisilna izterjava na denarno terjatev, ki jo 

ima davčni dolžnik na žiro računu, deviznem 
računu ali na kakšnem drugem računu pri 
banki, se izvrši tako, da davčni organ izda 
sklep, s katerim naloži banki, naj iz dolžniko- 
vega računa izplača na davčni račun znesek, 
za katerega je dovoljena izvršba. 

186. člen 
Izplačevalec osebnega dohodka oziroma 

zavezančev dolžnik lahko vloži v osmih dneh 
po prejemu sklepa pri davčnem organu ugo- 
vor, da zavezanec pri njem nima osebnega 
dohodka oziroma da zavezancu sploh ni dol- 
žan, da je dolg pogojen, da dolg še ni dospel v 
plač ilo ali kakšen drug utemeljen ugovor. 

Če izplačevalec osebnega dohodka oziro- 
ma zavezančev dolžnik vloži v določenem ro- 
ku ugovor, ki je ovira za izvršitev sklepa, mora 
davčni organ prijaviti zadevo javnemu pravo- 
branilstvu, da vloži tožbo, če ugotovi, da je 
ugovor neutemeljen. 

187. člen 
Če se izplačevalec osebnega dohodka, za- 

vezančev dolžnik oziroma banka ne ravna po 
sklepu, s katerim je odrejena prisilna izterja- 
va, se dolg izterja od njega. Davčni organ 
mora o tem izdati odločbo, s katero naloži 
izplačevalcu osebnega dohodka, da na davč- 
ni račun poravna vse obroke, ki jih po sklepu 
o izvršbi ni odtegnil oziroma da zavezančev 
dolžnik plača na davčni račun zarubljeno ter- 
jatev. Pritožba izplačevalca osebnega dohod- 
ka oziroma zavezančevega dolžnika zoper ta- 
ko odločbo zadrži izvršitev. 

188. člen 
Če dolžniku preneha delovno razmerje,uč in- 

kuje $klep o prisilni izterjavi tudi proti druge- 
mu izplačevalcu, pri katerem je dolžnik po 
tem sklenil delovno razmerje, in sicer od dne- 
va, ko je temu delodajalcu vročen sklep o 
izvršbi. 

Delodajalec, pri katerem dolžnik ni več v 
delovnem razmerju, mora nemudoma v pripo- 
ročeni pošiljki poslati sklep o izvršbi deloda- 
jalcu, pri katerem je ta sklenil delovno ra- 
zmerje in o tem obvestiti davčni organ. 

Delodajalec, pri katerem dolžnik ni več v 
delovnem razmerju, mora nemudoma obve- 

stiti davčni organ, če ne ve, kje je dolžnik OP9Mfao 
sklenil delovno razmerje. 

'J9l?' 
189< ČtSP 

S prisilno izterjavo je mogoče seč i na vse 
zavezančevo premično premoženje, razen na 
stvari, ki so od prisilne izterjave izvzete. 

Če dolžniku ni mogoče vroč iti sklepa o pri- 
silni izterjavi to ni ovira za rubež. V takem 
primeru se sklep o prisilni izterjavi vroč i zave- 
zancu kasneje. 

Če zavezanec noče sam odpreti prostorov 
in pokazati stvari v poslovalnici ali stanova- 
nju, sme izvršitelj v navzočnosti dveh prič  
odpreti zaprte prostore, pohištvo in podobno, 
da bi lahko opravil rubež. 

Če izvršitelj ne more sam izvršiti prisilne 
izterjave, ker naleti na fizično upiranje ali tako 
upiranje utemeljeno pričakuje, lahko zahteva 
pomoč milice, da ga zavaruje pri izvršitvi skle- 
pa. Pomoč milice zahteva od občinskega 
upravnega organa, pristojnega za notranje 
zadeve. 

Rubež in prodaja stavari ter druqa opravila 
v postopku za prisilno izterjavo niso dovolje- 
na ponoč i, v nedeljo ali na državni praznik. 

Rubež premičnih stvari se opravi v navzoč- 
nosti zavezanca ali koga od polnoletnih čla- 
nov njegovega gospodinjstva in one priče ozi- 
roma v navzočnosti dveh polnoletnih obča- 
nov ter prič , če pri rubežu ni navzoč zaveza- 
nec ali č lan njegovega gospodinjstva. 

190. člen 
Hkrati z rubežem se opravi tudi cenitev za- 

rubljenih stvari. Cenitev opravi sam izvršitelj, 
po potrebi pa lahko pokliče posebnega ce- 
nilca. 

Na zahtevo zavezanca mora izvršitelj pokli- 
cati cenilca, vendar pri tem ni vezan na osebo, 
ki jo predlaga zavezanec. 

191. člen 
O opravljenem rubežu mora izvršitelj na- 

praviti zapisnik. V rubežni zapisnik se vpišejo: 
1. priimek in ime ter stalno prebivališče 

oziroma sedež zavezanca in podatki o drugih 
osebah, ki sodelujejo pri izvršbi; 

2. kraj in čas rubeža; 
3. znesek dolga, obresti in stroškov, za ka- 

tere se opravlja rubež; 
4. natančno označbo in opis zarubljenih 

predmetov; 
5. vrednost zarubljenih predmetov ugotov- 

ljena s cenitvijo; 
6. ime tistega, ki je opravil cenitev ter na- 

vedba, ali je zavezanec imel pripombe glede 
osebe cenilca, višine cenitve in kakšne druge 
pripombe; 

7. ime tistega, ki so mu bile stvari zaupane 
v hrambo; 

8. ugotovitev, da sta bila zavezanec in hra- 
nitelj zarubljenih stvari opozorjena na zakoni- 
te posledice, če bi zarubljene stvari odtujila 
ali poškodovala. 

Če je bil izvršitelj prisiljen uporabljati po- 
sebne ukrepe, se to vpiše v rubežni zapisnik. 

Zapisnik o opravljenem rubežu podpišejo 
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OPOMBE: izvršitelj, ki je opravil rubež, zavezanec ali 
član njegovega gospodinjstva, navzoče priče, 
cenilec in druge uradfie osebe, ki so bile 
navzoče pri rubežu, gtš; o 

Če zavezanec oziroma njegov zastopnik 
noče podpisati zapisnika, ugotovi izvršitelj to 
v zapisniku. Izvod zapisnika se vroč i zave- 
zancu. 

192. člen 
Zarubljene premične stvari se pustijo v 

hrambi pri zavezancu. Davčni organ lahko 
odloč i, da se zarubljene premične stvari zave- 
zancu odvzamejo ter jih shrani ali pa izroč i v 
hrambo komu drugemu. 

Gotovina, vrednostni papirji in dragoceno- 
sti se vedno odvzamejo in izroč ijo v hrambo. 

Na zarubljenih stvareh, ki so bile puščene v 
hrambi pri dolžniKu, je treba vidno označ iti, 
da so zarubljene. 

193. člen 
Če se. pri rubežu ne najdejo stvari, ki so 

lahko predmet izvršbe, se to vpiše v rubežni 
zapisnik. 

194. člen 
Če so bile zavezančeve premične stvari še 

prej zarubljene pri kakšni drugi upravni ali 
sodni izterjavi, so ponovni rubež teh premič - 
nin opravi tako, da se na prvem rubežnem 
zapisniku napravi zaznamek. Če je prejšnji 
rubež opravilo sodišče, napravi sodišče na 
zahtevo davčnega organa v svojem rubežnem 
zapisniku zaznamek o ponovnem rubežu. 

O ponovnem rubežu se obvesti zavezanec. 

195. člen 
Če zavezanec izjavi, da so zarubljene stvari 

last druge osebe, a nima za to dokazov, zarubi 
izvršitelj tudi te predmete, mora pa opozoriti 
to drugo osebo, da lahko v 8 dneh po opozori- 
lu vloži pri sodišču tožbo (izloč itveno tožbo), 
da bi dokazala lastništvo, Če ta oseba v tem 
roku ne predloži dokaza, da je vložila tožbo 
pred sodiščem, se postopek prisilne izterjave 
nadaljuje, kakor da ni bilo pripomb. Izjavo 
zavezanca in opozorilo iz prvega stavka je 
treba vpisati v rubežni zapisnik. 

Z vložitvijo tožbe pri sodišču v roku, ki je 
določen v prejšnjem odstavku, se zadrži pro- 
daja spornih zarubljenih stvari, dokler se ne 
konča spor. 

196. člen 
Če zavezanec zarubljene stvari odtuji, unič i 

ali poškoduje, mora davčni organ vložiti zo- 
per njega prijavo pri javnem tožilcu, za izterja- 
vo dolgov pa se takoj opravi nov rubež, ne da 
bi bilo treba za to izdati nov sklep. 

197. člen 
Veljavnost rubeža preneha, če se prisilna 

prodaja ne opravi v enem letu od rubeža ozi- 
roma od dneva, ko je bila zavarovancu sporo- 
čena odločba o pritožbi po 206. členu ali 
sodba o izloč itveni tožbi po 195. č lenu tega 
zakona. 

198. člen 
Prodaja zarubljenih stvari ni dovoljena, do- 

kler ne preteče osem dni od rubeža. 
Izjemoma se lahko stvari, ki se rade kvarijo, 

prodajo tudi pred pretekom 8 dnevnega roka 
od rubeža. 

Prodaja zarubljenih stvari se opravi pravilo- 
ma na javni dražbi. 

199. člen 
Zavezanec sme s poprejšnjim pooblastilom 

davčnega organa sam prodati zarubljene 
stvari s tem, da kupec denar izroč i v odplač ilo 
dolga, obresti in stroškov. 

Če se na tak nač in lahko popolnoma porav- 
na dolg z obrestmi in stroški, je davčni organ 
dolžan dovoliti tako prodajo. Če pa bi se s 
tako prodajo dosegla le delna poravnava dol- 
ga, o taki prodaji odloč i davčni organ, upošte- 
vajoč pri tem, kakšne so možnosti, da se za- 
rubljene premičnine vnovč ijo na javni dražbi. 

Da bi se stvari bolje vnovčile in prihranili 
stroški lahko določ i davčni organ tudi kakšen 
drug nač in vnovčenja mimo javne dražbe. V 
takem primeru se stvari ne smejo prodati pod 
cenilno vrednostjo. 

200. člen 
Javna dražba se odredi z oklicem. Oklic o 

javni dražbi mora vsebovati podatke o času, 
kraju in nač inu prodaje ter popis stvari s ce- 
nilno vrednostjo. 

Oklic o javni dražbi je treba objaviti na obi- 
čajen nač in v kraju, kjer bo dražba in zavezan- 
ca o tem obvestiti najmanj pet dni pred pričet- 
kom dražbe. 

201. člen 
Javna dražba se lahko prične tudi, če se je 

javil en sam ponudnik. 
Na javni dražbi ne sme nastopiti kot ponu- 

dnik zavezanec ali njegov družinski član in 
tudi ne uradna oseba, ki je sodelovala pri 
rubežu ali prodaji. 

Zarubljene stvari se dajo na dražbo z začet- 
no ceno, ki je bila ugotovljena pri rubežu. Če 
se na javni dražbi ne doseže začetna cena, se 
stvari prodajo za največ jo ponujeno ceno, 
vendar ta cena ne sme biti manjša kot znaša 
polovica vrednosti, ugotovljene pri rubežu. 

Če se za posamezne stvari na javni dražbi 
ne doseže niti polovica cenilne vrednosti, se 
lahko napove ponovno dražba, na kateri se 
stvari lahko prodajo ne glede na višino dose- 
žene cene. Ponovna javna dražba se sme 
opraviti šele po preteku petih dni od neuspele 
dražbe. 

202. člen 
Izvršitelj mora voditi zapisnik o poteku jav- 

ne dražbe. V njem navede zlasti čas in kraj 
javne dražbe, imena ponudnikov in ponujene 
zneske, imena kupcev in doseženo prodajno 
ceno. 

Zapisnik morajo podpisati izvršitelj, kupec 
in zavezanec, če je bil navzoč pri dražbi. Zave- 
zanec sme zahtevati, da se njegove pripombe 
vpišejo v zapisnik; izvod zapisnika se vroč i 
zavezancu. 
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203. člen 
Kupec mora položiti ceno in prevzeti stvari 

takoj po končani dražbi oziroma prodaji. 
204. člen on:. - 

• . but.oisbo . 
Po končani dražbi davčni organ s sklepom 

razdeli znesek, dobljen s prodajo tako, da se 
poravnajo po vrsti: stroški izvršilnega postop- 
ka, obresti do dneva vnovčenja stvari in davč- 
ni dolg. 

Presežek kupnine, ki ostane, se izroč i zave- 
zancu. 

205. člen 
Če je bila javna dražba brezuspešna, ker ni 

bilo kupcev ali ker so bile ponudbe prenizke, 
lahko izda davčni organ, namesto da bi dolo- 
č il drugo javno dražbo, sklep, naj opravi pro- 
dajo posebna trič lanska komisija. Komisijo 
določ i davčni organ. 

Komisija lahko določ i, da se stvari prodajo 
neposredno ali po komisijski trgovini v istem 
ali drugem kraju ali na kakšen drug primeren 
nač in. 

Prodaja po komisiji ni dopustna po ceni, ki 
ne bi dosegla niti polovico cenilne vrednosti. 

O prodaji, ki jo je opravila komisija, se na- 
pravi poseben zapisnik, ki mora vsebovati po- 
trebne podatke o prodaji in o nastalih stro- 
ških. Zapisnik podpišejo člani komisije in ku- 
pec oziroma zastopnik komisijske trgovine, 
če so bile stvari prodane v komisijski trgovini. 
Izvod zapisnika se vroč i zavezancu. 

206. člen 
Zoper sklep o prisilni izterjatvi ter zoper 

posamezna opravila v izvršilnem postopku se 
zavezanec lahko pritoži v osmih dneh po pre- 
jemu sklepa oziroma po izvedbi opravila. 

Pritožba ne zadrži izvršitve sklepa oziroma 
opravila, če ta zakon ne določa drugače. 
Davčni organ pa lahko izjemno do odloč itve o 
pritožbi zadrži izvršitev sklepa. 

V pritožbi zoper skiep o prisilni izterjavi ter 
zoper posamezna opravila v izvršilnem po- 
stopku ni mogoče izpodbijati pravilnosti od- 
ločbe, ki se izvršuje. 

207. člen 
Prisilna izterjava iz zavezančevega nepre- 

mičnega premoženja je dovoljena le, če dav- 
kov ni bilo mogoče izterjati iz njegovega pre- 
mičnega premoženja ali iz njegovih dohodkov 
iz terjatev. 

Prisilno izterjavo davkov iz zavezančevega 
nepremičnega premoženja opravi na zahtevo 
davčnega organa sodišče po zakonu o izvršil- 
nem postopku (Uradni list SFRJ, št. 20/78). 

208. člen 
Prisilna izterjava se ustavi, ko zavezanec 

plača dolžni davek z obrestmi in stroški ali ko 
dolg kako drugače preneha. 

209. člen 
Za izvršilni naslov po tem zakonu se šteje 

odločba o odmeri davka. 
Če se izterjujejo zaostali davki iz več od- 

mernih odločb, je- izvršilni naslov, lahko tudi 
dolgovni seznam o zaostalih davkih, ki ga 

sestavi davčno knjigovodstvo, overi pa pred- 
stojnik davčnega organa. 

Ge je davčni orgarfcipristojen za izterjavo 
drugih obveznosti, katere niso odmerili davč- 
ni organi, je izvršilni naslov izvršljiva odločba, 
izvršljiv plač ilni nalog ali nalog za prisilno 
izterjavo, ki mora med drugim vsebovati tudi 
številko in datum odločbe ali plač ilnega nalo- 
ga o naložitvi dajatve in potrdilo o izvršljivosti. 

210. člen 
Zavezanec je dolžan plačati vse stroške pri- 

silne izterjave. 
Če se ukrepi za prisilno izterjavo davkov 

odpravijo ali če se kasneje dokaže, da niso bili 
upravičeni, trpi stroške teh ukrepov organ, ki 
je izdal sklep o prisilni izterjavi. 

Stroški za sklep o prisilni izterjavi znašajo 
50 dinarjev; stroški prisilne prodaje znašajo 
1% od davčnega dolga in obresti vendar naj- 
manj 100 dinarjev. 

Za vsako pot izvršitelja v zvezi s prisilno 
izterjavo se zavezancu zaračunajo stroški v 
znesku 20 dinarjev. 

Zavezanca bremenijo tudi vsi drugi stroški 
(za čuvanje, prevoz, stroški cenilcev in drugo) 
v dejanskih zneskih. 

211. člen 
Od skupno prisilno izterjanih obveznosti se 

najprej poravnajo stroški prisilne izterjave, 
potem obresti in nazadnje dolžni davek in 
denarne kazni. 

8. Odpis davka zaradi neizterljivosti 

212. č len 
Davčni dolg, ki se niti prisilno ne da izterja- 

ti, se odpiše kot neizterljiv. 
Davčni odlog se šteje za neizterljivega: 
t. če je zavezanec umrl ali se je neznano 

kam odselil in ni pustil niti premičnega niti 
nepremičnega premoženja, iz katerega bi se 
mogli davki izterjati; če se zavezanec, ki seje 
odselil, znova vrne ali se zve za njegovo prebi- 
vališče, se ponovno zadolži za odpisani da- 
vek, razen če je med tem zastarala pravica do 
izterjatve; 

2. če se s prisilno izterjavo, ki se je vsako 
leto brezuspešno poskušala, dolg ni mogel 
izterjati niti tretje leto odkar je zapadel v plači- 
lo; izjemoma se dolg odpiše tudi pred pote- 
kom tretjega leta, če se je pri prisilni izterjatvi 
ugotovilo, da ne kaže, da bi se mogel dolg v 
določenem času izterjati. 

213. člen 
Izvršni svet občinske skupščine lahko na 

obrazložen predlog davčnega organa odloči, 
da se zavezancu davčni dolg v celoti ali delo- 
ma odpiše, če bi se z izterjatvo spravilo v 
nevarnost nujno preživljanje zavezanca in 
njegovih družinskih članov. 

Pri zavezancih, ki so lastniki nepremičnega 
premoženja, lahko organ iz prejšnjega od- 
stavka, ki je pristojen za odpis, predlaga, da 
se davčni dolg zavaruje z vknjižbo zastavne 
pravice na njihovih nepremičninah. 
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OPOMBE: 9. Poroštvo 
; voni 

214. žlen 
Če davka ni bilo mogoče .izterjati iz zave- 

zančevega premoženja, se ta izterja iz premo- 
ženja članov njegovega gospodinjstva, ki so 
to premoženje kakorkoli dobili od zavezanca. 

Če je zavezanec z namenom, da bi se izog- 
nil plač ilu davka, s pravnim opravilom odtujil 
premoženje komu drugemu, ki ni član njego- 
vega gospodinjstva, lahko obč ina tako pravno 
opravilo izpodbija pred sodiščem, če je kupec 
vedel za tak namen zavezanca. 

Za plač ilo davkov, ki se odtegujejo, je porok 
izplačevalec. 

215. člen 
Občinska skupščina predpiše merila, kdaj 

sme davčni organ od zavezanca zahtevati po- 
roštvo za plač ilo davčnih obveznosti. 

Poroštvo obsega pismeno izjavo ene ali več  
fizičnih ali pravnih oseb, s katero se zavezuje- 
jo poravnati davčne obveznosti zavezanca, če 
jih sam ne poravna in če jih ne bi bilo mogoče 
prisilno izterjati iz njegovega premoženja. 

Iz poroštvene izjave mora biti razvidno, ali 
velja poroštvo za vse premoženje ali samo za 
določeni del porokovega premoženja, kot tu- 
di, da se izpolnitev porokove obveznosti zava- 
ruje z zastavo ali na kakšen drug nač in. 

če zavezanec, od katerega je organ zahte- 
val poroštvo, v roku, ki mu je bil določen, ne 
predloži ustrezne poroštvene izjave, lahko 
davčni organ zoper takega zavezanca izreče 
varstveni ukrep odvzema dovoljenja za oprav- 
ljanje samostojne dejavnosti za čas do enega 
leta. 

Občinska skupščina lahko predpiše, kdaj je 
poroštvo po določbah tega člena pogoj za 
pridobitev dovoljenja za samostojno oprav- 
ljanje gospodarske dejavnosti. 

216. člen 
Kadar ima več  oseb dohodke od opravljanja 

gospodarskih dejavnosti v skupni obratoval- 
nici, se sme davek, ki odpade na posamezne- 
ga zavezanca, prisilno izterjati iz vsega pre- 
moženja ustanoviteljev. 

217. člen 
Družbenopolitične skupnosti imajo pred- 

nostno pravico do izterjave davkov, obresti, 
stroškov.prisilne izterjave in denarnih kazni iz 
dohodkov in premoženja zavezanca, če ni po 
veljavnih predpisih drugače določeno. 

218. člen 
Občan, ki odtuji ali pridobi nepremično pre- 

moženje, mora ob overitvi podpisov na po- 
godbi o prenosu takega premoženja pri pri- 
stojnem organu predložiti dokaz, daje plačal 
vse zapadle obveznosti, ki jih izterjuje davčni 
organ. 

Ko se vloži pri sodišču predlog za prenos 
nepremičnine na podlagi sodne poravnave ali 
po sodni odločbi o prenosu na podlagi priz- 

nanja prejšnjega lastnika, da je nepremičnino 
prodal, morata občan, ki na taki podlagi pre- 
naša nepremičnino, in občan, na katerega se 
nepremičnina prenaša, predložiti dokaz o pla- 
čilu vseh zapadlih obveznosti, ki jih izterjuje 
davčni organ. 

Brez dokaza o plačanih zapadlih obvezno- 
stih po prvem in drugem odstavku tega člena 
ni mogoče overiti podpisov na pogodbi o pre- 
nosu nepremičnine oziroma ni mogoč prenos 
nepremičnine v javnih knjigah. 

V primerih, ko občan prenaša nepremično 
premoženje na uporabnika družbenih sred- 
stev, je mogoče overiti podpise na pogodbi in 
izvršiti prenos v javnih knjigah brez dokaza o 
plačanih zapadlih obveznostih, če se uporab- 
nik družbenih sredstev zaveže, da bo kupnino 
do višine odsvojiteljevih neplačanih obvezno- 
sti nakazal na poravnavo teh obveznosti. Če 
uporabnik družbenih sredstev ne ravna po 
določbah prejšnjega stavka, se dolg odsvoji- 
telja, do višine izplačane kupnine, izterja od 
njega. 

Za občane, ki si pridobijo nepremičnine v 
obč ini, v kateri nimajo stalnega bivališča, mo- 
ra sodišče, pri katerem je bil opravljen prenos 
nepremičnine, poslati en izvod zemljiškok- 
njižnega sklepa davčnemu organu občine, v 
kateri ima stalno prebivališče tisti, na katere- 
ga se nepremičnina prenaša, in sicer v tride- 
setih dneh od izdaje zemljiškoknjižnega skle- 
pa, na podlagi katerega se prenaša lastnina 
na nepremičnini. 

Za občane, ki si postavijo stanovanjsko hišo 
ali kakšen drug gradbeni objekt v obč ini, v 
kateri nimajo stalnega prebivališča, mora 
upravni organ obč ine, ki izda dovoljenje za 
uporabo zgrajene stanovanjske hiše oziroma 
objekta, v tridesetih dneh poslati en izvod 
dovoljenja davčnemu organu občine, v kateri 
ima stalno prebivališče tisti, ki mu je dovolje- 
nje izdano. 

219. člen 
Zavezanec za davek iz gospodarskih dejav- 

nosti, ki odtuji stroje, naprave ali drug inven- 
tar, s katerim je opravljal dejavnost, ali odtuji 
celotno delavnico, mora najprej poravnati 
svoje davčne in druge obveznosti, ki jih izter- 
juje davčni organ. 

Če novi lastnik prevzame premoženje, iz 
prejšnjega odstavka, davek pa ni plačan, je do 
vrednosti prevzetega premoženja solidarno s 
prejšnjim lastnikom porok za plač ilo zapadle- 
ga davka. 

10. Zastaranje 

220. člen 
Pravica do odmere davka in pravica do 

uvedbe postopka zaradi kršitev določb tega 
zakona zastarata v petih letih po preteku leta, 
v katerem bi bilo treba odmeriti davek oziro- 
ma v katerem so bile kršene določbe tega 
zakona. 

Pravica do izterjave davka in pravica do 
izterjave obresti, stroškov prisilne izterjave in 
denarnih kazni zaradi kršitve določb tega za- 
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kona zastarata v petih letih po preteku leta, v 
katerem bi jih bilo treba izterjati. 

Pravica zavezanca, da se mu vrnejo zneski, 
ki jih je nepravilno ali preveč plačal na račun 
davka, obresti, stroškov prisilne izterjave in 
denarnih kazni, zastara v petih letih po prete- 
ku leta, v katerem jih je plačal 

221. člen 
Zastaranje pravice do odmere davka ustavi 

vsako uradno dejanje davčnega organa, ki mu 
je namen odmera davka in je dano v vednost 
zavezancu. 

Zastaranje pravice do izterjave davka, obre- 
sti, stroškov prisilne izterjave in denarnih kaz- 
ni ustavi vsako uradno dejanje davčnega or- 
gana, ki mu je namen izterjava in je dano v 
vednost zavezancu. 

Zastaranje pravice do vrač ila nepravilno ali 
preveč plačanega davka, obresti, stroškov 
prisilne izterjave in denarnih kazni ustavi vsa- 
ko dejanje, ki ga zavezanec oziroma kaznova- 
ni stori pri pristojnem organu, da doseže vra- 
čilo. 

Po vsaki ustavitvi zastaranja začne znova 
teč i zastaralni rok. 

Zastaranje pa nastopi v vsakem primeru, ko 
preteče 10 let od dneva, ko je prvič začelo 
teč i. 

11. Evidenca in knjiženje davkov 

222. člen 
Davki po tem zakonu tri drugi prispevki in 

davki, ki jih odmerjajo ali pobirajo davčni or- 
gani, se knjižijo pri davčnih organih. 

Po preteku leta, najkasneje pa do 31. mar- 
ca, sestavi davčni organ letni zaključni račun. 
Letni zaključni račun potrdi občinska skup- 
šč ina. 

Republiški sekretar za finance predpiše ra- 
čunski načrt, nač in knjiženja in nač in sestave 
letnega zaključnega računa. 

223. člen 
Republiški sekretar za finance izda navodi- 

lo o izvajanju odmere in izterjave davkov in o 
vodenju evidenc. 

224. člen 
Organizacije združenega dela, organi druž- 

benopolitičnih skupnosti ter druge samo- 
upravne organizacije in skupnosti morajo pla- 
č ila občanom za dobavljeno blago, opravljene 
storitve ter druge prejemke nakazovati na nji- 
hove žiro račune. 

Izvršni svet Skupšč ine SR Slovenije določ i, 
kateri občani in pri kateri bančni organizaciji 
morajo odpreti žiro račun, kot tudi nač in spo- 
ročanja teh podatkov davčnim organom. 

Občanom, ki niso dolžni odpreti žiro raču- 
na, pa smejo izplačevalci iz prvega odstavka 
tega člena neposredno izplačevati prejemke 
samo, če predložijo pismeno izjavo, da niso 
dolžno odpreti žiro računa. 

Bančne organizacije iz prvega odstavka te- 
ga člena so dolžne pristojnemu davčnemu 

organu pošiljati podatke o imetnikih žiro ra- 
čunov in o poslovanju preko žiro računov 

225. člen 
Zavezanci za davek iz gospodarskih dejav- 

nosti in za davek iz poklicnih dejavnosti, kate- 
rim se davek odmerja po dejanskem dohodku 
in poslovno sodelujejo z organizacijami zdru- 
ženega dela, organi družbenopolitičnih skup- 
nosti ter drugih samoupravnih organizacij in 
skupnosti, morajo pred predložitvijo računa 
oziroma potrdila o plač ilu tem organizacijam, 
predložiti račun oziroma^ potrdilo davčnemu 
organu, ki ga evidentira. Če ima zavezanec pri 
davčnem organu neplačane zapadle obvez- 
nosti, lahko zapiše davčni organ na račun 
oziroma potrdilo nalog izplačevalcu, naj ob 
izplač ilu odtegne zapadle obveznosti. Na- 
tančnejše predpise o evidentiranju računov 
izda republiški sekretar za finance. 

XIV. KAZENSKE DOLOČBE 

226. č len 
Zavezanec - občan ali civilno pravna oseba 

se kaznuje za prekršek z denarno kaznijo od 
500 do 10.000 dinarjev, za prekrške v zvezi s 
samostojnim opravljanjem dejavnosti pa do 
20.000 dinarjev: 

1. če na osebni poziv davčnega organa ne 
predloži v določenem roku podatkov, potreb- 
nih za odmero davka, ki bi jih moral predložiti 
(prvi odstavek 24. člena); 

2. če davčnemu organu ne dovoli pregle- 
dati delovnih in drugih prostorov, v katerih se 
opravlja dejavnost ali hrani material oziroma 
proizvodi oziroma mu ne dovoli pregledati 
naprav, blaga, poslovnih knjig, pogodb, listin 
in drugih dokumentov, ki omogočajo vpogled 
v poslovanje zavezanca glede tega, kako iz- 
polnjuje svoje davčne obveznosti, ali če ga pri 
pregledu ovira (drugi odstavek 24. člena); 

3. če ne vodi, ne vodi v redu ali nepravilno 
vodi poslovne knjige, ki jih je dolžan voditi 
(19. člen); 

4. če za evidentiranje gotovinskega prome- 
ta ne uporablja registrske blagajne (20. člen); 

5. če ne sporoč i v predpisanem roku priče- 
tek opravljanja dejavnosti, iz katere ima doho- 
dek, od katerega se plačuje davek (154. člen); 

6. če se izmika plač ilu odmerjenega oziro- 
ma določenega davka in ne poravna svoje 
obveznosti v šestih mesecih od dneva, ko je 
zapadla v plač ilo, in če se je v tem času 
•brezuspešno poskušala prisilna izterjava; 

7. če na vročeni osebni poziv ne vloži na- 
povedi za odmero davka v primerih, ko ni 
možno uporabiti sankcijo iz 135. člena tega 
zakona; 

8. če na zahtevo davčnega organa ne da 
podatkov s katerimi razpolaga (drugi odsta- 
vek 25. člena); 

9. če v predpisanem roku ne obvesti davč- 
nega organa o tem, da je prenehal izpolnjeva- 
ti pogoje za obdavčenje v pavšalnem letnem 
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OPOMBE: znesku (5. odstavek 74 člena in tretji odsta- 
vek 89 člena) 

Z denarno kaznijo od 600 do 6.000 dinarjev 
se kaznuje za prekršek tudi odgovorna oseba 
civilno pravne osebe, ki stori kakšno dejanje 
iz prejšnjega odstavka. 

Poleg denarne kazni za prekršek iz prvega 
odstavka tega člena se lahko izreče storilcu 
tudi varstveni ukrep odvzema dovoljenja za 
opravljanje samostojne dejavnosti za čas do 
enega leta. 

227. č len 
Pooblaščena oseba davčnega organa lahko 

za prekrške iz 2., 3. in 4. točke prvega odstav- 
ka 226. člena tega zakona izreče takoj na 
mestu denarno kazen v znesku 1.000 dinarjev. 

228. člen 
Zavezanec, ki je napovedal manjšo davčno 

osnovo kot jo je dejansko dosegel, ali ki ni 
prijavil premoženja, se kaznuje za prekršek z 
denarno kaznijo od štirikratnega do deset- 
kratnega zneska zatajenega davka, če utaja 
davka, ki odpade na nenapovedani dohodek, 
oziroma premoženje, nima za posledico ka- 
zenske odgovornosti za davčno zatajitev. 

Poleg denarne kazni za prekršek iz prejš- 
njega odstavka se sme izreč i storilcu tudi 
varstveni ukrep odvzema dovoljenja za oprav- 
ljanje samostojne dejavnosti za čas do enega 
leta. 

229. člen 
Z denarno kaznijo od enkratnega do pet- 

kratnega zneska neplačanega, davka, ki se 
obračunava in plačuje pri izplačevanju oseb- 
nih in drugih dohodkov (davek po odbitku), se 
kaznuje organizacija združenega dela in dru- 
ga samoupravna organizacija in skupnost, če 
pri izplač ilu osebnih in drugih dohodkov, od 
katerih se obračunava in plačuje davek po 
tem zakonu, ne obračuna in ne vplača ustrez- 
nega zneska davka (164. člen). 

Z denarno kaznijo od 1.000 do 10.000 dinar- 
jev se za prekršek po tem členu kaznuje tudi 
odgovorna oseba organizacije združenega 
dela, organa družbenopolitične skupnosti, 
samoupravne organizacije in skupnosti. 

230. č len 
Z denarno kaznijo od enkratnega do pet- 

kratnega zneska neplačanega davka se kaz- 
nuje za prekršek občan, če stori dejanje iz 
prvega odstavka 229. člena tega zakona ozi- 
roma zavezanec, ki mora po določbah tega 
zakona sam obračunati in vplačati davek, pa 
tega ne stori v roku, ki je določen v tem 
zakonu. 

231. č len 
Z denarno kaznijo od 1.000 do 50.000 dinar- 

jev, se kaznuje za prekršek organizacija zdru- 
ženega dela, samoupravna organizacija ter 
skupnost in služba družbenega knjigovod- 
stva, če ne pošlje davčnemu organu v določe- 
nem roku podatkov, ki so potrebni za pravilno 

odmero davčnih obveznosti in ki mu jih je po 
zakonu dolžna dati oziroma davčnemu orga- 
nu ne omogoč i vpogleda v svoje poslovne 
knjige in evidence zaradi ugotavljanja podat- 
kov, pomembnih za odmero davkov (prvi od- 
stavek 25. č lena). 

Z denarno kaznijo od 1.000 do 10.000 dinar- 
jev se za prekršek po tem členu kaznuje tudi 
odgovorna oseba organizacije iz prvega od- 
stavka. 

232. č len 
Organizacija združenega dela ter druga sa- 

moupravna organizacija in skupnost se kaz- 
nuje za prekršek z denarno kaznijo od 1.000 
do 50.000 dinarjev, če plača občanu dobavlje- 
no blago ali opravljeno storitev po računu, ki 
ni bil pred tem evidentiran pri davčnem orga- 
nu (225. č len). 

Z denarno kaznijo od 1.000 do 10.000 dinar- 
jev se za prekršek po tem členu kaznuje tudi 
odgovorna oseba organizacije iz prvega od- 
stavka. 

233. č len 
Organizacija združenega dela ter druga sa- 

moupravna organizacija in skupnost se kaz- 
nuje za prekršek z denarno kaznijo od 1.000 
do 50.000 dinarjev, če izplača neposredno 
občanu dohodek, ki bi mu ga smela izplačati 
samo na žiro račun, ali če mu izplača doho- 
dek brez njegove pismene izjave, da ni dolžan 
odpreti žiro računa (prvi in tretji odstavek 224. 
č lena). 

Z denarno kaznijo iz prejšnjega odstavka se 
kaznuje za prekršek bančna organizacija, ki 
odpre občanu žiro račun v nasprotju s predpi- 
si o žiro računih oziroma, ki davčnemu orga- 
nu ne nudi podatkov o poslovanju preko žiro 
računov (drugi in četrti odstavek 224. člena). 

Z denarno kaznijo od 1.000 do 10.000 dinar- 
jev se za prekršek po tem členu kaznuje tudi 
odgovorna oseba organizacij iz prvega in dru- 
gega odstavka tega člena. 

234. č len 
Občan, ki v nasprotju s predpisi o žiro raču- 

nih hkrati odpre več žiro računov, se kaznuje 
za prekršek z denarno kaznijo od 3.000 do 
30.000 dinarjev (drugi odstavek 224. č lena). 

Občan, ki v zvezi z izplač ilom dohodkov da 
neresnično izjavo, da ni dolžan odpreti žiro 
računa, se kaznuje za prekršek z denarno 
kaznijo od 500 do 5.000 dinarjev (tretji odsta- 
vek 224. člena). 

235. č len 
Postopek o prekrških iz 226., 228., 230., 

231., 232., 233. in 234. člena tega zakona vodi 
davčni organ. 

O pritožbi zoper odločbo, izdano na prvi 
stopnji, odloča za davčne zadeve pristojni re- 
publiški upravni organ. 

Pritožba zoper odločbo ne zadrži njene 
izvršitve, zadrži pa izvršitev varstvenega ukre- 
pa odvzema dovoljenja za opravljanje samo- 
stojne dejavnosti. 
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Davčni organ lahko izjemoma do odločitve 
o pritožbi odloži izvršitev kazni. 

Davčni organi vodijo postopek o prekrških 
po določbah zakona o prekrških (Uradni list 
SRS, št. 12/77 in 30/78), če ni s tem zakonom 
drugače določeno. 

XV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

236. člen 
Začasne oprostitve in olajšave, ki so bile priz- 
nane pred uveljavitvijo tega zakona, veljajo do 
poteka roka, do katerega so priznane, razen 
začasnih oprostitev, katere so bile odpravlje- 
ne že s prejšnjimi predpisi. ' 

237. č len 
Ta zakon začne veljati 1. januarja 1981, do- 

ločbe davčnih oprostitvah oziroma olajša- 
vah za davek od dohodkov iz premoženja, ki se 
plačuje od dohodkov, doseženih s prodajo 

nepremičnin po prvem odstavku 103. člena in 
določb o davčni olajšavi za davek na dedišči- 
ne in darila po 119. tou zakona, pa se prič - 
nejo uporabljati osmi)po objavi zakona v 
uradnem listu SRS. 

Ne glede na določbo prejšnjega odstavka 
se za leto 1980 ne bo več plačeval davek od 
premoženja, ki ga plačujejo občani, ki pose- 
dujejo tovorna motorna in priklopna vozila ter 
kombi vozila, pri odmeri davka iz skupnega 
dohodka občanov za leto 1980, pa se bodo že 
uporabljale določbe tega zakona o določ itvi 
višine neobdavčenega dela skupnega čistega 
dohodka, po prvem odstavku 138. člena in 
višini davčne olajšave za vzdrževane družin- 
ske člane po 144. členu zakona. 

238. člen 
Z dnem, ko začne veljati ta zakon, preneha 

veljati zakon o davkih občanov (Uradni list 
SRS, št. 21/74, 39/74, 5/76, 10/76, 31/76 in 
8/78), razen določb o posebnem postopku za 
odmero davka od nenapovedanega dohodka 
(č leni 175 do 186, določbe o zastaranju iz 
232. č lena in 248. člena). 

°pQ*m 

OBRAZLOŽITEV 

I. UVOD 
Skupšč ina SR Slovenije je na sejah zbora združenega dela 

in zbora občin dne 19. decembra 1979 obravnavala osnutek 
zakona o davkih občanov. Zbora sta osnutek zakona sprejela 
in Izvršnemu svetu Skupščine SR Slovenije kot predlagatelju 
naroč ila, da pri pripravi predloga zakona upošteva pripombe, 
predloge in mnenja delovnih teles Skupščine in zborov, pri- 
pombe skupin delegatov, pripombe občinskih skupščin in 
pripombe delegatov na sejah zborov. 

Glede na številne pripombe in pismene razprave, ki so jih 
oddali delegati na seji zbora občin, ker zaradi pomanjkanja 
časa niso mogli svojih pripomb pred zbori obrazložiti, je 
predsednica zbora obč in Skupšč ine SR Slovenije predlagala 
poseben postopek in to: Republiškemu sekretariatu za 
finance je bilo naročeno, naj vse pripombe, tako pisno kot 
ustno izrečene na zborih, ki pa so izredno številne, skrbno 
prouči ter še pred predložitvijo predloga zakona posreduje 
svoja stališča do teh pripomb in predlogov; hkrati naj tudi 
opozori, katere od teh pripomb bo mogoče in kako bodo 
upoštevane v predlogu zakona. 

Republiški sekretariat za finance je zato pristopil k obdelav i 
predlogov in pripomb v smislu navedenega predloga zbora 
obč in Skupščine SR Slovenije, s tem, da je v okvir te obdelave 
vključ il tudi še vse predloge in pripombe iz razprav v delovnih 
telesih Skupščine SR Slovenije, predloge in pripombe, ki jih je 
Republiški sekretariat za finance prejel od občinskih davčnih 
organov v zvezi s posebno razpravo o osnutju zakona, katero 
je ta sekretariat organiziral s temi organi, predloge in pri- 
pombe Zveze združenj samostojnih obrtnikov, ki povzemajo 
zaključke javne razprave, katero je zveza organizirala v okviru 
svojih združenj, pripombe Vrhovnega sodišča SR Slovenije, 
Združenja poslovnih bank in hranilnic Ljubljana, Geodetske 
uprave SR Slovenije in drugih. 

Rezultate te obdelave je strnil v gradivu »Stališča do pri- 
pomb, predlogov in mnenj iz razprave o osnutku zakona o 
davkih občanov ter ga 25. 4. 1980 predložil Skupšč ini SR 
Slovenije. 

Za vsakega od pripomb, predlogov in mnenj predlagateljev, 
vsebuje gradivo ugotovitev, ali in v kakšni obliki bo upoštevan 
v predlogu zakona oziroma obrazložitev, iz kakšnih razlogov 
ga po mnenju sekretariata ne bi bilo možno upoštevati. 

Navedeno gradivo je bilo obravnavano na seji odbora za 
finance Zbora občin dne 11. 6. 1980. Odbora sta ocenila, daje 
gradivo solidna osnova za oblikovanje predloga zakona. 

Na podlagi osnutka zakona, pripomb, predlogov in mnenj, 
izrečenih v dosedanjih razpravah o osnutku, navedenih sta- 
lišč Republiškega sekretariata za finance do te problematike 
in ocene obravnave teh stališč v odborih za finance, /e za 
razpravo v Skupšč ini SR Slovenije pripravljen predlog zakona 
o davkih občanov. Pripombe, predloge in mnenja iz skupšč in- 
ske razprave in iz javne razprave o osnutku zakona, ki jih v 
tem predlogu ni bilo možno upoštevati, ter razlogi za tako 
ravnanje so podrobneje prikazani v nadaljevanju obrazložitve. 

II. PREDLOGI POMEMBNEJŠIH NOVIH 
REŠITEV PO POSAMEZNIH POGLAVJIH 
ZAKONA 

1. Splošne določbe 
a/ Določanje davčnih stopenj (13. č len) Predlog zakona 

ohranja načelo, da se višina davkov ugotavlja po predpisih o 
osnovah in stopnjah, ki so veljali na dan 1. januarja tistega 
leta. za katero se obveznost ugotavlja, če ni z zakonom 
drugače določeno. 

Pred pričetkom leta morajo biti torej sprejete in objavljene 
stopnje za vse davke, torej tudi za davke po odbitku in druge 
davke, ki se ne odmerjajo od letnih osnov. 

Glede na večinsko mnenje razpravljalcev in tudi mnenje 
Zakonodajnopravne komisije Skupščine SRS je bila spuščena 
v osnutju zakona še ponuđ ena variantna rešitev, po kateri bi 
se to določ ilo uporabljalo le glede stopenj, ki se uporabljajo 
na letne osnove, ne gre sicer oporekati stališčem nekaterih 
razpravljalcev, da bi bila prožnejša ureditev, ki bi za davke, ki 
se ne odmerjajo od letnih osnov, dopuščala spremembe sto- 
penj med letom in tudi uvedbo morebitnih novih takih davkov, 
vendar menimo, da ob prizadevanjih za načrtno gospodarje- 
nje taka rešitev ne bi bila primerna. To velja še zlasti ob 
dejstvu, da smo se glede na predloge razpravljalcev k 11 
členu zakona opredelili, da se davčne stopnje praviloma pred- 
pisujejo za srednjeročno obdobje. Vse to brezdvomno zago- 
tavlja tudi več jo pravno varnost davčnih zavezancev. 

b) Evidentiranje računov (21. č len) Predlog zakona zadr- 
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žirije evidentiranje računov, to je obveze, da morajo davčni 
z^efanci račune, ki jih dostavljajo koristnikom družbenih 
sredstev', predhodno evidentirati pri davčnih g^ggnih. Osnu- 
tek zakona je to obvezo opustil oziroma ponudil le kot va- 
riantno rešitev. 

Opustitev evidentiranja je bita predlagana iz razlogov: 
- ker morajo izplač ila po teh računih izplačevalci usmerjati 

na žiro račune zavezancev, davčni organi pa imajo vpogled v 
žiro račune; 

- ker so vsi zavezanci, ki so obdavčeni po dejanskem 
dohodku, dolžni voditi poslovne knjige in so zato vsi, ne le 
evidentirani računi, obvezna knjigovodska dokumentacija- 
torej zopet dostopni davčnim organom, 

- ker je za izterjavo davkov primernejše in uspešnejše 
posegati na žiro račune kot naročati izplačevalcu, naj ob 
izplač ilu računa odtegne in nakaže ustrezen znesek na davčni 
račun, 

- ker so že vrsto let terjale nekatere davčne uprave, naj se 
evidentiranje računov opusti, za izterjavo davkov pa se tega 
instituta praviloma niso posluževale, in vendar dosegle boljše 
rezultate izterjave kot pred tem, 

- ker bi opustitev evidentiranja pomenila razbremenitev za 
davčne zavezance in tudi za davčne organe, ki bi se na ta 
nač in v več ji meri lahko usmerili v inšpekcijske posle in 
drugo. 

Stališča razprave do tega problema so različna, od zahtev 
po ukinitvi, do zahtev po zadržanju evidentiranja. 

Pobudo zadržanja evidentiranja podčrtujejo številne 
davčne uprave - kar so povzeli tudi delegati v skupščinskih 
zborih - predvsem z utemeljitvijo, da davčni organi ob šibki 
kadrovski zasedbi in strokovnosti delavcev ne morejo tekoče 
spremljati poslovanja davčnih zavezancev v obliki pregleda 
poslovanja in knjigovodskih evidenc pri samih zavezancih, da 
jim je evidenca o računih zato nujna zaradi spremljanja pro- 
meta, predpisovanja akontacij, izterjave davkov, da evidenti- 
ranje omogoča tudi neposredni stik z zavezanci i. dr. Iz 
pregledov o aktivnosti občinskih davčnih uprav za leto 1979je 
razvidno, da so davčni organi poleg pregleda poslovnih knjig 
v zvezi s preverjanjem davčnih napovedi, torej po preteku 
odmernega leta (pa tudi to le v 88% primerov), tekoče, torej 
med letom v povprečju le 0,58 krat pregledali poslovne knjige 
zavezancev. Ob takem stanju, ko gre za skoraj popolno odsot- 
nost inšpekcijskega nadzora poslovanja zavezancev med 
letom, je umestna bojazen, da bi brez evidentiranja računov 
imeli še manj vpogleda in podlage za ukrepanje. 

Ob takih ugotovitvah in stališč ih občinskih davčnih uprav 
zato ocenjujemo, da je primernejše nameravano ukinitev evi- 
dentiranja računov odložiti na čas, ko bodo davčni organi 
usposobljeni, da si s sistematičnim spremljanjem poslovanja 
zavezancev in njihovih knjigovodskih evidenc ter pripadajoče 
dokumentacije, ob vzporedni uporabi podatkov iz žiro raču- 
nov ter še drugih informacij, zagotavljajo celovit vpogled v 
obseg poslovanja zavezancev, kar bi bila najzanesljivejša 
podlaga za oceno realnosti davčnih napovedi in za odloč itve 
davčnih organov. 

Dolžnost evidentiranja računov pa predlog zakona zadržuje 
(225. č len) v bodoče le za zavezance davka iz gospodarskih in 
iz poklicnih dejavnosti, katerim davčne uprave odmerjajo 
davek po dejanskem dohodku. V vseh drugih primerih naj bi 
evidentiranje računov odpadlo (priložnostni dohodki, 
dohodki iz avtorskih pravic ,ko že izplačevalci obračunajo in 
odtegnejo davek). Pač  pa bo treba zagotoviti še več jo dosle- 
dnost v usmerjanju teh sredstev na žiro račune in pregled nad 
temi sredstvi. Menim, da je tolikšna omejitev obveznosti evi- 
dentiranja računov utemeljena tudi glede na pripombe iz 
razprave, po katerih davčni organi želijo zadržati evidentira- 
nje računov iz razloga, ker zaradi kadrovskih težav ne uspe- 
vajo tekoče spremljati poslovanja zavezancev, katerim 
odmerjajo davek po dejanskem dohodku, 
c) Sporočanje podatkov, ki so uradna ali poslovna tajnost 
(25. č len) Predlog zakona opušča določbe, da so davčni 
organi upravičeni dobiti tudi vpogled v podatke, ki so uradna 
ali poslovna tajnost. V osnutku zakona predlagana dolžnost 
vodenja takih podatkov davčnim organom je bila povzeta iz 
osnutka zveznega zakona o osnovah sistema uprav družbenih 
prihodkov. Ker pa zakon ne bo sprejet, temveč se bodo 
republike le s posebnim dogovorom dogovorile o enotni 
organizaciji teh služb, je bilo predlagane določbe opustiti. 

č ) Obdavčenje društev Posebej želimo opozoriti, da so po 
določbi 8. člena predloga zakona o davkih občanov glede 
obveznosti plačevanja davkov z občani načeloma izenačene 
tudi civilnopravne osebe, iz česar izhaja, da načeloma tudi 
društva. Ob tem pa je upoštevati da zakon o združenem delu v 
29. č lenu dopušča, dd društva, enako kot tudi družbenopoli- 
tične in z zakonom določene družbene organizacije, pod 
določenimi pogoji lahko opravljajo gospodarske ali druge 
dejavnosti, če je to pomembno za uresničevanje njihovih 
družbenih funkcij in nalog. Za dosego svojih, v statutu dolo- 
čenih ciljev, lahko ustanovijo delovno organizacijo za oprav- 
ljanje gospodarske ali druge družbene dejavnosti, same pa 
smejo opravljati te dejavnosti le, če to določa zakon. 
Finančno in materialno poslovanje društva je javno, nadzor 
nad poslovanjem vrši služba družbenega knjigovodstva, 
razen razpolaganja s sredstvi, ki jih društva dobivajo od čla- 
narine in drugih prispevkov svojih č lanov. 

V zvezi z obračunavanjem in plačevanjem davka na promet 
proizvodov in sredstev so družbenopolitične organizacije, z 
zakonom določene družbene organizacije in tudi društva, v 
kolikor nastopajo kot uporabniki družbenih sredstev, obrav- 
navani enako kot družbenopravne osebe (davčna oprostitev 
za nakup reprodukcijskega materiala in drugo). Vse to naka- 
zuje, da obdavčenje dohodka, ki ga z opravljanjem gospodar- 
ske ali druge dejavnosti dosegajo društva, davčno ni pri- 
merno izenačevati z občani. Tudi v dosedanji praksi so se 
enako kot občani davčno obravnavale civilnopravne osebe, n. 
pr. verske skupnosti, ne pa tudi društva. Problematiko more- 
bitnega davčnega poseganja v navedene dohodke bi bilo zato 
potrebno posebej proučiti in to tako za društva, kot tudi za 
družbenopolitične organizacije in z zakonom določene druž- 
bene organizacije. 

2. Davek od osebnega dohodka delavcev 
Predlog zakona je v tem delu enak besedilu osnutka. l 
Pripominjamo, da ni bilo mogoče ugoditi zahtevi nekaterih 

razpravljalcev, naj bi se ta davek za določene kategorije 
zavezancev tudi v bodoče odmerjal od pavšalnih osnov 
(gospodinjske pomočnice, gospodarski pomočniki, i. dr.). 
Davek znaša namreč le za 1,5%, zbirna stopnja skupnih 
obveznosti iz osebnih dohodkov pa 30 - 35%, zato posebno 
davčno obravnavanje teh izplač il ni več  pomembno, otežko 
čalo pa bi odmerno-tehnični postopek. 

3. Davek od dohodka iz kmetijske dejavnosti 
Predlog zakona kot osnutek, v osnovi zadržuje veljavni 

sistem obdavčenja kmetijstva, le z določenimi korekturami. 
Priporoč ilom razprave, naj bi novi zakon urejal tudi že sistem 
postopnega prehoda na obdavčenje po dejanskem dohodku, 
ni bilo mogoče slediti, ker bi zaradi kompleksnosti problema- 
tike to terjalo odložitev sprejetja zakona, ki pa ureja deset 
davčnih vrst in naj se ga zato ne bi odlagalo. Razprava pa je ' 
istočasno opozorila na vrsto nerešenih vprašanj družbenega, 
ekonomskega in socialnega značaja, kar potrjuje ugotovitev, 
da gre za kompleksno problematiko, ki je ni mogoče razreše- 
vati izdvojeno, le na enem, v tem primeru davčnem področju. 
Razrešiti jo je možno le z usklajeno aktivnostjo vseh dejavni- 
kov, tako s področja kmetijstva, starostnega oziroma pokoj- 
ninskega zavarovanja, zdravstvenega varstva, socialnega var- 
stva, izobraževanja, kulture in drugih, ker le na podlagi 
skupne usmeritve bi bilo možno pričakovati tudi razrešitev 
problemov, na katere opozarja skupščinska razprava in za 
katere terja rešitve pred predstavitvijo nove davčne ureditve. 
Primerneje je zato, da se z novo ureditvijo obdavčenja kmetij- 
stva kasneje dopolni zakon. 

Pač pa predlog zakona skladno s stališč i razprave določa 
ugodnejše davčne oprostitve za nasade v primerih, če gre za 
skupno obdelavo (50. č len), pa tudi ob priznavanju davčnih 
olajšav v zvezi z vlaganji v družbeno organizirano moderniza- 
cijo gospodarstva se bolj stimulirajo skupna vlaganja (58. 
č len). 

Ni pa bilo mogoče ugoditi zahtevku posameznih razprav- 
ljalcev, 
- naj bi že zakon določil osnovne kriterije za preuvrščanje 
zavezancev na sistem obdavčenja po dejanskem dohodku; 
pač pa menimo, da bi bilo vložiti vse napore v to, da se v 
dogovoru občin o usklajevanju davčne politike doseže č im- 
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več ja skladnost glede kriterijev in meril,, ki naj bi jih glede 
preuvrščanja zavezancev na obdavčenje po dejanskem 
dohodku vnesle občinske skupščine v svoje odloke; a 
- naj bi bile stopnje davka iz kmetijstva po ugotovljenem 
dejanskem dohodku določene različno za posamezne skupne 
katastrskih obč in. S predpisovanjem različnih stopenj davka 
iz kmetijsktva po katastrskem dohodku se želi upoštevati 
elemente, ki pomembno vplivajo na objektivno možnost dose- 
ganja dohodka, ki pa prek tarif katastrskega dohodka niso ali 
vsaj niso v zadostni meri izražene (okolišč ina, da je takšno 
mehanizacijo na nekem območju možno uporabljati, je 
nedvomno pomemben dejavnik pri doseganju dohodka; prav 
tako sprememba tržnih pogojev, novi mestni, industrijski, 
turistični centri i. dr.). Vsi te okolišč ine niso bile ali so bile le v 
manjši meri prisotne pri določanju tarif katastrskega dohodka 
oziroma še pri opredeljevanju katastrskih okrajev. Zadevno 
hibno delovanje katastrskega dohodka kot davčne osnove naj 
bi zato ublažili z diferenciranimi davčnimi stopnjami po posa- 
meznih območjih znotraj obč ine. Glede na opisani namen 
uvedbe diferenciranih stopenj davka od katastrskega 
dohodka pa difenciranih stopenj davka od katastrskega 
dohodka pa diferenciacija stopenj davka od ugotovljenega 
dejanskega dohodka torej ne pride v poštev; 

- naj bi se opustilo vodenje poslovnih knjig za zavezance 
davka iz kmetijstva po dejanskem dohodku. Obdavčenja po 
ugotovljenem dejanskem dohodku si ni možno zamišljati brez 
ustreznega evidentiranjapoteka poslovanja. Ob še tolikšnih 
prizadevanjih za poenostavljenje evidenc in za čimmanjše 
obremenjevanje zavezancev z evidencami pa vendarie ni 
možno od njih odstopiti. To bi pomenilo odstop od načela 
spremljanjain obdavčenja dejansko doseženega dohodka; 

- naj bi se zvišali odstotki znižanja davka za kmete - borce. 
Gre za posamične predlagatelje iz ljubljanske regije, o vseh 
dosedanjih razpravah tovrstnih predlogov ni bilo. Olajšava je 
izražena v odstotku od odmerjenega davka, razmerja v višini, 
olajšave med kategorijami borcev pa so bila dogovorjena z 
ustreznimi institucijami, zato menimo, da predloga ne bi bilo 
upoštevati, zlasti še ne, ker vzpostavljena razmerja spreminja. 

4. Davek od dohodka iz gospodarskih 
dejavnosti 

Skladno s stališč i razprave predlog zakona razširja oziroma 
precizneje določa priznavanje določenih izdatkov zavezanca 
v zvezi z njegovim poslovanjem kot: 

- izdatkov za uvoženo blago v primerih, ko se od takega 
blaga ne plačuje carina (68. č len), 

- izdatkov za časopise z družbenopolitično vsebino (68. 
filan). -izdatkov za humanitarne namene, če gre za organizirane 
oblike zbiranja sredstev (70. č len), 

- zavarovalne premije za zavarovanje obratnih in ne le 
osnovnih sredstev, zavarovanje deiavcev za primere nesreč 
pri delu, zavarovanje blaga in ne le potnikov i/ prometu 
(70. č len), 

- sodne stroške v zvezi z uveljanjem terjatev iz naslova 
opravljanja dejavnosti (70. č len). 

Za ugotovitev t' zvezi č istega dohodka, ki služi za davčno 
osnovo za davek iz dejavnosti, se po predlogu zakona čisti 
dohodek poleg zmanjšanja za osebne dohodke zmanjša tudi 
še za nadomestila osebnih dohodkov delavcev in tudi zave- 
zanca, poleg zmanjšanja za sredstva skupne porabe delavca, 
pa tudi še za regres za letni dopust za zavezanca (66. č len). 

Skladno s stališč i razprave predlog zakona konkretneje 
opredeljuje drobni inventar, med katerega izrecno uvršča tudi 
avtomobilske gume, razen prvih gum, ki so sestavni del 
nabavne vrednosti vozila. 

Po predlogu zakona naj bi se tudi za zavezance davka in 
gospodarskih dejavnosti smiselno uporabljale določbe o 
davčnih olajšavah, kot jih zakon v 53. členu in 54. členu 
priznava zavezancem davka iz kmetijstva, to jeza vzdrževanje 
družinskih članov in z določenim omejitvami tudi za borce 
(78. č len). 

Ni pa bilo možno upoštevati nekaterih pripomb oziroma 
pobud iz razprave, kot: 

- naj bi se davek iz gospodarskih dejavnosti odmerjal tudi 
občanom, ki z nedovoljeno dejavnostjo dosegajo dohodek od 
opravljanja gospodarske dejavnosti - torej šušmarjem, Že v 

predlogu za izdajo zakona, obrazložitvi k osnutku 
obširneje pa V uvodoma navedenih stališč ih do pripdmfi, 
predlogov irFrhnenj iz razprave o osnutku zakona 6 davkih 
občanov, je Btfa podana utemeljitev, da ne bi bilo primerno 
obdavčevati na ta nač in doseženih dohodkov. Obrtni zakon 
konkretno opredeljuje pogoje, pod katerimi se lahko opravlja, 
vzporedno s tem pa predpisuje tudi ustrezne sankcije za 
občane, ki opravljajo dejavnost v nasprotju s tako ureditivijo 
(prekrške, z katerega je zagrožena denarna kazen in še var- 
nostni ukrep odvzema premoženjske koristi). 

V določenih primerih obrtni zakon opravljanje postran- 
skega poklica pogojuje še s soglasjem organizacij združe- 
nega dela oziroma drugih družbenopravnih oseb ali pa samo- 
stojnega obrtnika, pri katerem je tak občan zaposlen. Gre 
torej za prizadevanja, da se opravljanje obrtnih dejavnosti 
spravi v neke zakonite okvire in tudi zagotovi ustrezne pogoje 
dela ter strokovnost izvajanja. Tako obrtni zakon tudi za 
opravljanje določenih dejavnosti kot postranski poklic terja 
določeno strokovno usposobljenost in druge pogoje; v koli- 
kor jih občan ne izpolnjuje, se mu ne dovoli opravljanje 
dejavnosti, saj n pr. ne bi bilo primerno, da nekdo brez 
ustrezne strokovne usposobljenosti izvaja električne, plinske 
instalacije iri podobno. Vse to so torej razlogi naj se dohodkov 
od opravljanja dejavnosti, ki se ne izvaja v skladu z opisano 
ureditvijo, ne obdavčuje, temveč naj se postopa tako kot za 
kršenje obrtnih predpisov določa obrtni zakon. 

Menimo, da bi ne upoštevanje gornjih stališč  in obdavčeva- 
nje dohodkov ne oziraje se na okolišč ino ali so bili doseženi v 
skladu s predpisi ali v nasprotju z njimi predstavljalo v nekem 
smislu legalizacijo take dejavnosti. Tako stališče je bilo svoje- 
časno sprejeto tudi v razpravi v organih Skupščine SR Slove- 
nije ob vprašanju ali naj se obdavčuje dohodke od nedovolje- 
nega opravljanja obrtnih in določenih intelektualnih pred- 
vsem zobozdravstvenih storitev. Obdavčitev doseženih 
dohodkov bi pomenita tudi blažji ukrep za take občane, kot ga 
predvideva obrtni zakon, ker bi jim bil davek odmerjen po 
merilih, ki veljajo za ostale zavezance namesto, da se jim 
odvzema celotne premoženjske koristi. Tudi pripomba, da so 
primeri doseganja znatnih dohodkov z opravljanjem nedovo- 
ljene dejavnosti zelo številni, primeri odvzema premoženjskih 
koristi doseženih s tako dejavnostjo pa redki, ne bi smala 
vplivati na spremembo zgoraj zavzetega stališča, v kolikor se 
to oceni za potrebno, naj se v praksi zagotovi doslednejše 
spoštovanje določb obrtnega zakona; 

Menimo, naj bi aktivnost davčnih organov bila usmerjena le 
v obveščanje za obrt pristojnih organov na take pojave, v 
kolikor jih pri svojem delu ugotovijo, le ti pa naj poskrbijo za 
spoštovanje določb obrtnega zakona, kot tudi prouč ijo ali so 
predpisi občinskih skupšč in glede možnosti priglasitve 
postranskega poklica ob upoštevanju konkretnih prilik v 
obč ini ustrezni ali bi bilo treba podvzeti morebitne druge 
ukrepe (lokali, kreditni pogoji in drugo), ki bi vzpodbujali 
legalizacijo dejavnosti in podobno; 

- naj bi se davčna oprostitev za dohodke od zbiranja odpa- 
dnega materiala in od prodaje izdelkov domače obrti omejila 
na določeno višino dohodka. Prizadevanja za oprostitev 
obdavčenja dohodkov od zbiranja odpadnega materiala so 
skladno s cilji varstva okolja prisotna že dalj časa in je pre- 
težna večina občin temu tudi že sledila, saj so razen ene 
obč ine, ki oprostitve ni priznala in štirih občin, ki so oprostitev 
priznale v manjšem obsegu, vse občine v svojih odlokih že 
sprejele zadevno davčno oprostitev. Pripominjamo, da gre le 
za dohodke z neposrednim zbiranjem odpadnega materiala 
ne z morebitnim odkupom in prodajo odpadnega materiala. 
Davčna oprostitev za dohodke dosežene od prodaje izdelkov 
domače obrti naj bi prispevala k ohranjanju tozadevne dejav- 
nosti s tem, da že zakon izrecno pogojuje, da se mora domača 
obrt opravljati pod pogoji iz 90. č lena obrtnega zakona, to je, 
da jo opravlja občan na domu sam ali s člani skupnega 
gospodinjstva in da gre za izdelke, ki glede na uporabo 
strojev in tehnologije dela nimajo značaja serijske proizvod- 
nje in ki se izdelujejo na tradicionalen nač in, znač ilen za 
določeno etnografsko območje oziroma, ki ohranjajo znač il- 
nost ročnega dela. Poleg tega je kot pogoj za oprostitev 
potrebno še mnenje splošnega združenja Slovenije, izdano na 
podlagi mnenja ustrezne organizacije etnografov, da se 
izdelki štejejo za predmete domače obrti; 

- naj bi se v zvezi s priznavanjem stroškov opustila oprede- 
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litev »nujni«. Opredelitev, da se priznavajo le stroški, ki so bili 
nujno potrebni za ustvaritev celotnega prihodki bi bilo po 
naši oceni vendarle zadržati, ker daje več ji pouasrek'potreb- 
nosti stroškov kot če se zadovoljimo zgolj' z ,Opredelitvijo 
»potrebni«. Čim točnejše opredeljeni kriteriji" priznavanja 
stroškov so potrebni iz razloga, ker obseg priznanih stroškov 
neposredno vpliva na višino davčne osnove. Tako bi se n.pr. 
pod pojmom potrebnih stroškov lahko štelo v gostinstvu vse 
stroške za emabalažo, čeprav bi šlo tudi za tako embalažo, ki 
naj bi jo gostinec vrnil in bi se s tem stroškom lahko izognil. 
Naj še pripomnimo, da je v davčnem zakonu vseskozi bila 
uporabljana opredelitev nujni stroški., 

- naj bi se izrecno opredelili med stroški tudi stroški za 
reprezentanco; menimo, da jih med izrecno naštetimi stroški 
in z opredeljeno višino (n.pr. v % od prometa) ne bi bilo 
primerno navajati, njihovo potrebnost naj bi glede na značaj, 
obseg in druge okolišč ine poslovanja tudi v bodoče za kon- 
kretne primere v odmernem postopku presojal davčni Oigan; 

- naj bi se prizavaie tudi plačane obresti od kreditov za 
osnovna sredstva. Priznavanje teh obresti je bilo opuščeno z 
namenom, naj bi se vlaganje v osnovna sredstva v celoti, 
vključno z obrestmi, reševalo skozi sistem davčnih oprostitev 
oziroma olajšav in to še pod dodatnim pogojem, da gre za 
vlaganja, ki so v skladu z razvojno koncepcijo drobnega 
gospodarstva v občini. Priznavanje obresti od kreditov 
naložb, ki niso v skladu z razvojnimi koncepcijami drobnega 
gospodarstva v obč ini, s č imer je lahko povezano še to, da so 
bili krediti dobljeni pod manj ugodnimi pogoji z višjo obrestno 
mero krajšim odplač ilnim rokom in podobno in vse to bi se 
zavezancu priznavalo med izdatke. Lahko pa gre tudi za 
naložbe v zvezi z nadomestitvijo osnovnih sredstev, za katere 
je bila zavezancu že priznana amortizacija in torej že iz tega 
razloga ne bi bilo primemo priznavati obresti od kreditov. 

Priznavanja obresti od kreditov za osnovna sredstva kot 
odbitno postavko iz dohodka, bi bili nadalje lahko deležni le 
zavezanci, katerim se ugotavlja dohodek, ne pa tudi zavezanci 
- pavšal isti (po osnutku zakona vsi storitveni obrtniki, ki 
deljajo sami oziroma izjemoma tudi še z zaposlenim delav- 
cem). Te ugodnosti torej v tej obliki ne bi bilo možno prizna- 
vati prav zavezancem, ki praviloma opravljajo dejavnosti, ki so 
najbolj deficitarne in katerih razvoj se v okviru načrtovanja 
razvoja malega gospodarstva v največ ji meri želi stimulirati. 

Iz navedenih razlogov smo mnenja, da bi vlaganja v 
osnovna sredstva vključno s stroški najemanja kredita bilo 
primerneje na ustrezen in spodbuden nač in stimulirati preko 
davčnih oprostitev in oljašav, to je ugodnosti, katere bodo 
deležni vsi zavezanci in ne le zavezanci davka po dejanskem 
dohodku. Na takem osnovnem izhodišču je tudi konicipiran 
77. člen predloga zakona, ki priznavanje zadevnih olajšav 
pogojuje s tem, da gre za naložbe v dejavnosti, katerih vzpod- 
bujanje je v skladu z načrtovanim razvojem malega gospodar- 
stva v občini oziromo republiki, da gre za naložbe, ki ne 
predstavljajo nabavo osnovnih sredstev, katera bi bilo 
potrebno nadomestiti iz že priznane amortizacije, da se višina 
olajšave lahko različno določa za posamezne dejavnosti (tak 
pristop omogoča zelo prožno politiko občin pri vodenju 
razvojne politike, saj bodo v dejavnostih, ki jih je v več ji meri 
potrebno stimulirati lahko določale višje olajšave), da bi se 
obseg olajšave lahko vezal tudi na vrsto osnovnih sredstev 
(poslovni prostori in druga osnovna sredstva) in še nadalje na 
različno upoštevanje obsega potreb po teh sredstvih za posa- 
mezne dejavnosti. 

Menimo, da opisani razlogi opravičujejo odklanjanje priz- 
navanja obresti od kreditov za osnovna sredstva nasploh, ko 
vseh teh momentov ne bi bilo možno upoštevati. 

Na opozorilo razpravljalcev, da nepriznavanje obresti na 
kredite za osnovna sredstva predstvalja kratenje z veljavnim 
zakonom že priznanih pravic, pripominjamo, da v veljavni 
ureditvi poslovnih prostorov (razen lesenih stavb, provizorijev 
in podobno) nismo uvrščali med osnovna sredstva nosilcev 
samostojnega osebnega dela, višji krediti za osnovna sred- 
stva pa se najemajo predvsem za te namene. 

5. Davek od dohodka fe poklicnih dejavnosti 
Predlog zakona glede na opozorila razprave izključuje iz 

sistema pavšalnega obdavčenja dohodkov od poučevanja pri- 
mere, če se poučevanje izvaja v organiziranih oblikah (tečaji 
in podobno). 

Ni. pa-bile možno, upoštevati predloga, naj bi zakon dal 
možnost določanja diferenciranih stopenj za nagrade volen- 
terjem in za dohpdek po pogodbah o delu, ki jih sklenejo 
strokovni delavci ki razvijajo amatersko dejavnost in 
s krajevpiipi. skupnostmi. Zavezanec za davek je prejemnik 
dohodka. Diferencirane stopnje bi bilo zato eventualno 
možno določati glede na vrste dohodkov, nikakor pa ne glede 
na izplačevalce dohodkov. 

6. Davek od dohodka iz avtorskih pravic 
Po predlogu zakona naj bi se v okviru obdavčenja dohod- 

kov iz avtorskih pravic posebej uredilo obdavčenje dohodkov 
iz avtorskih pravic, če jih dosegajo delovni ljudje, ki z osebnim 
delom samostojno kot poklic opratjajo umetniško ali kulturno 
dejavnost. Namen posebne ureditve je, da se tem delovnim 
ljudem v skladu z ustavnim načelom omogoči družbenoeko- 
nomski položaj, ki bo enak družbenoekonomskemu položaju 
delavcev v združenem delu. Ob tem je posebej upoštevati, da 
je dohodek iz avtorskih pravic edini vir dohodka samostojnih 
umetnikov in da morajo iz tako oblikovanega dohodka plače- 
vati obveznosti za zdravstveno, pokojninsko invalidsko zava- 
rovanje in za otroško varstvo in si tako zagotavljati tudi 
sredstva za življenje v obdobjih, ko bodisi iz subjektivnih 
bodisi objektivnih vzrokov ne uspejo dohodkovno plasirati 
svojega dela. Gre namreč za delovne ljudi, katerih delo je 
družbeno tako pomembno, da družba mora prispevati k nji- 
hovi eksistenčni varnosti. Z ugodnejšim davčnim obravnava- 
njem dohodkov teh ljudi naj bi se doseglo prav to: prispevalo 
k stimuliranju ustvarjenega dela samostojnih umetnikov in 
ublažilo pogoje, v katerih ustvarjajo. 

V zvezi z navedenim prediog zakona v 99. č lenu določa, da 
se za obdavčenje dohodkov iz avtorskih pravic, kijih dosežejo 
delovni ljudje, ki z osebnim delom samostojno kot poklic 
opravljajo umetniško ali drugo kulturno dejavnost uporabljajo 
za 70% znižane stopnje davka iz avtorskih pravic. 

Predlagano znižanje torej v celoti upošteva zgoraj nave- 
dene obveznosti, ki jih plačujejo samostojni umetniki, v koli- 
kor pa bi bili samostojni umetniki v bodoče vključeni tudi v 
združevanje sredstev v okviru svobodne menjave dela kot 
izobraževanje, kultura i. dr., bi to opravičevalo, da se ponovno 
prouč i primernost višine davčne obremenitve, če upošte- 
vamo, da je osnova za odmero davka avtorski honorar, znižan 
za praviloma 40% stroškov in da so splošne stopnje avtor- 
skega davka praviloma določene na nivoju 20%, bi torej za 
70% to je na 6% znižane stopnje predstavljale le še 3,6% 
zajemanje bruto avtorskega honorarja. 

Pripominjamo, da bo takih delovnih ljudi, ki bodo upravi- 
čeni do opisane davčne ugodnosti, v Sloveniji cca 300; koli- 
kor je sedaj tistih, ki jim je republiška komisija za socialno 
zavarovanje samostojnih umetnikov priznala lastnost umet- 
nika zaradi socialnega zavarovanja in ki jim SR Slovenija iz 
proračunskih sredstev namenja del sredstev za socialno zava- 
rovanje; u bodoče pa bo pogoje za priznavanje statusa samo- 
stojnega umetnika opredelil republiški zakon. V kolikor pa bi 
posamezni samostojni umetnik s svojim delovanjem dosegel 
visok dohodek, pa je pod gmotnimi pogoji kot drugi občani še 
vedno tudi davčni zavezanec za davek iz skupnega dohodka 
občanov. 

7. Davek od dohodkov iz premoženja in premoženjskih 
pravic 

Predlog zakona gleda na stališča razprave drugače kot v 
osnutku oziroma na novo ureja naslednje pomembnejše za- 
deve: 

- pogoje, kdaj se obdavčuje tudi dohodek, dosežen s pro- 
dajo nepremičnin, enotno določa že zakon (doslej občinske 
skupščine) - (č len 103); 

- pri ugotavljanju osnove za davek od dohodkov iz premo- 
ženja se upoštevajo tudi stroški, vloženi v ohranjanje spome- 
niških lastnosti kulturnega ali zgodovinskega spomenika ali 
naravne znamenitosti (104. č len); 

- davek se ne plača v primerih prenosa kulturnega ali 
zgodovinskega spomenika ali naravne znamenitosti v druž- 
beno lastnino; (103. č len) 

- porast vrednosti stanovanj, ki se uporablja za valorizacijo 
nabavne oziroma gradbene vrednosti v zvezi z ugotavljanjem 
dohodka, doseženega s prodajo stavb, ugotavlja predsednik 
republiškega komiteja za tržišče in splošne gospodarske 
zadeve (104. č len); 
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- davčna oprostitev za obresti in druge dohodke hranilnih 
vlog se razširi še na obresti od vlog na tekoč ih računih, žiro 
računih in drugih oblik varčevanja. (110. č len) 

Ni pa bilo možno upoštevati predlogov razprave: 
- naj bi se davek od dohodkov, doseženih s prodajo, ne 

plačal v primerih vlaganj v poslovne stavbe ali v nabavo novih 
strojev; menimo, da je vlaganje v osnovna sredstva za gospo- 
darsko dejavnost primerneje upoštevati skozi davčne olajšave 
po 77. č lenu zakona, ko se davčne ugodnosti omejujejo le na 
primere, če gre za vlaganja, ki so usklajena z načrti razvoja 
malega gospodarstva; 
- naj bi se menjal nač in ugotavljanja dohodka, doseženega 

s prodajo nepremičnine v tem smislu, da se kot nabavno ali 
gradbeno vrednost nepremičnine ne bi štela na čas prodaje 
valorizirana lastna vlaganja, temveč prometna vrednost pro- 
dane nepremičnine v času prodaje; predlog ocenjujemo kot 
nesprejemljiv, saj se po tej, torej prometni vrednosti, nepre- 
mičnina praviloma prodaja. 

8. Davek na dedišč ine in darila 
Predlog zakona prinaša naslednje nove rešitve v primerjavi 

z osnutkom zakona: 
Dopolnjeno je besedilo 118. člena v tem smislu, da se v 

zvezi s priznavanjem davčnih oprostitev s kmetijskimi zemlji- 
šč i izenač ijo tudi gozdna zemljišča, in da se davčna oprostitev 
priznava ne le za zašč itene kmetije, ampak tudi v primerih, ko 
gre za dedovanje ali daritev cele kmetije, če se prenaša na 
kmeta. 

Ni pa bilo možno upoštevati predloga iz razprave, da 
davčna obveznost pri pogodbah o dosmrtnem preživljanju 
nastane, ko preživljalec prevzame premoženje v uporabo. Ne 
bi bilo namreč možno realno ugotoviti vrednosti vseh, s 
pogodbo prevzetih obveznosti (obsega trajanja itd.), ni pa tudi 
prezreti možnih sprememb, vključno z razvezo pogodbe, do 
katere skladno z zakonom o dedovanju lahko pride po skleni- 
tvi pogodbe. Ustreznejša je zato ureditev, da nastane davčna 
obveznost ob smrti preživljancu. 

9. Davek od premoženja 
Upoštevaje predloge razprave predlog zakona zadržuje ure- 

ditev iz veljavnega zakona, da občinske skupščine določ ijo 
merila in nač in za vrednotenje stavb zaradi določanja davčne 
osnove za odmero davka od premoženja na posest stavb. Prav 
tako predlog zakona upošteva predloge razpravljalcev, naj se 
davčna oprostitev razširi na stanovanjske stavbe zavezancev 
davka iz kmetijstva - č istih kmetov. 

Ni pa bilo možno upoštevati predlogov nekaterih razprav- 
ljalcev, naj se davek na posest stavb sploh ukine, ker gre 
vendar le za premoženje, in je zato utemeljeno lastniku odme- 
riti davek. Tudi ni bilo možno zadovoljiti zahtevam, naj davčni 
zakon konkretno opredeli pojm vikenda. 

Še naprej bo torej upoštevati opredelitev po namenu kori- 
ščenja, torej za stalno ali za občasno bivanje, čeprav ne gr? 
zanikati, da prihaja ob konkretnem ugotavljanju in opredeljen 
vanju pogosto do težav. 

Tudi ni bilo možno upoštevati zahtev nekaterih razpravljal- 
cev po ukinitvi davka na posest gozdnih zemljišč  nekmetov, 
če presegajo površino 0,50 ha, kot jo dovoljuje veljavna zako- 
nodaja. Ocenjeno je namreč bilo, naj se davek zadrži ne glede 
na to, da so zakonsko določeni roki za usklajevanje dejan- 
skega obsega z dopustnim obsegom posesti že potekli, ker 
davek vendarle predstavlja enega od ukrepov za hitrejše 
usklajevanje teh razmerij. 

10. Davek na dobitke od iger na srečo 
Predlog zakona v celoti povzema ureditev, predlagano v 

osnutku zakona, glede katere tudi v razpravah ni bilo pri- 
pomb. 

11. Davek od skupnega dohodka občanov 
Predlog zakona v celoti povzema besedilo osnutka zakona, 

razen nekaterih dopolnitev redakcijskega značaja, rt. pr. ugo- 
tavljanje dejanskega dohodka za zavezance - pavšaliste (142. 
č len); navedena dopolnitev je bila potrebna, da se izognemo 
poiavu, ki je bil pred leti prisoten, da pri pavšalistih sploh ni 

bilo možno ugotavljati nenapovedanega dohodka, ker so bili 
vsi dohodki, ne glede na višino, pač  pokriti s pavšalno odmer- 
jenim zneskom davka. 

Ni pa bilo možno upoštevati sicer posamičnih pripomb iz 
razprave, naj bi se ob ugotavljanju skupnega č istega dohodka 
razvezancu ne priznavalo nikakih stroškov v zvezi z doseže- 
nimi dohodki, od katerih je bil odmerjen davek od posamez- 
nega bruto dohodka. Menimo, da predlogu ni mogoče ugo- 
diti, ker zadevni stroški obstojajo čeprav v različni višini. 
Priznavanje različnih stroškov pa bi 'bilo tehnično zelo 
zahtevno, saj je bila tudi pri avtorskih dohodkih ta možnost 
opuščena, čeprav je problem pravtako prisoten. 

12. Postopek za odmero in pobiranje davkov 
Glede na stališča razprave o osnutku zakona, so v predlogu 

zakona spremenjene naslednje določbe: 
- zavezancu, ki je na podlagi poslovnega sodelovanja z 

določeno organizacijo upravičen do udeležbe pri razporeja- 
nju skupnega prihodka oz. skupnega dohodka, se rok za 
vložitev davčne napovedi izjemoma podaljša (15. č len); 

- podaljšujejo se roki za izvedbo odmere davka iz kmetij- 
stva in davkov, ki se odmerjajo po letni osnovi za preteklo leto 
(159. č len); 

- v določenih okolišč inah davčni organ po uradni dolžnosti 
vrne davčnemu zavezancu preveč plačani davek (168. č len); 

- določbe o prisilni izterjavi davkov so preoblikovane v tem 
smislu, da se prvenstveno posega na osebne dohodke, terja- 
tve oziroma sredstva na žiro računih; 
- na starostne pokojnine kmetov je možno posegati s prisilno 
izterjavo le v omejenem obsegu (183. č len); 

- opuščene so določbe o prisilni izterjavi iz hranilnih vlog; 
- o odpisu davčnega dolga odloča izvršni svet in ne občinska 
skupšč ina (člen 213); 

- prenos nepremičnine na uporabnike družbenih sredstev 
je možen brez dokaza o plačanih davkih in drugih obvezno- 
stih (218. č len); 

- za določene kategorija davčnih zavezancev se uvaja 
obvezno evidentiranje računov (225. č len). 

Ob pripravi predloga zakona pa ni bilo možno upoštevati 
naslednjih pripomb qziroma predlogov: 

- naj bi se podaljšali roki za izvedbo odmere tudi za davke, 
ki se odmerjajo v pavšalnem letnem znesku; ob ustrezni 
delovni organiziranosti spoštovanje teh rokov ne bi smelo 
predstavljati posebnih problemov za davčne organe, saj glede 
na nač in določanja teh obveznosti (merila: starost, delazmož- 
nost, vrst dejavnosti, kraj opravljanja dejavnosti...) ni nobe- 
nih zadržkov, da vseh potrebnih podatkov ne bi mogli zbirati 
že preje in ne šele v odmernih rokih; 

- naj bi davčni zakon določ il tudi subjektivni rok za obnovo 
postopka; v davčnem odmernem postopku je za razliko od 
upravnega postopka že vseskozi določen samo objektivni rok 
za obnovo postopka iz razloga, ker bi bilo glede na specifič - 
nost področja in posebne okolišč ine, v katerih se nova dejstva 
in dokazi zbirajo, preverjajo, ugotavljajo, pogosto težko opre- 
delili začetek poteka subjektivnega roka oziroma bi ga v 
primerih, ko je za preverjanje podatkov potreben daljši čas, 
lahko tudi prekorač ili. Ne gre pa prezreti, da opustitev subjek- 
tivnega roka velja tako za davčni organ kot za zavezanca, 
kadar le-ta predlaga obnovo, zato to ni ocenjevati kot nek 
strožji ukrep le v odnosu do zavezanca; 

- naj bi se v postopku prisilne izterjave tudi v bodoče 
zadržal obvezen opomin pred izdajo sklepa o prisilni izterjavi. 
Glede prisilne izterjave predlog zakona, kolikor je le možno, 
povzema določila zakona o izvršilnem postopku, ki ga upo- 
rabljajo sodišča za izvršitev sodnih odločb in tudi upravnih 
odločb, ki se glasijo na izpolnitev denarnih obveznosti razen 
če je za to izvršbo določena pristojnost drugega organa. Prav 
iz tega razloga se v davčnem izvršilnem postopku opušča 
opomin pred izdajo sklepa o prisilni izterjavi, uvaja pa mož- 
nost ugovora zoper sklep, ki do rešitve ugovora zadrži izvrši- 
tev. Postopek bo zato hitrejši. Tudi ne vidimo razloga, da bi bil 
postopek prisilne izterjave davčnih obveznosti blažji (opomin, 
nato šele sklep o prisilni izterjavi) kot postopek izterjave 
denarnih obveznosti po drugih upravnih odločbah, če se 
izvaja po izvršilnem postopku, ki ga uporabljajo sodišča; 

- naj bi se opustilo zahtevo po plač ilu vseh davčnih obvez- 
nosti kot pogoj za overitev pogodb in za prenos nepremičnine 
v javnih knjigah, ker to zavira ažurnost evidenc o nepremični- 
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ri&lfltpfedlog je bil delno upoštevan, s tem, da je overitev 
podpisov in zemljiškoknjižni prenos nepremičnine možno 
izvršiti brez potrdila o plač ilnih obveznostih vjtseh primerih, 
ko se nepremičnine prenašajo na uporabnike družbenih sred- 
stev, vendar pod pogojem, če se tak uporabnik zaveže, da bo 
ob izplač ilu kupnine poravnal dolžne obveznosti odsvojitelja 
nepremičnine, oz. Že predlog zakona določa, da se v nasprot- 
nem primeru odsvojiteljev dolg izterja od njega. Vzporedno s 
tem pa menimo, da ne bi bilo primerno odstopati od zahteve 
po predhodnem plač ilu obveznosti tudi v primerih prodaje 
nepremičnine med občani, ker v teh primerih ni možno na 
razmeroma enostaven nač in zagotoviti plač ila obveznosti, kot 
je to predlagano za primere prenosa na uporabnike družbenih 
sredstev. 

13. Kazenske določbe 
V predlog zakona je vnešena določba, da davčni organ do 

odloč itve o pritožbi zoper odločbo o prekršku lahko odloži 
izvršitev kazni. 

Predlog zakona zadržuje ureditev, da postopke o prekrških 
vodi davčni organ, razen o prekrških po 229. č lenu zakona, ko 
gre za nepravilnosti v ravnanju organizacij združenega dela in 
drugih samoupravnih organizacij ter skupnosti, nadzor nad 
delovanjem le-teh pa je v pristojnosti SDK in ne davčnih 

organov; kršenje predpisov v teh primerih torej ugotovi SDK 
zato ne bi bilo primerno tudi postopke o teh prekrških prena- 
šati v pristojnost davčnih organov. Glede vseh ostalih prekr- 
škov pa je po našem mnenju ustreznejša rešitev, da so za 
vodenje postopka pristojni le davčni organi, ker to pogojuje 
hitrejši in učinkovitejši postopek, pa tudi več jo enotnost, tako 
da ne bi več  prihajalo do pogostokrat težko opravič ljivih razlik 
v višini kazni, izrečenih od davčnih organov oz. od sodnikov 
za prekrške. 

Predloga, naj bi se določ ilo tudi sankcije za knjigovodje v 
zvezi z neustreznim vodenjem poslovnih knjig davčnim zave- 
zancem, ni mogoče osvojiti, ker nosilec samostojnega oseb- 
nega dela kot davčni zavezanec osebno predlaga in odgo- 
varja za pravilnost davčne napovedi; to pa pomeni tudi odgo- 
vornost za pravilnost knjigovodskih in drugih evidenc na 
podlagi katerih izdela davčno napoved. 

14. Prehodne in končne določbe 
Predlog zakona v tem delu v celoti povzema besedilo 

osnutka. 
Do pričetka njegove uporabe, to je do 1. 1. 1981. pa bo v tej 

zvezi treba izdelati nove oziroma dopolnjene občinske odloke 
o davkih občanov in vrsto podzakonskih aktov. 

OSNUTEK ZAKONA 

o upravah za družbene prihodke 

(ESA-296) 

OPOMBE: I. SPLOŠNE DOLOČBE 

1. čien 
Za zagotovitev osnovnih pogojev za uč in- 

kovitejšo in ustreznejšo organizacijo ugotav- 
ljanja in pobiranja družbenih prihodkov od 
občanov ter za modernizacijo dela in racio- 
nalnejšo zaposlitev delavcev, ki opravljajo na- 
loge ugotavljanja in pobiranja družbenih pri- 
hodkov, se s tem zakonom določajo temelji 
organizacije, delovno področje in delovanja 
uprav za družbene prihodke. 

2. člen 
Uprave za družbene prihodke opravljajo za- 

deve spremljanja dohodkov občanov, od ka- 
terih se plačujejo davki, ter ugotavljanja davč- 
nih obveznosti občanov, odmere in pobiranja 
davkov občanov, preverjajo pravilnost davč- 
nih prijav, izvajajo nadzor nad izpolnjevanjem 
davčnih obveznosti občanov, pripravljajo 
predloge predpisov za urejanje vprašanj s po- 
dročja davkov občanov ter opravljajo strokov- 
no analitična dela na področju družbenih pri- 
hodkov od občanov. 

V skladu s posebnim zakonom opravljajo 
uprave za družbene prihodke tudi zadeve 
spremljanja pridobivanja prihodkov in troše- 
nja sredstev občanov. 

Uprave družbenih prihodkov opravljajo tudi 
zadeve pobiranja drugih družbenih prihodkov 
od občanov, kadar je to določeno s posebnim 
predpisom. 

3. čien 
Uprave za družbene prihodke opravljajo tu- 

di naloge, ki se nanašajo na odmero in pobi- 
ranje prispevkov občanov za samoupravne 
interesne skupnosti na področju družbenih 
dejavnosti. 

Uprave za družbene prihodke iahko oprav- 
ljajo tudi naloge, ki se nanašajo na odmero in 
pobiranje prispevkov in drugih finančnih ob- 
veznosti občanov do drugih organizacij in 
skupnosti, če se tako dogovorijo s sporazu- 
mom z ustrezno skupnostjo oziroma organi- 
zacijo. K sporazumu daje soglasje izvršni svet 
skupščine ustrezne družbenopolitične skup- 
nosti. 

S sporazumom se podrobneje določ ijo vr- 
ste nalog, njihov obseg ter osnove in merila, 
po katerih se upravam za družbene prihodke 
zagotavljajo sredstva za opravljanje teh na- 
log, način koordiniranja dela ter druge s tem 
povezane medsebojne pravice, obveznosti in 
odgovornosti. 
(Varianta) 3. č len se glasi: 

Uprave za družbene prihodke lahko oprav- 
ljajo tudi naloge, ki se nanašajo na odmero in 
pobiranje prispevkov in drugih finančnih ob- 
veznosti občanov do samoupravnih intere- 
snih skupnosti in drugih organizacij ter skup- 
nosti, če se tako dogovorijo s sporazumom z 
ustrezno samoupravno interesno skupnostjo 
oziroma drugo organizacijo. K sporazumu da- 
je soglasje izvršni svet skupščine ustrezne 
družbenopolitične skupnosti. 
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S sporazumom se podrobneje določ ijo vr- 
ste nalog, njihov obseg ter osnove in merila, 
po katerih se upravam za družbene prihodke 
zagotavljajo sredstva za opravljanje teh na- 
log, način koordiniranja dela ter druge s tem 
povezane medsebojne pravice, obveznosti in 
odgovornosti. 

4. člen 
Zadeva družbenih prihodkov so splošnega 

pomena za SR Slovenijo. 

II. ORGANIZACIJA IN DELOVANJE 
UPRAV ZA DRUŽBENE PRIHODKE 

5. člen 
Uprave za družbene prihodke se ustanovijo 

kot samostojni upravni organi. 
Dve ali več občin lahko sporazumno usta- 

novijo medobčinsko upravo za družbene pri- 
hodke, če glede na naravo in obseg nalog 
uprave za družbene prihodke ali zaradi drugih 
razlogov ni pogojev za uč inkovito in smotrno 
opravljanje teh nalog v posamezni občini, ali 
če bi bilo opravljanje teh nalog mogoče smo- 
trno in uč inkoviteje organizirati v skupnem 
upravnem organu. 

Funkcionarja, ki vodi upravo za družbene 
prihodke v obč ini, imenuje in razrešuje občin- 
ska skupšč ina. 

6. člen 
Za opravljanje upravnih nalog iz 2. in 3. 

člena tega zakona iz republiške pristojnosti 
se ustanovi Republiška uprava za družbene 
prihodke. 

Republiška uprava za družbene prihodke: 
- opravlja zadeve iz republiške pristojnosti, 

ki se nanašajo na pripravljanje predlogov 
davčnih predpisov in drugih splošnih aktov, 
izdajanje izvršilnih predpisov ter spremljanje 
in informiranje v zvezi z davčnimi obveznost- 
mi občanov; 

- opravlja zadeve v zvezi s spremljanjem 
pridobivanja prihodkov in trošenja sredstev 
pri občanih v skladu s posebnim zakonom; 

- izvaja inšpekcijsko nadzorstvo nad izpol- 
njevanjem davčnih obveznosti občanov in ob- 
veznosti občanov za skupne potrebe in inte- 
rese; 

- spremlja, proučuje in analizira izvajanje 
davčne politike ter predlaga ustrezne ukrepe; 

- spremlja prihodke družbenopolitičnih 
skupnosti iz posameznih virov in vodi ustrez- 
ne evidence o teh prihodkih; 

- odloča o pravnih sredstvih zoper odločbe 
občinskih uprav za družbene prihodke; 

- odloča o sporih o pristojnosti med občin- 
skimi upravami za družbene prihodke; 

- spremlja organiziranost občinskih uprav 
za družbene prihodke, njihovo usposoblje- 
nost za opravljanje nalog, uč inkovitost dela, 
reševanje davčnih in drugih zadev v predpisa- 
nih rokih ter jim daje v zvezi z njihovim delom 
strokovno pomoč; 

- opravlja nadzorstvo nad delom občinskih 

uprav za družbene prihodke in jim daje ob- 
vezna navodila; 

- opravlja druge zadeve iz republiške pri- 
stojnosti, ki jih določa.zakon. ..iC . • A 

7. člen 
Nadzorstvo nad izpolnjevanjem davčnih in 

drugih obveznosti občanov z delovnega po- 
dročja uprave za družbene prihodke v upravi 
za družbene prihodke opravlja inšpekcija za 
družbene prihodke. 

Zadeve inšpekcije uprave za družbene pri- 
hodke neposredno opravljajo inšpektorji. 

8. člen 
Inšpekcija za družbene prihodke: 
- preverja pravilnost prijavljenih davčnih in 

drugih finančnih obveznosti in plač ila teh ob- 
veznosti; 

- nadzoruje finančno poslovanje delovnih 
ljudi, ki s samostojnim osebnim delom in s 
sredstvi v lastnini občanov opravljajo gospo- 
darsko dejavnost, oziroma ki samostojno 
opravljajo poklicno dejavnost; 

- ugotavlja neprijavljene dohodke zaradi 
ugotovitve in plač ila davčnih in drugih obvez- 
nosti občanov; 

- odkriva prihodke in premoženja, ki niso 
bili doseženi z osebnim delom ali so bili dose- 
ženi v nasprotju z zakonom oziroma drugimi 
predpisi ter predlaga uvedbo postopka za 
ugotavljanje izvora premoženja; 

- preverja pravilnost obračunavanja in 
vplačevanja davkov in drugih finančnih ob- 
veznosti občanov; 

- odreja ukrepe, ki so predvideni z za- 
konom. 

9. člen 
Uprava za družbene prihodke mora pri svo- 

jem delu zagotoviti spoštovanje dostojanstva 
občana in mu omogočiti, da lahko varuje svo- 
je pravice in na zakonu temelječe interese. 

10. člen 
Delavec uprave za družbene prihodke ne 

sme opravljati za občane - davčne zavezance 
knjigovodskih, računovodskih in drugih fi- 
nančnih del, ki niso združljiva z delom v upra- 
vi za družbene prihodke. 

III. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

11. člen 
Občinske davčne uprave morajo uskladiti 

svojo organizacijo in delo s tem zakonom v 
treh mesecih od njegove uveljavitve. 

12. člen 
Z dnem, ko začne veljati ta zakon, preneha 

veljati zakon o organizaciji davčne službe v 
Socialistični republiki Sloveniji (Uradni list 
SRS, št. 27-213/68). 

13. člen 
Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v 

Uradnem listu SRS. 

OPOMBE: 
. na 

- 
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OBRAZLOŽITEV 

I. UVOD 
Skupščina SR Slovenije je na sejah družbenopolitičnega 

zbora, zbora združenega dela in zbora občin dne 25. in 26. 
junija 1979 obravnavala predlog za izdajo zakona o upravah 
družbenih prihodkov.Zbori so predlog za izdajo zakona spre- 
jeli in Izvršnemu svetu kot predlagatelju naroč ili, da pri pri- 
pravi osnutka zakona upošteva pripombe, predloge in mne- 
nja, dane v poročilih delovnih teles skupščine in zborov, 
pripombe skupin delegatov in pripombo delegatov iz razprav 
na sejah zborov. 

Predlog za izdajo zakona o upravah družbenih prihodkov je 
bil posredovan tudi davčnim upravam v občinah. 

Na podlagi navedenega predloga za izdajo zakona, pri- 
pomb, predlogov in mnenj v dosedanjih razpravah o predlogu 
za izdajo zakona, razprave na 7. seji Centralnega komiteja 
Zveze komunistov Slovenije dne 24. junija 1980 ter razprave v 
delovnih telesih in v Skupšč ini SR Slovenije ob predlogu 
medrepubliškega dogovora o temeljnih vprašanjih položaja, 
organizacije in delovanja upravnih organov za družbene pri- 
hodke dne 28. maja in 11. julija 1980, je za razpravo v Skup- 
šč ini SR Slovenije pripravljen osnutek zakona o upravah za 
družbene prihodke. Pripombe, predloge in mnenja iz skup- 
šč inske razprave ob predlogu za izdajo zakona in iz drugih 
razprav, ki jih v osnutku ni bilo mogoče upoštevati, ter razlogi 
za takšno ravnanje so podrobneje prikazani v nadaljevanju 
obrazložitve. 

Osnutek zakona je pripravljen tudi v skladu s predlogom 
medrepubliškega dogovora o temeljnih vprašanjih položaja, 
organizacije in delovanja upravnih organov za družbene pri- 
hodke, razen upoštevanja določbe o pooblastilu uprave za 
družbene prihodke,... da lahko pooblaščeni delavec te 
službe preišče osebe in stanovanjske prostore zavezanca, za 
katero se zbori Skupščine SR Slovenije niso strinjali na seji 
dne 11. julija 1980. 

II. OBSEG ZAKONA 
Organizacijo in delovno področje davčnih služb dosedaj 

ureja zakon o organizaciji davčne službe v SR Sloveniji (Ura- 
dni list SRS, št. 27/68) in zakon o osnovah in nač inu obraču- 
navanja in plačevanja prispevkov za financiranje samouprav- 
nih interesnih skupnosti na področju družbenih dejavnosti v 
letih 1975 - 1980, ki določa, da lahko davčne službe na 
podlagi posebnega dogovora obračunavajo, pobirajo, eviden- 
tirajo, kontrolirajo in izterjujejo tudi prispevke za samo- 
upravne interesne skupnosti na področju družbenih dejavno- 
sti. V postopku sprejemanja v skupščinah republik in pokrajin 
pa je tudi dogovor o temeljnih vprašanjih položaja, organiza- 
cije in delovanja upravnih organov za družbene prihodke, 
katere določbe je treba vgraditi v republiško zakonodajo. 

Vse navedene predpise o organizaciji in delovnem področju 
davčnih služb je potrebno uskladiti z zakonom o sistemu 
državne uprave in o Izvršnem svetu Skupšč ine SR Slovenije 
ter o republiških upravnih organih (Uradni list SRS, št. 24/79 - 
v nadaljevanju: zakon o sistemu državne uprave) in z navede- 
nim medrepubliškim dogovorom, zato je pripravljen osnutek 
zakona o upravah za družbene prihodke. 

Z osnutkom zakona o upravah za družbene prihodke se 
urejajo naslednja področja: 

- organizacija in položaj uprav za družbene prihodke v 
državni upravi, 

- delovno področje uprav za družbene prihodke in 
- pooblastila ter nač in dela uprav za družbene prihodke. 
V osnutku zakona so upoštevani predlogi iz razprave ob 

predlogu za izdajo zakona, da naj ta zakan ureja le posebnosti 
na tem področ ju, ker so vprašanja, ki se nanašajo na vlogo, 
pravice, dolžnosti in odgovornosti upravnih organov urejena 
z zakonom o sistemu državne uprave ter z drugimi zakoni. 
Zato je v osnutu zakona urejeno predvsem delovno področ je, 
organizacuja in delovanje uprav za družbene prihodke. 

V predlogu za izdajo zakona je bilo predvideno, da se zaradi 
zagotavljanja večjega družbenega vpliva pri delu uprav za 
družbene prihodke, zaradi izvajanja nalog posebnega družbe- 

nega pomena in zaradi specifičnosti nalog, ki jih ti organi 
opravljajo, že s tem zakonom predvidi ustanovitev družbe- 
nega sveta pri upravah za družbene prihodke. Vsekakor bo 
potrebno za popolnejše uresničevanje organiziranega druž- 
benega vpliva pri izvajanju davčne politike, ki se nanaša na 
uresničevanje pravic, obveznosti in interesov delovnih ljudi in 
občanov, za upravno področje uprav za družbene prihodke 
ustanoviti družbeni svet. Tega mnenja so bili tudi posamezni 
odbori Skupšč ine SR Slovenije, ki so ob razpravi ob predlogu 
za izdajo zakona o upravah družbenih prihodkov merili, da bi 
bila ustanovitev družbenih svetov pri upravah za drežbene 
prihodke koristna in potrebna. 

V besedilu osnutka zakona ni predvidena ustanovitev druž- 
benega sveta za uprave za družbene prihodke zato, ker se 
družbeni sveti za posamezna upravna področ ja ustanavljajo 
ob pogojih in na nač in, kot je to določeno v zakonu o temeljih 
družbenih svetov in zveznih družbenih svetov (Uradni list 
SFRJ, št. 34/79) in v zakonu o sistemu državne uprave. V 
skladu s temi predpisi se družbeni svet za posamezno 
upravno področje sicer ustanovi z zakonom oziroma odlokom 
družbenopolitične skupnosti, vendar pa šele na podlagi 
poprejšnega dogovora udeležencev pri delu ustreznega 
sveta. Pobudo za ustanovitev družbenega sveta pa lahko 
sproži vsak zainteresirani organ ali organizacija. Ustanovitev 
družbenega sveta za upravno področje uprav za družbene 
prihodke je potrebno zlasti zato, ker delo uprav za družbene 
prihodke pri izvajanju zakonov in drugih predpisov vpliva na 
nač in in pogoje uveljavljanja pravic in obveznosti delovnih 
ljudi in občanov in na ekonomski položaj posameznikov- 
-davčn/h zavezancev. Družbeni svet za uprave za družbene 
prihodke naj bi obravnval vprašanja, ki se nanašajo na izvaja- 
nje davčne politike in izvrševanje zakonov in drugih predpisov 
ter predloge predpisov in drugih splošnih aktov, ki obravna- 
vajo pogoje in nač in uresničevanja pravic, obveznosti in inte- 
resov delovnin ljudi in občanov. 

III. TEMELJNA NAČELA IN PREDLOGI ZA 
UREDITEV POSAMEZNIH VPRAŠANJ 

Namen spremembe veljavne ureditve organizacije in delov- 
nega področja davčne službe oziroma novega osnutka 
zakona o upravah za družbene prihodke je poleg te, da se 
veljavna ureditev uskladi z novimi sestemskimi zakoni, pred- 
vsem ta, da se z novim zakonom davčna služba oziroma 
uprave za družbene prihodke organizirajo tako, da bo zago- 
tovljeno učinkovitejše izvajanje nalog ugotavljanja, odmere in 
pobiranja družbenih prihodkov (davkov, prispevkov in drugih 
finančnih obveznosti) od občanov. Prav gotovo je za dosego 
več je učinkovitosti davčnih služb in sploh služb za pobiranje 
družbenih prihodkov in za zmanjševanje stroškov davčnih in 
finančnih služb samoupravnih interesnih skupnosti potrebno 
določ iti ustrezno organizacijo, delovno področje in pristojno- 
sti službe za opravljanje teh nalog. Zato je potrebno za uč in- 
kovitejše delo služb, ki pobirajo družbene prihodke, enotno 
oiganizirati delo ugotavljanja,odmere in pobiranja družbenih 
prihodkov, da bi se s tem zagotovili pogoji za modernizacijo 
dela in enoten pristop do občana - zavezanca za plač ilo 
družbenih prihodkov - za vse njegove obveznosti do družbe- 
nopolitičnih skupnosti in do samoupravnih interesnih skup- 
nosti. 

Za zagotovitev učinkovitejšega dela pa bo potrebno dosle- 
dno uveljaviti nač in nagrajevanja delavcev uprav za družbene 
prihodke v skladu z rezultati dela, pogoji dela in odgovor- 
nostjo, zboijšati kadrovski sestav službe in zagotoviti ustrez- 
nejše pogoje dela. To pa zahteva po eni strani določitev in 
dosledno izvajanje ustrezne kadrovske politike, po drugi 
strani pa zagotoviti, da bo imela kadrovska politika dolgoroč- 
nejši uč inek, tudi uveljavitev sistema nagrajevanja, ki bo upo- 
števal obseg, pogoje in zahtevnost deta, to je dosledno uvelja- 
vitev sistema nagrajevanja kot je določen v zakonu o sestemu 
državne uprave. 

Kadrovska zasedba v davčnih službah pa ni le odraz mate- 
rialnih pogojev za delo v teh službah, temveč tudi odraz 
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ustreznega družbenega vrednotenja teh opravil. Kadrovska 
sestava davčnih služb bo izboljšana le, če bodo dobili ti 
delavci, ki po pravilu opravljajo težke in odgovorne naloge, 
tudi ustrezen družbeni ugled in veljavo. 

Zaradi tega ni naključna določba medrepubliškega dogo- 
vora o temeljnih vprašanjih položaja, organizacije in delova- 
nja upravnih organov za družbene prihodke, da si bodo ude- 
leženci tega dogovora prizadevali, da glede na pomen in 
značaj dela upravnih organov za družbene prihodke, sprej- 
mejo ukrepe za popolnejše delovanje občinskih uprav za 
družbene prihodke za zakonito, učinkovito in racionalno 
opravljanje njihovih nalog. Zlasti pa si naj bi prizadevali za 
sistematično izpopolnjevanje teh organov s potrebnimi stro- 
kovnimi kadri, zagotavljanje ustreznega gmotnega položaja 
teh kadrov in opremljanja s sodobnimi delovnimi sredstvi. 

Osnutek zakona o upravah za družbene prihodke je priprav- 
ljen tako, da bi bili zagotovljeni tako organizacijski kot mate- 
rialni pogoji za učinkovitejše delo uprav za družbene pri- 
hodke, da bi zagotovili redno izpolnjevanje družbenih obvez- 
nosti občanov in odpravljali vzroke za neupravičeno bogate- 
nje posameznikov na račun družbene skupnosti zaradi neiz- 
polnjevanja družbenih obveznosti. 

1. Organizacija in poležal uprav za družbene 
prihodke 

Da bi bili zagotovljeni pogoji za uč inkovito, neodvisno in 
samostojno delo uprav za družbene prihodke v mejah določe- 
nih z zakonom in z drugimi predpisi, je v osnutku zakona 
predvideno, da se za opravljanje določenih nalog iz pristojno- 
sti občine ustanovi uprava za družbene prihodke v obč ini, za 
opravljanje nalog iz republiške pristojnosti pa Republiška 
uprava za družbene prihodke, kot samostojni občinski ozi- 
roma republiški upravni organ. 

V primeru, da glede na obseg ali naravo upravnih nalog ali 
zaradi drugih razlogov ni pogojev za uč inkovito in smotrno 
opravljanje teh nalog v posamezni obč ini ali pa bi bilo delo 
bolj učinkovito in smotrno organizirati v skupnem upravnem 
organu, lahko dve aH več občin sporazumno ustanovijo 
skupno upravo za družbene prihodke. 

V skladu z Ustavo SRS in zakonom o sistemu državne 
uprave naj bi Republiška uprava za družbene prihodke, kot 
samostojen republiški upravni organ, v mejah pravic in dolž- 
nosti SR Slovenije izvajala davčno politiko in zakone, pred- 
pise in druge splošne akte Skupščine SR Slovenije in Izvrš- 
nega sveta Skupščine SR Slovenije, pripravljala predloge 
davčnih predpisov in drugih splošnih aktov in izdajala izvr- 
šilne predpise, za katere bo pooblaščena z zakonom, sprem- 
ljala in odgovarjala za stanje in razvoj na svojem področ ju, 
seznanjata Skupščino SR Slovenije in njen Izvršni svet o 
stanju in pojavih ter dajala pobude za reševanje vprašanj na 
svojem delovnem področju. Naloge, pristojnosti in poobla- 
stila Republiške uprave za družbene prihodke naj bi bile torej 
enake kot naloge, pristojnosti ter poolastila drugih samostoj- 
nih republiških upravnih organov. Zaradi tega bo potrebno 
spremeniti zakon o organizaciji republiških upravnih organov 
(Uradni list SRS, št. 5/80), ki določa, da je Republiška uprava 
za družbene prihodke v sestavi republiškega sekretariata za 
finance. Prav tako bo potrebno uskladiti predlog zakona o 
davkih občanov, ki v sedanji fazi predvideva pooblastilo za 
izdajo nekaterih izvršilnih predpisov za republiškega sekre- 
tarja za finance. V skladu z zakonom o sistemu državne 
uprave naj bi te predpise izdajal funkcionar, ki bo vodil ta 
upravni organ. Glede na to, da so vprašanja, ki se naj bi 
urejala s podzakonskimi predpisi, povezana z delovnim 
področjem republiškega sekretariata za finance pa so v 
skladu z drugim odstavkom 7. člena zakona o sistemu 
državne uprave upravni organi dolžni, da medsebojno sodelu- 
jejo. Možno pa bi bilo določ iti glede podzakonskih predpisov 
tudi tako, da jih izdaja funkcionar, ki vodi Republiško upravo 
za družbene prihodke v soglasuju z republiškim sekretarjem 
za finance. 

Za opravljanje inšpekcijskega nadzora nad izpolnjevanjem 
davčnih obveznosti in obveznosti plačevanja prispevkov, za 
samoupravne interesne skupnosti v primerih, ko je pobiranje 
prispevkov poverjeno tej službi, se v upravah za družbene 
prihodke organizira inšpekcija družbenih prihodkov. Organi- 
ziranje inšpekcije uprav za družbene prihodke v upravah 

družbenih prihodkov je pogojeno z načinom in povezanostjo 
dela inšpekcije in uprave za družbene prihodke ter s pristoj- 
nostmi inšpekcije. Zato ločeno organiziranje inšpekcije za 
družbene prihodke ne bi bilo smotrno. 

2. Delovno področje uprav za družbene 
prihodke 

Uprave za družbene prihodke naj bi opravljale upravne in 
druge strokovne naloge na področju ugotavljanja, odmere in 
pobiranja družbenih prihodkov od občanov v mejah pravic in 
dolžnosti ustrezne družbenopolitične skupnosti na naslednjih 
področ jih: 

a) Odmera in pobiranje davkov od občanov 
Uprave za družbene prihodke naj bi v prihodnje opravljale 

naloge, ki jih danes opravljajo davčne uprave na področju 
ugotavljanja in odmere davčnih obveznosti ter pobiranja vseh 
vrst davkov, taks in drugih davčnih obveznosti občanov. To 
velja za davke od osebnega dohodka iz kmetijstva, iz gospo- 
darskih in poklicnih dejavnosti občanov, za davke od dohod- 
kov od premoženja, davek na promet proizvodov in storitev, 
davke na promet nepremičnin in druge. Uprave za družbene 
prihodke pa naj bi bile v prihodnje v več ji meri usmerjene v 
tekoče spremljanje dohodkov občanov, od katerih se plaču- 
jejo davki, v spremljanje finančnega poslovanja občanov s 
samostojnimi gospodarskimi oziroma poklicnimi dejavnostmi 
ter v preverjanje pravilnosti davčnih prijav zaradi odkrivanja 
neprijavljenih dohodkov, da bi se ugotovile dejanske davčne 
obveznosti. 

Poleg odmere in pobiranja teh vrst davkov bo uprava za 
družbene prihodke tudi v prihodnje izvrševala nekatere druge 
naloge, na primer izdajanje raznih izpiskov iz evidenc, potr- 
dila in podobno, kar je občanom potrebno v zvezi z uveljavlja- 
njem njihovih pravic v postopkih med državnimi in drugimi 
organi. Ta služba bo tudi v prihodnje opravljala pobiranje 
oziroma izterjavo davščin in drugih obveznosti občanov 
(carine, denarne kazni, sodne takse in podobno). 

b) Spremljanje pridobivanja in trošenja sredstev občanov 
Med nalogami uprav za družbene prihodke je predvidena 

tudi nova naloga, to je spremljanje pridobivanja in trošenja 
sredstev občanov. Nač in izvajanja te naloge bo določen s 
posebnim zakonom o spremljanju pridobivanja in trošenja 
sredstev občanov. S tem, ko naj bi uprave za družbene pri- 
hodke opravljale to nalogo, bi se opustil dosedanji nač in 
ugotavljanja izvora premoženja, po katerem ta postopek 
vodijo posebej za to ustanovljene komisije. Z novim nač inom 
naj bi se zagotovila več ja uč inkovitost, strokovnost in odgo- 
vornost za vodenje in izid tega postopka, kakor tudi več ji 
družbeni vpliv in družbena kontrola preko družbenega sveta 
za to upravno področje. 

c) Odmera in pobiranje prispevkov od občanov za samo- 
upravne interesne skupnosti 

V skladu z zakoni za posamezna področja samoupravnih 
interesnih skupnosti so njihove strokovne službe same ali 
ustanovljene za več interesnih skupnosti zadolžene, da tudi 
odmerjajo in pobirajo prispevke od občanov za samoupravne 
interesne skupnosti. V 20. č lenu zakona o osnovah in nač inu 
obračunavanja in plačevanja prispevkov za financiranje 
samoupravnih interesnih skupnosti na področ ju družbenih 
dejavnosti (Uradni list SRS, št. 39/74 z dopolnitvami) pa je 
določeno, da lahko na podlagi dogovora med samoupravno 
interesno skupnostjo in občino občinski davčni organ obra- 
čunava, pobira, evidentira, kontrolira in izterjuje prispevke za 
samoupravno interesno skupnost. Enako predvideva tudi 
uredba Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije o prisilni 
izterjavi nekaterih prispevkov po predpisih o davkih občanov 
(Uradni list SRS, št. 7/80), da lahko samoupravne interesne 
skupnosti poverijo izvajanje prisilne izterjave davčni službi. 

Na podlagi navedenih predpisov so samoupravne interesne 
skupnosti v 51. občinah (razen Skupnosti zdravstvenega 
zavarovanja, Skupnosti pokojninskega in invalidskega zava- 
rovanja v SRS ter Skupnosti otroškega varstva Slovenije) 
sporazumno prenesle izvajanje teh nalog občinskim davčnim 
službam. V preostalih 9. občinah pa to nalogo opravljajo 
strokovne službe samilj interesnih skupnosti oziroma skupne 
strokovne službe. Prispevlnsree nevedene tri interesne skup- 
nosti pa odmerjajo in pobirajo strokovne službe regionalnih 
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zdravstvenih skupnosti, vendar pa so tudi te v več ini obč in 
poverile prisilno izterjavo občinskim davčnim službam. 

V osnovnem besedilu 3. člena osnutka zakona se predvi- 
deva, da bi bilo že s tem zakonom določeno, da uprave za 
družbene prihodke že po zakonu odmerjajo in pobirajo pri- 
spevke za samoupravne interesne skupnosti družbenih dejav- 
nosti. Izhodišče za navedeno zakonsko določilo je v predpo- 
stavki, da je le v enotni službi ugotavljanja, odmere in pobira- 
nja družbenih prihodkov možno zagotoviti največ jo stopnjo 
učinkovitosti službe, ustrezno organizacijo deta in kadrov ter 
modernizacijo dela. Hkrati pa bi bilo s tem doseženo tudi to, 
da bi občan - zavezanec za plač ilo družbenih prihodkov - na 
enem mestu urejal vse svoje družbene obveznosti. Navedeni 
predlog temelji na sedanjem načinu združevanja sredstev za 
samoupravne interesne skupnosti. V primeru sprejetja nave- 
denega predloga v osnutku zakona pa bo potrebno do pred- 
loga zakona o upravah za družbene prihodke prouč iti predvi- 
dene načine zagotavljanja sredstev občanov za samoupravne 
interesne skupnosti v svobodni menjavi dela. 

V varianti k temu členu osnutka zakona se predvideva, da bi 
uprave za družbene prihodke odmerjale in pobirale prispevke 
in druge finančne obveznosti od občanov do samoupravnih 
interesnih skupnosti in drugih organizacij in skupnosti le v 
primeru, če se tako sporazumejo z ustreznimi samoupravnimi 
interesnimi skupnostmi oziroma drugimi organizacijami in 
skupnostmi. To pomeni, da bi ostala enaka ureditev, kot velja 
sedaj. 

d) Inšpekcijsko nadzorstvo 
Uprave družbenih prihodkov bodo opravljale tudi inšpekcij- 

ski nadzor nad tem, kako občani izpolnjujejo svoje davčne 
obveznosti plačevanja prispevkov za samoupravne interesne 
skupnosti v primerih, ko je naloga odmere in pobiranja teh 
prispevkov poverjena tej službi. V osnutku zakona so predvi- 
dene posamezne naloge inšpekcij za družbene prihodke, med 
katerimi je tudi nova naloga odkrivanja prihodkov in premo- 
ženja, ki niso bili doseženi z osebnim delom ali so bili dose- 
ženi v nasprotju z zakonom oziroma drugimi predpisi. Naloga 
občinskih inšpekcij bo predvsem ta, da bodo tekoče sprem- 
ljale finančno poslovanje zavezance za družbene prihodke in 
ugotavljale pravilnost prijavljenih davčnih in drugih obvezno- 
sti. Republiška inšpekcija družbenih prihodkov pa bo oprav- 
ljala nadzor nad delom občinskih uprav za družbene prihodke 
in v skladu s programom in potrebami tudi neposredno nad- 
zorstvo. 

3. Pooblastila in nač in dela uprav za družbene 
prihodke 

Glede na to, da so pooblastila in nač in dela upravnih orga- 
nov že določena z zakonom o sistemu državne uprave in z 
drugimi zakoni, so v osnutku zakona le določbe o spoštova- 
nju dostojanstva občanov pri delu uprav za družbene pri- 
hodke in določbe v kateri je predvideno, da delavci uprav za 
družbene prihodke ne smejo popravljati knjigovodskih, raču- 
novodskih in drugih finančnih del za občane - davčne zave- 
zance. 

4. Sredstva za delo uprav za družbene 
prihodke 

Osnovno besedilo osnutka zakona o upravah za družbene 
prihodke ne vsebuje določb o financiranju uprav za družbene 
prihodke in sicer iz razloga, ker je nač in zagotavljanja sred- 
stev za delo vsakega upravnega organa določen z zakonom o 
sistemu državne uprave. V drugem odstavku 100. č lena tega 
zakona je določeno, da se sredstva za delo upravnih organov 
zagotavljajo v proračunu družbenopolitične skupnosti Po 
102. č lenu pa upravni organ lahko pridobiva sredstva za delo 
tudi na podlagi sporazuma, s katerim v skladu z zakonom 
prevzame opravljanje nalog za samoupravne interesne skup- 
nosti. Prav tako je v 101. č lenu omenjenega zakona predviden 
tudi način določanja višine sredstev za delo upravnega 
organa. Sredstva za delo upravnega organa se namreč dolo- 
čajo glede na naravo, vrsto in zahtevnost del in nalog, ki jih 
ima upravni organ. V zakonu o sistemu državne uprave pa je 
prav tako določen tudi nač in ugotavljanja in vrednotenja 
prispevka vsakega delavca, da ustreza osebni dohodek 
delavca rezultatom dela. 

Občinske skupšč ine imajo tudi po veljavnem sistemu finan- 
ciranja in nagrajevaja delavcev v davčnih službah možnost, da 
upoštevajo zahtevnost in odgovornost tega dela, vendar nam 
podatki o osebnih dohodkih kažejo, da ti ne odstopajo od 
povprečnih osebnih dohodkov v državni upravi. Kratkoročna 
kadrovska politika in politika nagrajevaja prav gotovo vplivata 
na to, da s kadrovskim sestavom ne moremo biti zadovoljni. 
Kadrovsko problematiko v davčnih službah nam najbolj 
nazorno pokažejo naslednji podatki: 

a) V davčnih službah zelo primanjkuje delavcev z ustrezno 
strokovno izobrazbo. Struktura zaposlenih delavcev pcf zahte- 
vani in dejanski šolski izobrazbi je bila v letu 1979 naslednja: 

Število Razmerje 
zahtev. dejanska dej./zaht. 

visoka 76 31 40,8 
višja 511 321 62,8 
srednja 565 642 113,6 
poklicna 44 121 275,0 
osnovnošolska 60 141 235,0 
Skupaj 1.256 1.256 100,0 

b) Fluktuacija delavcev je zelo visoka, saj je bila stopnja 
fluktuacije v letu 1979 kar 8,28% in se je od leta 1976 povečala 
od 5,67%. Problem fluktuacije delavcev pa je še več ji, če 
upoštevamo, da zapuščajo delo v davčnih upravah predvsem 
delavci z ustrezno strokovno izobrazbo in delavci na odgovor- 
nejših delovnih mestih (inšpektorji). 

c) Delovne izkušnje delavcev v davčnih službah so zelo 
kratke, kar je posledica visoke stopnje fluktuacije. V letu 1979 
je bilo kar 48% delavcev z manj kot petimi leti delovnih 
izkušenj v dačnih službah, z manj kot desetimi leti pa 73%. 

(.I) Stopnja odsotnosti z dela (v letu 1979 9,6%) je prav tako 
zelp visoka, kar je posledica v tem, da je delež žensk v 
občinskih davčnih službah 67% od skupnega števila zaposle- 
nih, čeprav bi bilo glede na izpostavljenost službe primerneje 
v več ji meri zasedati z več moškimi delavci (inšpektorji). 

Glede na navedena stališča v razpravi o predlogu za izdajo 
zakona o upravah družbenih prihodkov in podatke o kadrov- 
skem stanju v tej službi menimo, da je vsekakor potrebno 
uveljaviti ustrezen stimulativnejši nač in nagrajevanja delav- 
cev, če hočemo doseč i boljši kadrovski sestav in več jo uč in- 
kovitost službe. 

IV. FINANČNA SREDSTVA, KI SO POTREBNA 
ZA IZVEDBO ZAKONA 

S predlaganim zakonom se neposredno ne povečujejo 
obveznosti proračunov družbenopolitičnih skupnosti. Stri- 
njamo pa se z mnenjem odbora za finance Zbora občin 
skupščine SR Slovenije, ki je ob razpravi o predlogu za izdajo 
zakona menil, da če želimo strokovno vsestransko usposob- 
ljeno in odgovorno upravo družbenih prihodkov z visoko 
stopnjo učinkovitosti na vseh področjih njenega delovanja, je 
nujno, da se pripravi program vlaganj v razvoj te službe in 
načrtno kadrovsko politiko. Zato je odbor zadolžil predlagate- 
lja, da naj hkrati z osnutkom zakona predloži tudi program 
ukrepov za celovito usposobitev teh uprav v daljšem obdobju, 
vključno z načrtovajem potrebnih vlaganj. 

Vsekakor je potrebno pripraviti program razvoja uprav za 
družbene prihodke, kot je predlagal odbor za finance Zbora 
obč in, vendar konkretnega programa razvoja te službe v SR. 
Sloveniji ni mogoče pripraviti toliko časa, dokler se izvršni 
sveti obč in in samoupravne interesne skupnosti ne dogovo- 
rijo o enotnem konceptu organiziranja službe družbenih pri- 
hodkov. Kot smo že navedli, je sedanje stanje pobiranja pri- 
spevkov za samoupravne interesne skupnosti po občinah 
precej različno. Zaradi tega je potrebno po spejetju tega 
zakona doseč i dogovor v občinah s samoupravnimi intere- 
snimi skupnostim, o enotni organizaciji službe odmere in 
pobiranja družbenih prihodkov,za kar bi bile vsekakor najpri- 
mernejše bodoče uprave družbenih prihodkov. Na podlagi 
tega pa bo mogoče pripraviti konkreten program razvoja 
uprav za družbene prihodke 
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INFORMACIJA 

o uresničevanju družb 

pravosodja (ESA-551) 

I. UVOD 
Izhodišča za družbeno preobrazbo pravosodja, 

ki se odražajo v doslej sprejetih sklepih, stališč ih 
in priporoč ilih Skupščine SRS, Predsedstva SR 
Slovenije, Resolucije VIII. kngresa ZKS in drugih 
dokumentov, kakor tudi V. seje CK ZKS, poudar- 
jajo, da moramo zagotoviti sočasni proces razvoja 
samoupravnega in rednega sodstva kot del enot- 
nega pravosodnega sistema, ki naj se hitreje ra- 
zvija in uveljavlja pri reševanju družbenih spopa- 
dov in nasprotij kot sestavina socialistične samo- 
upravne družbene ureditve. Pri tem mora biti pou- 
darek na podružbljanju sodne funkcije s č im več- 
jim prenosom te funkcije na samoupravna sodišča 
in več jo udeležbo delovnih ljudi ter občanov v 
izvrševanju sodne funkcije. Izhodišča še posebej 
nakazujejo potrebo po učinkovitejšem in kvalitet- 
nejšem zagotavljanju varstva ustavnosti in zako- 
nitosti pri uresničevanju samoupravnih in drugih 
pravic delovnih ljudi in občanov ob boljši organi- 
zaciji, racionalizaciji, modernizaciji in specializa- 
ciji dela pravosodnih organov ter ob razvijanju 
sistema pravne pomoč i. 

Glede na taka izhodišča je Skupšč ina SR Slove- 
nije že pred uveljavitvijo nove organiziranosti sod- 
stva in javnega tožilstva v SR Sloveniji, obravna- 
vala Informacijo o razvoju in uveljavljanju samo- 
upravnega sodstva ter o poteku priprav za začetek 
dela rednih sodišč . V letu 1979je obravnaval pro- 
blematiko preobrazbe pravosodja tudi Centralni 
komite ZKS, ki je ocenil, da samoupravna sodišča 
še niso v celoti zaživela in prevzela v idejnopoiitič - 
nih izhodišč ih o preobrazbi pravosodnega sistema 
njim namenjene vloge. Prav tako je bilo tudi ugo- 
tovljeno, da preobrazba rednega sodstva zaenkrat 
vse preveč ostaja na ravni formalne reorganiza- 
cije in starih metod dela ter da temeljna sodišča 
še niso zaživela kot enovita sodišča, v katerih naj 
bi se z racionalno delitvijo dela med specializira- 
nimi oddelki in sodniki zagotovila večja uč inkovi- 
tost, storilnost in kvaliteta. 

Skupščina SRS je v svojih stališč ih poudarila, da 
bo družbena preobrazba pravosodja uspela le ob 
najširši družbeni akciji ter da pomeni proces, v 
katerem je možno le ob skupno zastavljeni akciji 
vseh družbenopolitičnih dejavnikov in samih pra- 
vosodnih organov pričakovati uveljavitev novega 
podružbljenega in samoupravnega sistema, kate- 
rega organizacija in funkcioniranje sta oprede- 
ljena v zakonih, to je zakonu o sodišč ih združe- 
nega dela, zakonu o samoupravnih sodišč ih, za- 
konu o rednih sodišč ih ter zakonu o pravni po- 
moč i, ki so solidna podlaga za delovanje pravoso- 

dnih organov. Skupščina SR Slovenije je bila sez- 
nanjena s problematiko dela rednih sodišč  in so- 
dišč združenega dela preko njihovih poroč il in 
informacij o posameznih problemih ter je tudi 
sprejela ustrezne sklepe in stališča. 

Poleg tega sta bila Izvršni svet Skupščine SR 
Slovenije in Komisija za pravosodje Skupščine SR 
Slovenije v aprilu 1979 leta seznanjena z informa- 
cijo o začetku dela novih rednih sodišč  ter s pro- 
blematiko ob uveljavitvi novih organizacijskih 
oblik ter pravosodnih organov. Pri tem je bilo ugo- 
tovljeno posebno pereče kadrovsko vprašanje pri 
temeljnih sodišč ih, pomanjkanje ustreznih prosto- 
rov in nerešene družbeno pomembne zadeve, zla- 
sti tiste, ki so bile prevzete od prejšnjih okrožnih in 
okrožnih gospodarskih sodišč . 

Namen informacije je prikazati stanje in proble- 
matiko družbene preobrazbe pravosodnih orga- 
nov glede na navedena idejnopoiitična izhodišča 
in cilje, še posebej pa glede na stališča, ki so bila 
zavzeta ob dosedanjih obravnavah. Pri tem je 
treba poudariti, da gre pri družbeni preobrazbi 
pravosodja za dolgotrajni proces, ki je pogojen s 
procesom razvoja družbenoekonomskih in druž- 
benopolitičnih odnosov in s krepitvijo samouprav- 
nega položaja delovnih ljudi ter bo zato ta informa- 
cija predvsem lahko prikazala sprejete ukrepe in 
delo pri reševanju navedene problematike v letu 
1979. 

Ob tem omenjamo, da je o ustavni preobrazbi 
sodišč in drugih pravosodnih organov pripravlje- 
nih več zveznih analiz, ki jih bo obravnavala 
Zvezna skupščina. Med njimi sta tudi: »Analiza o 
ustavni preobrazbi rednih sodišč in drugih pravo- 
sodnih organov« in »Stanje in aktualni problemi 
samoupravnega sodstva«. 

Pri obravnavanju informacije je treba izhajati 
tudi iz sklepov Zveznega zbora Skupšč ine SFRJ o 
delu Zveznega Izvršnega sveta (Uradni list SFRJ, 
št. 17/80) iz katerih izhaja, da so bili pri uveljavlja- 
nju ustavnih rešitev na področju pravosodja dose- 
ženi vidni uspehi ter da se proces nadaljnjega 
podružbljanja pravosodnih organov, pri čemer ima 
posebno vlogo in pomen samoupravno sodstvo, 
uspešno uresničuje. Pomembna je ugotovitev, da 
so dali pravosodni organi ustrezen prispevek k 
razvoju celotnega sistema družbene samozašč ite. 

Ta informacija zajema samoupravna in redna 
sodišča, javno pravobranilstvo, pravno pomoč in 
evidenco nepremičnin. Podrobnejša informacija o 
pravni pomoči bo posebej pripravljena, informa- 
cija o preobrazbi javnega tožilstva, ki jo je pripra- 
vilo javno tožilstvo SRS, pa je priložena. 
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II. SAMOUPRAVNA SODIŠČA 

1. Splošna ocena stanja 
Na podlagi ustave, zakona o samoupravnih sodiščih in zveznega ter 

republiškega zakona o sodišč ih združenega dela, bi morala v SR 
Sloveniji delovati: splošna sodišča združenega dela, posebna sodišča 
združenega dela pri SIS družbenih dejavnosti in pri SIS na področju 
materialne proizvodnje posebnega družbenega pomena, notranje in 
stalne arbitraže, poravnalni sveti, razsodišča in druga samoupravna 
sodišča. Navedeni predpisi predstavljajo ustrezno zakonsko podiago 
in okvir za vse vrste navedenih samoupravnih sodišč . 

SR Slovenija je v primerjavi z drugimi republikami in pokrajinama 
edina, ki ima poseben zakon o samoupravnih sodišč ih in je tudi 
normativno uredila posebna sodišča združenega dela. V drugih repu- 
blikah še vedno obstajajo dileme glede pristojnosti posameznih vrst 
samoupravnih sodišč oz. razmejitve pristojnosti med njimi. Te dileme 
je odpravil že sam zakon o samoupravnih sodišč ih, nekaj novonastalih 
pa je odpravila praksa samoupravnih sodišč  (npr. ali spor iz pogodbe, 
ki pomeni izvajanje samoupravnega sporazuma, rešuje notranja ali 
stalna arbitraža, ipd.). 

2,, Vrste samoupravnih sodišč  

Sodišča združenega dela 

a) Splošna sodišča združenega dela 
V SR Sloveniji je že z zakonom o sodišč ih združenega dela' ustanov- 

ljenih 10 prvostopnih sodišč združenega dela m sodišče združenega 
dela SR Slovenije. 

Splošna sodišča združenega dela so pričela z delom' sredi leta 
1975 ter od takrat uspešno delujejo. Pred temi sodišč i se pojavljajo 
predvsem takoimenovani delovni spori'3 med drugimi spon pa je 
vedno več  sporov zaradi.statusnih sprememb v OZD, sporov v samoup- 
ravnih interesnih skupnostih, itd. Poleg odločanja v sporih med udele- 
ženci, je potrebno poudariti tudi svetovalno vlogo sodišč . Potencialni 
udeleženci v postopku se obračajo na sodišča združenega dela z 
raznimi vprašanji in problemi, ki bi, če bi ne bili rešeni s posredova- 
njem sodišča v sami OZD, postali jedro spora. Tako so sodišča združe- 
nega dela s svojimi nasveti in pojasnil prepreč ili nastanek marsikate- 
rega spora. 

Problemi, ki so se do sedaj pojavili pri delu splošnih sodišč  združe- 
nega dela so kadrovske m prostorske ter tudi procesne narave. Ugo- 
tavljamo, da se postopki pred sodišč i združenega dela podaljšujejo. 
Dolgotrajnost postopka pogojujejo tako objektivni kot subjektivni 
razlogi. Objektivni razlogi so: iz teta v leto več ji pripad zadev, neodzi va- 
nje udeležencev in njihova nepripravljenost za obravnavo oz. so priha- 
jali le odvetniki udeležencev, nujna pa bi bila tudi prisotnost predstav- 
nika organizacije združenega dela, nepravočasna izdelava izvedenskih 
mnenj in čakanje na ugotovitev zaprosilom za določene podatke oz. za 
zaslišanje prič , pomanjkanje zakona o postopku pred sodišč i združe- 
nega dela. Med subjektivnimi razlogi za dolgotrajnost postopka so. 
neekonomičnost vodenja postopka s strani posameznih senatov, 
nepravočasna izdaja odločb, itd. _ 

Podatki o delu sodišč združenega dela nam kažejo, da se pripad 
zadev stalno povečuje" Vedno več ja obremenitev sodnikov in reševa- 
nje vedno bolj zapletenih sporov pa povečuje tudi zaostanke * Pri tem 
je potrebno poudariti, da so bili na sestanku predsednikov sodišč 
združenega dela v SRS v preteklem letu sprejete smernice, pa tudi 
konkretne naloge za pripravo akcijskih programov za zmanjšanje šte- 
vila nerešenih zadev oziroma za hitrejše reševanje zadev. Glede na 
omenjeni trend povečevanja pripada zadev bi bilo potrebno za razreše- 
vanje spornih razmerij, v katerih odločajo sodišča združenega dela, 
izkoristiti možnosti v organizacijah združenega dela in že znotraj njih 
samih poizkusiti rešiti sporno razmerje (npr. o odškodnini za nesrečo 
pri delu bi se delavec in delovna organizacija poskušala dogovoriti 
pred poravnalnim svetom v TOZD). To bi pomenilo nadaljnje podružb- 
Ijanje sodne funkcije. 

Sodišče združenega dela SR Slovenije je v preteklih letih potrdilo 
več kot 50% prvostopnih odločb, kar kaže na dokajšnjo kakovost dela 
prvostopnih sodišč združenega dela. Razveljavljenih je bilo 26,4% 
odločb, spremenjenih pa 21,8 odločb. 

Postopek pred sodišč i združenega dela podrobneje ni predpisan, 
temeljna načela postopka pa določa zvezni zakon o sodišč ih združe- 
nega dela. Uporabljajo se določbe I. do XXIV poglavja zakona o 
pravdnem postopku, kolikor ustrezajo naravi spora, ki ga rešuje sodi- 
šče združenega dela. Dosedanja praksa sodišč združenega dela je 
pokazala, da se te določbe lahko uporabljajo v odškodninskih in 
delovnih sporih, v pretežni meri pa jih ni mogoče uporabiti v statusnih 
sporih. Tako sodniki v fse preveliki meri uporabljajo ZPP, še zlasti 
sodniki, ki so prišli iz rednih sodišč na sodišča združenega dela. 
Odprto pa ostaja vprašanje izrednega pravnega sredstva, na podlagi 
katerega bi se opravil preizkus zakonitosti odločbe sodišča združe- 
nega dela 

b) Posebna sodišča združenega dela 
V SR Sloveniji je v skladu s 17. členom zakona o sodišč ih združe- 

nega dela pri samoupravnih interesnih skupnostih družbenih dejavno- 
sti ustanovljenih 5 posebnih sodišč združenega dela za področja, 
pokojninskega in invalidskega zavarovanja ter starostnega zavarova- 
nja kmetov 6 in delno zdravstva, za področje telesne kulture 7, kulture 8 

raziskovalne dejavnosti9 in za področje izobraževanja '". Ustanovitveni 
akti posebnih sodišč  združenega dela določajo, da ta sodišča rešujejo 
spore iz družbenoekonomskih odnosov indrugih samoupravnih od- 
nosov iz 18. člena zveznega in 12. č lena republiškega zakona o sodi- 
šč ih združenega dela ter nato primeroma naštevajo, kateri so ti spori 
Sklep o ustanovitvi, organizaciji in delovnem področju sodišča združe- 
nega dela pokojninskega in invalidskega zavarovanja ter starostnega 
zavarovanja kmetov pa določa, da to sodišče odloča tudi o sporih iz 
dokončne odločitve o pravicah iz in do pokojninskega in invalidskega 
zavarovanja oz. starostnega zavarovanja kmetov in v sporih o odloč itvi 
komisije, ki v organizacijah ugotavlja delovna mesta, na katerih se 
šteje zavarovalna doba s povečanjem. Kljub prizadevanjem na tem 
področju za ustanovitev posebnih sodišč združenega dela, rezultati 
niso sorazmerni. 

Skupščina SR Slovenije je že na seji svojih zborov 29/9-1978 sprejela 
stališča, v katerih se zavzema za pospešeno ustanavljanje posebnih 
sodišč  združenega dela. Kljub sestankom s predstavniki samoupravnih 
interesnih skupnosti, pobud Republiške konference SZDL, komisije 
Skupščine SR Slovenije za spremljanje in izvajanje zakona o združe- 
nem delu, je bilo ustanovljenih le 5 posebnih sodišč  združenega dela 
pri SIS družbenih dejavnosti. Kot že povedano, več ina ni ustanovljena 
na pravilen nač in m njihova ustanovitev pomeni le zadostitev črki 
zakona. Eden od razlogov za tako stanje je v tem, da samoupravne 
interesne skupnosti samoupravnega sodstva ne rešujejo kot svoj pro- 
blem. Pravilna ustanovitev posebnega sodišča združenega dela pred- 
stavlja dolgotrajen postopek, to je postopek sprejemanja samouprav- 
nega sporazuma in prav zaradi tega v nekaterih samoupravnih skupno- 
sti (npr na področju socialnega varstva) kljub naporom in prizadeva- 
njem, anketiranju in dogovarjanju, še m ustanovljeno posebno sodišče 
združenega dera. Zavedati pa se je potrebno, da je preobrazba pravo- 
sodja dolgotrajen proces, ki bo še trajal, ker ne gre samo za preob- 
razbo v organizacijskem pomenu, temveč tudi za spremembo v misel- 
nosti ljudi. To velja za vse vrste samoupravnih sodišč ter je povsod 
nujna prisotnost socialističnih sil. 

Že zakon o skupnih osnovah svobodne menjave dela1' določa pri- 
stojnost sodišč  združenega dela tako splošnih kot posebnih za reševa- 
nje sporov na celotnem področju svobodne menjave dela. Zakoni za 
posamezne samoupravne interesne skupnosti napodročju družbenih 
dejavnosti'2 pa enotno urejajo pristojnost posebnih sodišč  združenega 
dela. Le-ta so pristojna za reševanje sporov iz družbenoekonomskih 
odnosov, iz samoupravnih odnosov pri sprejemanju in izpolnjevanju 
planskih odloč itev m iz drugih samoupravnih razmerij ki jih delovni 
ljudje samostojno urejajo v samoupravnih interesnih skupnostih 
Postavljeno je načelo, da posebno sodišče združenega dela ustanov- 
ljeno v vsaki SIS, poudarjena pa je možnost ustanovitve skupnega 
posebnega sodišča združenega dela za SIS iste družbene dejavnosti 
ali podobnih družbenih dejavnosti. Poudariti je potrebno rešitev po 
zakonu o socialnem skrbstvu. Ta zakon določa pristojnost posebnega 

1. Zakon o sodišč ih združenega dela je bil sprejel decembra 1974 (Uradni list 
SRS, it. 38/74) 2. Začetek dela sodišč  združenega dela: 24/3- 197S- sodišče združenega dela SR Slovenije: 1/4-1975 - SZD v Brežicah, Novi Gorici In Novem mestu: 7/4-1975 - SZO v murski Soboti: 1/5-1375 - SZD v Kranju: S/5-1975 - SZD v Celju: 16/5-1975 - SZD v Mariboru: 13/6-1975 v Postojni: 9/7-1975 - SZD v LJubljani: 1/9-1975 - SZD v Kopru: 3. v letu 1978 - 92,9% (v absol. štev. - 4927 zadev) v letu 1979 - 92,9% (v absol. štev. - 4132 zadev) 4. V letu 1979je naraslo število zadev v primerjavi z letom 1978 za 9,0%, vletu 
1978 je naraslo število zadev v primerjavi z letom 1977 za 17,9%. 5. Zaostanek so predstavljali v letu 1S79 6,7 mesečnega pripada, v letu 1978 pe 5,8 mesečnega pripada zadev, v letu 1977 pa so predstavljali 4,2 mesečnega pripada. 6. Sklep o ustanovitvi, organizaciji In delovnem področju sodišča združenega dela pokojninskega In Invalidskega zavarovanja ter starostnega zavarovanja kmetov (Uradni list SRS, št 7/77 In 218/78) 7. Skšep o ustanovitvi posohneaa sodišča združenega dela za področje tele- sne kulture v SR Sloveniji (Ur. I. SMS, št. 9/78) 8. Sklep o ustanovitvi posebnega sodišča združenega dela Kulturne skupno- sti Slovenije 9. Samoupravni sporazum o ustanovitvi sodišča združenega dela za področje raziskovalne dejavnosti (sklep ni bil objavljen v Uradnem listu) 

10. Samoupravni sporazum o ustanovitvi sodišča združenega dela za po- dročje Izobraževalnih skupnosti (Uradni list SRS, št. 16/78) 
11. Zakon o skupnih osnovah svobodne menjave dela (Uradni list SRS, št 17/79) 12. Zakon o zdravstvenem varstvu (Uradni list SRS, št. 1/80 - č len 44 Zakon o socialnem skrbstvu (Uradni Ust SRS, št. 35/79 - č len 51 in 52 Zakon o socialnem skrbstvu (Uradni list SRS, št. 35/79) - č len 57 In 58 Zakon o avobodnl menjavi dela na področju telesne kulture (Uradni list SRS, št. 35/79) - č len 38 ^ Zakon o raziskovalni dejavnosti in raziskovalnih skupnosti (Uradni list SRS, št. 35/79) - č len 75 Zakon o svobodni menjavi dela na področju vzgoje in Izobraževanja (Uradni list 
SRS, št. 1/80) - č len 56 
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sodišča združenega dela za spore, ki izvirajo iz izvrševanja materialnih 
pravic in obveznosti, določenih po samoupravni poti. Kadar pa skup- 
nost socialnega skrbstva odloča v zadevah izvajanja javnih, pooblastil, 
odloča v upravnem postopku in je sodno varstvo zagotovljeno preko 
upravnega spora. 

V SR Sloveniji dejansko delujeta od 5 ustanovljenih le dve posebni 
sodišč i združenega dela m sicer Sodišče združenega dela pokojnin- 
skega in invalidskega zavarovanja ter starostnega zavarovanja kmetov 
(od 1. 1. 1978 dalje), ter Sodišče združenega dela za področje telesne 
kulture, ki je prav tako pričelo z delom v letu 1973, a je prejelo v delo le 
eno zadevo. 

Pri posebnih sodišč ih združenega dela je potrebno povedati, da so 
bila praviloma ustanovljena s sklepom skupščine SIS na republiškem 
nivoju, namesto s samoupravnim sporazumom vseh samoupravnih 
skupnosti, kar pomeni, da lahko rešujejo le morebitne spore v republi- 
ški samoupravni interesni skupnosti (ne realizirajo se sprejete obvez- 
nosti o združevanju sredstev za skupni (solidarnostni) program, je 
potrebno doseč i, da pride do ustanovitve skupnega posebnega sodi- 
šča združenega dela s samoupravnim sporazumom občinskih in repu- 
bliške samoupravne interesne skupnosti. 

Začeta je že akcija za spremembo ustanovitvenih aktov posebnih 
sodišč združenega dela. Skupnost invalidskega in pokojninskega 
zavarovanja, ki je le ena skupnost v SR Sloveniji, je lahko posebno 
sodišče združenega dela ustanovila s sklepom skupščine te skupnosti. 
V začetku leta 1980 pa je bilo s samoupravnim sporazumom ustanov- 
ljeno Sodišče združenega dela za področ je raziskovalne dejavnosti. 

Glede na dvostopnost reševanju sporov pred sodišč i združenega 
dela se je postavilo vprašanje umetnosti dvostopnsga odločanja v 
samoupravnih interesnih skupnosti o pravicah delovnih ljudi oz obča- 
nov. Prevladuje prepričanje, da bi moral biti postopek v SIS urejen s 
samoupravnimi splošnimi akti kot posebej dogovorjen postopek ter 
prikrojen novo uveljavljenem sodnem varstvu samoupravnih razmerij. 

Skupnost pokojninskega in invalidskega zavarovanja je v skladu z 
zveznim zakonom'3 že določ ila postopek za uveljavljanje pravic iz 
invalidskega in pokojninskega zavarovanja in sicer tako, da na I. 
stopnji odloča odbor za uveljavljanje pravic na drugi stopnji pa odbor 
za varstvo pravic. Tudi druge samoupravne interesne skupnosti stoje 
pred podobnim problemom in s svojimi samoupravnimi splošnimi akti 
urejajo to problematiko. 

Z novo zakonodajo na področju pokojninskega in invalidskega zava- 
rovanja ter zdravstvenega varstva je odpadel inštitut plač ilnega naloga 
pri izterjavi neplačanih prispevkov za pokojninsko in invalidsko zava- 
rovanje ter zdravstveno varstvo. Tako morajo pristojne skupnosti 
preko posebnega sodišča izterjati prispevke, kar podaljšuje postopek. 
Več ina teh zadev pred posebnim sodiščem pa sploh ni spornih. Da pa 
bi posebno sodišče združenega dela ne bilo preobremenjeno s tovrst- 
nimi zadevami in da bi skupnosti ažurno izterjavale prispevke, je' 
Izvršni svet Skupšč ine SR Slovenije kot začasno rešitev sprejel 
uredbo" o prisilni izterjavi nekaterih prispevkov po predpisih o izter- 
javi davkov občanov. Uredba določa, da se prispevki za financiranje SIS 
na področju družbenih dejavnosti, ki jih morajo plačati zasebniki, 
prisilno izterjajo po določbah zakona o davkih občanov, pri tem pa je 
izvršilni naslov odloča pristojne samoupravne interesne skupnosti 

Posebna sodišča združenega dela na področju SIS materialne proiz- 
vodnje posebnega družbenega pomena,15 se za razliko od splošnih 
sodišč združenega dela, ki se ustanavljajo po teritorialnem načelu, 
ustanavljajo po načeku funkcionalnosti. Potrebno je tudi ugotoviti, aH 
je na posameznem področju potrebno ustanoviti posebno sodišče 
združenega dela. Do sedaj na področju SIS materialne proizvodnje 
posebna sodišča še niso ustanovljena, ker je potrebno predhodno 
spremeniti ustrezne zakone, ki predstavljajo pravno podlago za usta- 
novitev teh sodišč . Zakoni, ki urejajo področje SIS materialne proiz- 
vodnje posebnega družbenega pomena, ne vsebujejo določb o poseb- 
nem sodišču združenega dela ali pa vsaj napotila na pristojnost tega 
sodišča. Zato /e potrebno zagotoviti spremembo zakonov na tem 
področju glede posebnih sodišč združenega dela. Storjeni so že prvi 
premiki ih sicer na stanovanjskem področju, kjer osnutki novih predpi- 
sov že vsebujejo določbe o posebnem sodišču združenega dela. V 
skladu s stališč i Skupščine SR Slovenije, sprejetimi v novembru 1978, 
je bila za Izvršni svet Skupščine SR Slovenije pripravljena posebna 
informacija o ustanavljanju posebnih sodišč  združenega dela, v kateri 
so podrobno navedeni zakoni, katerih spremembe in kakšne spre- 
membe so potrebne, da bo podana zakonska podlaga za ustanovitev 
posebnih sodišč  združenega dela na tem področ ju. 

Samoupravna interesna skupnost za nafto in plin je bila ustanovljena 
s samoupravnim sporazumom in le pri njej ni ovir v pozitivnih predpi- 
sih za ustanovitev posebnega sodišča združenega dela. Samoupravni 
sporazum o spremembah in dopolnitvah samoupravnega sporazuma o 
združevanju v SIS za železniški in luški promet (Uradni list SRS, št. 
3/79) vsebuje določbe o posebnem sodišču združenega dela, prav tako 
tudi samoupravni sporazum o ustanovitvi temeljne skupnosti za želez- 
niški in luški promet prometnega križišča Koper (Uradni list SRS, št. 
22/78). Sodišče pa še ni ustanovljeno, ker za to ni ustrezne podlage v 
zakonu. 

Spremeniti bo torej potrebno vrsto zakonov,16 ki urejajo področja 
SIS materialne proizvodnje posebnega družbenega pomena. Republi- 
ški sekretariat za pravosodje, upravo in proračun bo spremljal spremi- 
njanje navedenih predpisov in dajal pobudo za spremembo oz. dopol- 

nitev teh predpisov tudi glede posebnih sodišč združenega dela. Prvi 
tak korak predstavljajo sprememba na stanovanjskem področju 

Notranje arbitraže 
Notranjo arbitražo urejata zakon o združenem delu in zakon o 

samoupravnih sodišč ih, ki v 40. in 41. č lenu določa, da rešujejo spore o 
pravicah in dolžnostih iz samoupravnih odnosov, ki nastajajo v okviru 
organizacij združenega dela, drugih samoupravnih organizacij in 
samoupravnih interesnih skupnosti ali med njimi, notranje arbitraže. 

Organizacije združenega dela so bile ob usklajevanju svojih aktov z 
zakonom o združenem delu opozorjene tudi na usklajevanje z zako- 
nom o samoupravnih sodišč ih. Dosedanje ankete so namreč  pokazale, 
da notranje arbitraže v samoupravnih splošnih aktih organizacij zdru- 
ženega dela normativno niso ustrezno urejene. Nekatere rešitve je 
mogoče celo šteti kot problematične. Samoupravni akti anketiranih 
delovnih organizacij določajo, da notranje arbitraže rešujejo spore iz 
samoupravnih razmerij in poslovne spore, ki nastanejo v zvezi z izvaja- 
njem samoupravnih sporazumov med TOZD v okviru OZD oz. med OZD 
v okviru OSZD, itd. Ob takih rešitvah pristojnosti se je pojavilo vpraša- 
nje, ali so navedeni spori med temeljnimi organizacijami združenega 
dela v okviru delovne organizacije poslovni ali samoupravni spori in da 
je za njihovo reševanje pristojna notranja arbitraža. Notranje arbitraže 
še niso zaživele, ker kažejo navedeni podatki in podatki v tabeli 3. 

Za notranje arbitraže je ugotovljeno, da so te v 35 organizacijah 
združenega dela v letih 1977 in 1978 prejele v reševanje 105 sporov, 
rešile pa so jih 92. V letu 1979 se je stanje že izboljšalo saj so nekatere 
notranje arbitraže že prejele v delo in tudi rešile dokajšnje število 
zadev. 

Podatki o vloženih zahtevah za preizkus zakonitosti dokončne 
odločbe notranje arbitraže (v letu 1979 so splošna sodišča združenega 
dela prejela 3 take zahteve) pa povedo, da notranje arbitraže še ne 
delujejo v dovolj veliki meri. 

Republiški sekretariat za pravosodje, upravo in proračun je 'ob 
izvedbi anket o notranjih arbitražah med OZD, ki imajo v svoji sestavi 
TOZD le-tem ponudil pomoč pri usklajevanju aktov k zakonom o 
samoupravnih sodišč ih. Realizacijo te ponuđ ene pomoči predstavlja 
tudi posvetovanje o samoupravnem sodstvu v združenem delu, kije bil 
lani novembra v Portorožu. Eden od sprejetih zaključkov tega posveto- 
vanja je bil, da se v letu 1980 ponovno organizira tak posvet, vendar pa 
že z delegati notranjih arbitraž. Na tem sestanku oz. zboru delegatov 
notranjih arbitraž pa bi tudi določ ili predstavnike za skupno sejo 
samoupravnih sodišč in Vrhovnega sodišča SR Slovenije. Vse gradivo 
z omenjenega posveta v Portorožu je bilo objavljeno, prav tako pa je 
vedno več č lankov o notranjih arbitražah v reviji »Združeno delo«, 
objavljen je bil vzorec pravilnika o delu notranjih arbitraž, itd. Gospo- 
darska zbornica Slovenije je v sodelovanju z medobčinskimi gospo- 
darskimi zbornicami v letu 1980 izvedla anketo o delovanju notranjih 
arbitraž. 

Stalne arbitraže 
Delovni ljudje in občani ustanavljajo stalne arbitraže za poravnava- 

nje in odločanje v sporih med družbenimi pravnimi osebami in med 
družbenimi pravnimi osebami ter fizičnimi osebami, ki izhajajo iz 
medsebojnih pogodbenih odnosov. Stalne arbitraže ustanavljajo torej 
temeljne organizacije združenega dela, združene v Gospodarski zbor- 
nici Slovenije (členi 33 do 37 zakona o samoupravnih sodišč ih). S 
pojmom stalne arbitraže poimenujemo »poslovne arbitraže«, katerih 
postopek ureja zakon o pravdnem postopku v č lenih 469 do 487. 

Zakon o združevanju organizacij združenega dela v splošna združe- 
nja in gospodarske zbornice (Uradni list SRS, št. 21/78) vsebuje 
določbe o arbitraži (stalni). Kljub prvotnim razmišljanjem o ustanovitvi 
stalnih arbitraž pri vseh 13 medobčinskih gospodarskih zbornicah je v 
Gospodarski zbornici Slovenije zaenkrat prevladalo stališče, da ni 
pogojev za ustanovitev 13 stalnih arbitraž. Tako je bila ustanovljena le 
stalna arbitraža pri Gospodarski zbornici Slovenije17 

13. Zakon o temeljnih pravicah iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja (Uradni list SFRJ, št 35/72 in 22/7S) 14. Uredba o prisilnih izterjavi nekaterih prispevkov po predpisih o izterjavi davkov občanov (Uradni fist SRS, št 7/80) 15. Ustanovljenih je 6 samoupravnih interesnih skupnosti in sicer: - SIS za elektrogospodarstvo - SIS za nafto In piin - SIS za železniški in luški promet - SIS za PTT promet - SIS za gozdarstvo SRS 
- samoupravne stanovanjske skupnosti 

16. Zakon o elektrogospodarstvu (Uradni Ust SRS, št. 42/73 In 26/74J Zakon o S!S za železniški in luško promet (Uradni list SRS, št. 18/74 Zakon o SIS za PTT promet (Uradni lisi SRS, št 24/75) Zakon o gozdovih (Uradni list SRS, št 16/74) Zakon o stanovanjskih razmerjih (Uradni listi SRS, št. 18/74) Zakon o samoupravni stanovanjski skupnosti (Uradni list SRS, št. 8/74 in 
11/75) Zakon o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih (Uradni list SRS, št. 18/74). 17. Sklep o ustanovitvi Gospodarski zbornici Slovenije (Uradni list SRS, št. 8/80) podrć boš je določa pristojnost stalne arbitraže in njeno notranjo organizacijo. 
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Gospodarska zbornica Slovenije je pred nedavnim ustanovila stalno 
arbitražo ter so bili zagotovljeni pogoji za njeno delo. 

Skupaj z ustanovitvenim aktom je bila objavljena tudi lista arbitrov, 
posebej tudi arbitrov, predvidenih za predsednike arbitražnih senatov 
Stalna arbitraža pri Gospodarski zbornici Slovenije tudi določa dele- 
gate za skupno sejo z Vrhovnim sodiščem SR Slovenije. Statuti 8 
medobčinskih gospodarskih zbornic določajo, da ustanovijo notranjo 
arbitražo, statuti 5 pa, da jo lahko ustanovijo. Glede na že navedeno 
stališče Gospodarske zbornice Slovenije te stalne arbtiraže niso bile 
ustanovljene. 

Na že omenjenem posvetovanju o samoupravnem sodstvu v združe- 
nem delu je tekla beseda tudi o stalnih arbitražah in se sprejeti 
zaključki nanašajo tudi nanje. K uveljavitvi stalnih arbitraž bodo pripo- 
mogle same organizacije združenega dela in sicer med drugim z 
dopolnjevanjem svojih aktov o kriterijah za sklepanje pogodb z določ- 
bami o reševanju poslovnih sporov pred stalnimi arbitražami ter posle- 
dice tega z vnašanjem tako imenovanih arbitražnih klavzul v pogodbe. 

Priložnostne arbitraže 
Člen 38 zakona o samoupravnih sodišč ih določa, da se ustanovi 

priložnostna arbitraža za rešitev posameznega spora, ki je že nastal ali 
vseh bodočih sporov, ki utegnejo nastati iz določenega pogodbenega 
razmerja. Nimamo pregleda o številu in delu priložnostnih arbitraž. 
Sicer, pa veljajo za priložnostne arbitraže oz. za njihovo uveljavitev 
enaki zaključki in ugotovitve kot za stalne arbitraže. Regijski posveti so 
pokazali, da ponekod le-te že dklujejo. 

Samoupravna sodišča pri družbenih 
organizacijah in društvih 

Razsodišča, častna sodišča in druga samoupravna sodišča v družbe- 
nih organizacijah in društvih ureja zakon o samoupravnih sodišč ih (v 
č lenu 42 do 46). Razsodišča ustanavljajo č lani družbenih organizacij in 
društev za odločanje o sporih med družbeno organizacijo oz. druš- 
tvom in njihovimi č lani, ki izvirajo iz izvrševanja pravic in obveznosti 
č lanov določenih v splošnem aktu družbene organizacije oz. društva 
ter za odločanje o sporih med č lani družbene organizacije oz društva, 
ki nastajajo v zvezi z dejavnostjo družbene organizacje oz društva. 

Razsodišča, častna sodišča in druga samoupravna sodišča se lahko 
ustanovijo tudi kot priložnostna samoupravna sodišča. Družbene 
organizacje in društva lahko ustanovijo skupno samoupravno sodišč e, 
ki odloča o predlogu za preizkus zakonitosti zoper pravnomočne 
odločbe samoupravnih sodišč v družbenih organizacjah in društvih, 
če ni za to pristojno redno sodišče ali sodišče združenega dela. 
Skupno samoupravno sodišče bo obravnavalo tudi vprašanja, ki so 
pomembna za delo teh sodišč in zavzemalo stališča do posameznih 
vprašanj, ki se pojavljajo pri njihovem delu in določalo delegate za 
skupno sejo Vrhovnega sodišča SR Slovenije in samoupravnih sodišč , 
ki dokončno odločajo o posameznih zadevah. V začetku meseca aprila 
1980 je bilo s samoupravnim sporazumom ustanovljeno to skupno 
smoupravno sodišče. Do sedaj je ta ustanovitveni akt podpisalo 9 
društev in družbenih organizacij''8), drugi pa lahko k sporazumu 
pristopijo kadarkoli kasneje. To novo ustanovljeno sodišče bo med 
drugim vplivalo na ureditev sodnega varstva v aktih družbenih organi- 
zacij in društev. 

Pregledani so bili statuti oziroma pravila nekaterih več jih društev in 
zvez društev na republiškem nivoju (od skupaj 8117 registriranih dru- 
štev v SR Sloveniji). Ta pregled je pokazal, da več ina statutov oz. pravil 
ne vsebuje določb o samoupravnih sodišč ih. Tisti statuti oz. pravila, ki 
pa vsebujejo določbe o samoupravnem sodišču (razsodišču, častnem 
sodišču, častnem razsodišču), niso v celoti usklajena z določbami 
zakona o samoupravnih sodišč ih. Nekatera društva v svojih statutih oz. 
pravilih določajo, da so samoupravna sodišča pristojna tudi za izreka- 
nje disciplinskih kazni. V drugih primerih pa so določbe o pristojnosti 
sicer usklajene z zakonom o samoupravnih sodišč ih, kot pritožbeni 
organ pa je določen občni zbor društva, skupščina zveze društev, ipd. 
Poudariti pa je potrebno dobro pripravljena pravila nekaterih društev, 
kot npr Lovske zveze Slovenije in posameznih zvez lovskih družin v 
Sloveniji. Kot prvostopno samoupravno sodišče je določeno samou- 
pravno sodišče pri posameznih zvezah lovskih družin (ki sestavljajo 
Lovsko zvezo Slovenije), kot drugostopno samoupravno sodišče pa 
razsodišče pri Lovski zvezi Slovenije, ki odloča o pritožbah samoup- 
ravnih sodišč pri zvezah lovskih družin. To razsodišče je že pričelo z 
delom. Določbe o samoupravnem sodišču (razsodišču, častnem sodi- 
šču. častnem razsodišču) vsebujejo tudi statuti oz. pravila, Zveze 
društev slepih in slabovidnih Slovenije, Glasbene mladine Slovenije, 
Društva za zašč ito materiala Slovenije, Zveze društev pravnikov Slove- 
nije. Slovenskega sodniškega društva, Zveze čebelarskih društev. 
Jamarske zveze Slovenije, Planinske zveze Slovenije, Zveze rezervnih 
vojaških starešin, itd. 

e) Poravnalni sveti 
Poravnalne svete ureja zakon o samoupravnih sodišč ih v č lenih 47. 

do 56. Poravnalni svet ustanovijo delovni ljudje in občani v krajevni 
skupnosti (obligatorno), lahko pa tudi pri temeljni organizaciji združe- 
nega dela ali drugi samoupravni organiazcifi in skupnosti, če njegove 

funkcije ne opravlja drugo samoupravno sodišče. Poravnalni sveti 
ustanovljeni v skladu z zakonom o samoupravnih sodišč ih, bi morali 
pričeti z delom 1. julija 1978. V letu 1978 je Socialistična zveza delov- 
nega ljudstva vodila akcijo za ustanavljanje poravnalnih svetov in sicer 
tako, da naj bi imela vsaka krajevna skupnost (le-teh je v SR Sloveniji 
preko 1.000) svoj poravnalni svet. 

Za realizacjo določb zakona o samoupravnih sodišč ih, o poravnalnih 
svetih, je SZDL, zlasti pa občinske in krajevne konferece SZDL.ob 
pomoči rednih sodišč , vodila široko akcijo za ustanavljanje oz, preobli- 
kovanje poravnalnih svetov po načelu ena krajevna skupnost en porav- 
nalni svet. 

Po naših podatkih poravnalni sveti še niso ustanovljeni v vseh 
krajevnih skupnostih in sicer predvsem tam, kjer so se preoblikovale 
posamezne krajevne skupnosti ter so oz. še bodo ustanovili porav- 
nalne svete v novih krajevnih skupnostih. Organizirani so bili tudi 
seminarji za predsednike in č lane poravnalnih svetov, da bi le-ti lahko 
č imprej pričeli z delom. 

V 60 slovenskih občinah je ustanovljenih 959 poravnalnih svetov. V 
nekaterih občinah je ustanovljen skupni poravnalni svet za dve manjši 
krajevni skupnosti. Največ poravnalnih svetov je ustanovljenih v obči- 
nah: Maribor (76), Kranj (41), Murska Sobota (36), Ptuj (35). Nova 
Gorica (31). Novo mesto (30), Ljubljana Vič-Rudnik (29), Celje, Sežana 
in Velenje (25), Domžale (24), Škofja Loka (23), Kamnik in Ljubljana- 
Šiška (21), Ilirska Bistrica in Radovljica (20), itd. Občine, v katerih je 
ustanovljenih manjše število poravnalnih svetov so: Izola in Hrastnik 
(3). Idrija (4), Dravograd, Kočevje, Ravne in Ribnica (5), itd. 

Poravnalni sveti se ustanavljajo za posredovanje pri sporazumnem 
reševanju sporov in za razvijanje dobrih odnosov med občinami, med 
občinami oz. delovnimi ljudmi in samoupravnimi organizacijami in 
skupnostmi. Poravnalni sveti bi lahko posredovali v vseh sporih, razen 
če gre za zahtevke, s katerimi stranke ne morejo prosto razpolagati. 
Obvezna pa je predložitev spora v poskus poravnave poravnalnemu 
svetu v kazenskih zadevah, kadar se začne postopek na zasebno tožbo 
zaradi kaznivih dejanj zoper čast in dobro ime in kaznivega dejanja 
lahke telesne poškodbe, v civilnih zadevah pa v sporih majhne vre- 
dnosti. 

V 959 poravnalnih svetov je bilo izvoljenih 5339 č lanov poravnalnih 
SVGtOV. 

Od 959 ustanovljenih poravnalnih svetov, je delovalo v letu 1.979 le 
795 (ali 82,9 %) poravnalnih svetov. Ti so prejeli v delo 5097 zadev. Od 
teh so jih prejeli od rednega sodišča 1460 (ali 28,6 %). Predlagatelji 
postopka pred poravnalnim svetom so bili iz druge krajevne skupnosti 
v 325 zadevah (ali 6,4 %). V TOZD je slabše. Delujeta le poravnalna 
sveta v dveh TOZD. 

Poravnalni sveti so več kot polovico zadev rešili s poravnavo, le v 
nekaj zadevah pa so odloč ili v sporu. Med rešenimi zadevami je bilo 
največ mejnih sporov in sporov zaradi služnosti, sledijo pa zadeve 
zaradi kaznivih dejanj zoper čast in dobro ime, spori majhne vrednosti 
in spori zaradi sosedskih odnosov, itd. Pri posameznih vrstah sporov je 
bilo rešeno s poravnavo več kot polovico zadev v svojih majhnih 
vrednosti, odškodnin, mejnih sporov in sporov zaradi sosedskih 
odnosov. Tudi čas reševanja sporov kaže na dokajšnjo uč inkovitost 
poravnalnih svetov, saj so ti več  kot tri četrtine zadev rešili v času do 2 
mesecev. .... 

Socialistčna zveza delovnega ljudstva, zlasti občinske in krajevne 
konference, je ob pomoči rednih sodišč  v letu 1978 vodila široko akcijo 
za ustanavljanje poravnalnih svetov in je tudi organizirala seminarje za 
predsednike in č lane poravnalnih svetov. Da bi se olajšalo delo porav- 
nalnih sveteov, so bili izdani napotki za njihovo delo v obliki priročnika 
za poravnalne svete. Priročnik vsebuje napotila za postopek pred 
poravnalnim svetom, bistveno vsebino poravnave pred poravnalnim 
svetom ter tudi obrazec, kako naj bo oblikovano izdelana poravnava 
oz. odločba pred poravnalnim svetom. Objavljen pa je bil tudi vzorec 
pravilnika o postopku pred poravnalnim svetom. 

Za razliko od zakona o kazenskem postopku (č len 445) in zakona o 
pravdnem postopku (č len 468), ki določata, da sodišče odstopa porav- 
nalnemu svetu v poskus poravnave določene vrste zadev, je zakon o 
samoupravnih sodišč ih v 49. členu določ il, da mora stranka vložiti 
predlog za posredovanje poravnalnega sveta predno sproži postopek 
pred rednim sodiščem Jugoslavije, ki sedaj še ni rešen. 

Težave pri delu poravnalnih svetov, zlasti v manjših krajevnih skup- 
nostih, predstavljajo prostori in pomanjkanje administrativnih delav- 
cev, ki bi opravljali delo za poravnalni svet. 

•") Ustanovitveni akt so podpisali: 1. Zveza društev slepih In slabovidnih Slovenije 2. Zveza društev diabetikov Slovenije 3. Ribiška zveza Slovenije 4. Združenje dramskih umetnikov Slovenije 5. Zveza društev civilnih Invalidov vojne Slovenije 
6. Lovska zveza Slovenije 7. Avto-moto zveza Slovenije 8. Društvo optikov Slovenlle 9. Zveza kmetijskih Inženirjev in tehnikov Slovenije 

19) Zaradi preoblikovanja krajevnih skupnosti se bo število poravnalnih svetov 
še povečalo npr. v Ljubljani je bilo 93 krajevnih skupnosti, po referendumu 20. 4 letos pa jih je 130 (23 KS se je odločilo za preoblikovanje In tako bo v Ljubljani 37 KS več). 
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3. Spremljanje dela samoupravnih 
sodišč  

Spremljanje dela samoupravnih sodišč se opravlja na dva nač ina. 
Vsebinsko spremljanje dela z vidika pravnih problemov se opravlja s 
poroč ili prvostopnih sodišč  združenega dela Sodišču združenega dela 
SR Slovenije. Vsako sodišče združenega dela pa mora pripraviti poro- 
č ilo o delu za pristojne občinske skupščine oz. skupščine samouprav- 
nih interesnih skupnosti - ustanovitelji.Sodišče združenega dela SR 
Slovenije obvešča o svojem delu in delno tudi o delu prvostopnih 
sodišč združenega dela, skupščino SR Slovenije. Oceno dela sodišč  
združenega dela je moč razbrati tudi iz poroč il družbenih pravobranil- 
cev samoupravljanja. Delo sodišč združenega deta se spremlja tudi 
preko sestankov predsednikov sodišč združenega dela. s pregledi 
poslovanja sodišč  in svetovanjem s strani Republiškega sekretariata za 
pravosodje, upravo in proračun. Zaradi boljšega poslovanja sodišč 
združenega dela in spremljanja njihovega dela in poslovanja, je v 
pripravi poslovnik za sodišča združenega dela. 

Republiški sekretariat za pravosodje vodi statistično evidenco o delu 
splošnih in posebnih sodišč združenega dela na obrazcih, ki jih je 
predpisal z metodološkimi navodili zvezni sekretar za pravosodje in 
organizacijo zvezne uprave ter o delu poravnalnih svetov na podlagi 
zbirnih poročil občinskih upravnih organov, pripravljenih na podlagi 
navodila za vodenje evidence in statistike za poravnalne svete, 20 v 
katerem so predpisani obrazci, ki zajemajo podatke o kadrovski sestavi 
poravnalnih svetov, številu prejetih ter številu in vrsti rešenih zadev ter 
o trajanju postopka po posameznih vrstah zadev. Potrebno bi bilo 
voditi evidenco o številu, organiziranosti in delu notranjih arbitraž ter 
razsodišč pri društvih. Zastavlja se vprašanje, kam osredotoč iti tako 
veliko količ ino podatkov o razsodišč ih v društvih in notranjih arbitra- 
žah. Zbirni podatki se morajo vsekakor voditi v evidenci pri republi- 
škem upravnem organu, pristojnem za pravosodje. Prav gotovo bo 
potrebno pritegniti k sodelovanju za evidenco in zbiranje podatkov 
Gospodarsko zbornico Slovenije in pa Republiški sekretariat za notra- 
nje zadeve (register društev). Pomembna pa je tudi svetovalna vloga 
Republiškega sekretariata za pravosodje, upravo in proračun pri usta- 
navljanju posebnih sodišč  združenega dela in pri pripravi pripomočkov 
za delo drugih samoupravnih sodišč (npr - Priročnik za poravnalne 
svete). 

III. REDNA SODIŠČA 

1. Splošna ocena dosežene preobrazbe 
Kljub nekaterim ocenam, da probrazba rednega sodstva ni bistveno 

vplivala na spremembo notranje organizacije in metod dela rednih 
sodišč , s tem pa na njihovo uč inkovitost, moramo ugotoviti znaten 
vsebinski premik v smer približanja sodstva občanom, boljše organiza- 
cije dela, specializacije in racionalizacije poslovanja, kar je bil cilj 
preobrazbenih prizadevanj. Tako je približanje sodne funkcije obča- 
nom in s tem lažje uveljavljanje sodnega varstva realizirano s tem, da je 
celotno odločanje na prvi stopnji v pristojnosti temeljnih sodišč , ki 
svojo funkcijo opravljajo na enotah. Upoštevati pa je treba, da so redna 
sodišča v novi organizaciji in z novo pristojnostjo začela delovati šele s 
1. januarjem 1979 in zato še ni mogoče celovito in dokončno oceniti 
njihove uč inkovitosti in ažurnosti. Pri tem je omeniti, da statistični 
podatki ne morejo biti odločilno merilo, ker je treba upoštevati vse 
drugo delo, ki so ga predvsem nova temeljna sodišča v prvem letu 
obstoja morala opraviti zaradi nove organizacije in ki ga ni mogoče 
statistično izkazati, poleg tega pa je treba upoštevati tudi vse subjek- 
tivne in objektivne okolišč ine, ki so negativno vplivale na delo temelj- 
nih sodišč . Poudariti pa je potrebno svetovalno vlogo sodišč , ki ima 
poleg neformalnih oblik, zlasti pri registrskih oddelkih temeljnih 
sodišč , tudi posebne organizacijske oblike kot so uradni dnevi, tudi 
zunaj sedežev temeljnih sodišč in njihovih enot, itd. 
2. Nekatera upravno organizacijska 
vprašanja 

Odnosi predsednika temeljnega sodišča do vodij enot so pri posa- 
meznih sodišč ih različni, čeprav so na splošno korektni in brez poseb- 
nih problemov. Ti odnosi so nedvomno tudi odraz stališč  predsednika 
temeljnega sodišča glede več je ali manjše centralizacije sodne uprave. 
Doč im so predsedniki nekaterih temeljnih sodišč  dali vodjem enot zelo 
obširna pooblastila v zadevah sodne uprave, imajo vodje enot drugih 
temeljnih sodišč  samo tista pooblastila, ki jim jih daje že sodni poslov- 
nik glede na stališče, da je temeljno sodišče enovita organizacija tudi 
na področju sodne uprave, ker je treba politiko tako kadrovske kot 
finančno-materialne narave voditi centralno ob sodelovanju organov 
samoupravljanja in družbenopolitičnih organizacij. 

Odnos vodje enote do enote temelji na določbah zakona o rednih 
sodišč ih in je po poroč ilih temeljnih sodišč  zelo konstruktiven, kot tudi 
odnos do predsednika temeljnega sodišča. Tudi problematika 

20) Navodilo za vodenje evidence In statistike za poravnalne svete je Izdal republiški sekretar za pravosodje, upravo In proračun avgusta 1978, objavljeno 
pa Je v Uradnem listu SRS, št. 19/78. 

področja SLO in družbene samozašč ite in odgovornost vodje enote v 
teh vprašanjih je razčiščena. Sicer pa vodje enot s predsednikom 
temeljnega sodišča na skupnih sestankih rešujejo pretežni del zahtev- 
nejših in sprotnih vprašanj, ki zadevajo organizacijo in delo temeljnega 
sodišča. 

3. Približanje sodstva občanom 
Z razporedom dela temeljnih sodišč je bilo določeno, da njihove 

enote rešujejo vse zadeve iz njihovega območja, razen zadev po 5. 
odstavku 30. č lena zakona o rednih sodišč ih (preiskovalne in mladolet- 
niške zadeve ter zadeve gospodarskega sodstva). Vse več  je primerov, 
da sodniki iz enote, na sedežu temeljnega sodišča, ki rešujejo težje 
zadeve, delujejo na zunanji enoti iz območja katere so te zadeve, 
seveda v kolikor to dopuščajo razlogi ekonomičnosti in racionalnosti 
(npr. stranke so iz različnih krajev ali celo republik, izguba časa, večina 
prič  je od drugod ipd.). Težje kazenske, pa tudi druge zadeve, rešujejo 
začasno določeni sodniki enote na sedežu temeljnega sodišča ali 
sodniki iz drugih zunanjih enot (predsedniki senatov petorice). 

Glede zadev, ki jih opravlja enota na sedežu temeljnega sodišča (5. 
odstavek 30. č lena zakona o rednih sodišč ih) pa je treba ugotoviti, da 
so se razen preiskave in delno mladinskega sodstva, opravljale pre- 
težno na enoti na sedežu temeljnega sodišča in ne tudi na zunanjih 
enotah (sodniki temeljnega sodišča v Ljubljani - Enote v Ljubljani so 
opravili na zunanjih enotah v preiskavi 111, skupno pa 142 delovnih 
dni). Zlasti zadeve s področja gospodarskega sodstva so se opravljale 
praviloma na enoti na sedežu temeljnega sodišča. Vendar pa je vse več 
primerov, da preiskavo opravljajo tudi sodniki zunanjih enot, ki so 
organizirani v preiskovalnih oddelkih temeljnega sodišča. Taka organi- 
zacija delovanja temeljnih sodišč  pa obenem po mnenju sodišč  omo- 
goča kvalitetnejše, uč inkovitejše, enakomerno ter enako intenzivno 
delo na vseh enotah istega temeljnega sodišča. 

Poleg tega pa temeljna sodišča dajejo pravno pomoč na uradnih 
dnevih ne le na sedežih enot, temveč tudi zunaj teh sedežev, kar 
omogoča občanom, da lažje pridejo do pravne pomoč i, posebno v 
tistih krajih, kjer ni odvetnikov, pa tudi ni organizirana kakšna druga 
oblika pravne pomoč i. 

4. Obseg in učinkovitost dela 
Nova redna sodišča so takoj ob pričetku delovanja izdelala akcijske 

in delovne programe, v katerih je bila temeljna usmeritev č imprejšnja 
in čim ustreznejša notranja in samoupravna organiziranost, da bi 
mogla č imprej in tem uč inkovitejše poslovati ter reševanje družbeno 
pomembnih oz. prioritetnih zadev in pospešeno reševanje nerešenih 
starejših zadev. Nekatera sodišča so dala tudi poudarek več ji družbeni 
angažiranosti in preventivnemu delovanju sodišča. Višja sodišča so 
razen tega programirala skrajšanje postopka v pritožbenih, zlasti druž- 
beno pomembnih zadevah, ter pomoč temeljnim sodiščem pri reševa- 
nju družbenopomembnih zadev in strokovno instruktažo. Enake pro- 
grame so sprejela tudi za leto 1980. 

Ugotovimo lahko, da so bila višja sodišča dovolj uč inkovita in ažurna 
in da je še boljši uspeh ovirala pomoč , ki so jo dajala temeljnim 
sodiščem z delegiranjem svojih sodnikov za reševanje družbeno 
pomembnih zadev. To je posledica dejstva, da so se, zaradi nove 
pristojnosti (reševanje samo pritožbenih zadev) in s tem zvezanega 
razmeroma majhnega števila sodnikov in drugih delavcev, mogla v 
najkrajšem času organizacijsko urediti in takoj začeti z delom. 

Temeljna sodišča pa so vložila veliko truda v svojo notranjo organizi- 
ranost, kar velja zlasti za enote na sedežih temeljnih sodišč . Te so 
pravočasno prevzele vse nerešene zadeve prve stopnje od bivših 
okrožnih sodišč in vse zadeve s področja gospodarskega sodstva od 
dotedanjih okrožnih gospodarskih sodišč , kar je posledica pomanjka- 
nja kadrov v preteklih letih, poleg tega pa ves arhiv in pripadajoč i 
inventar ter so v skladu z navodili na novo evidentirala vse prevzete 
zadeve v vpisnike in pomožne knjige. Razen tega je treba upoštevati, 
da je bila zasedba s sodniki na temeljnih sodišč ih nezadostna, da je 
bilo izvoljeno veliko novih sodnikov samo z dveletnim pripravniškim 
staležem, brez zadostnih izkušenj in da so tudi ti morali reševati 
družbeno pomembne zadeve iz pristojnosti prejšnjih okrožnih sodišč . 
Tudi delovanje samoupravnega sodstva še ni bistveno vplivalo na 
obseg dela rednih sodišč in je bil pripad zadev prve stopnje neznatno 
manjši kot prejšnje leto. Vse to in ponekod slabi prostorski pogoji (npr. 
temeljna sodišča Ljubljana, Koper), pomanjkanje nekaterih drugih 
materialnih pogojev ter neodzivanje strank in drugih udeležencev v 
postopku na vabila sodišča, je vplivalo na manjšo učinkovitost in 
ažurnost temeljnih sodišč , pri čemer se sodniki le izjemno poslužujejo 
uč inkovitejših sredstev za discipliniranje udeležencev v postopku. 
Vendar je treba omeniti, da se vabljeni ne odzivajo tudi zato, ker vabila 
niso vročena ali niso pravilno vročena. Republiški sekretariat za pravo- 
sodje, upravo in proračun se je že zavzel pri PTT organizaciji za 
izboljšanje stanja glede vročanja sodnih pošiljk. 

Razen tega so se morala sodišča na novo notranje organizirati v 
skladu z zakonom in sodnim poslovnikom ter so se tudi na novo 
samoupravno in družbenopolitično organizirala ter izdelala samo- 
upravne splošne akte. Čeprav so bila temeljna sodišča zaradi vsega 
navedenega manj uč inkovita in ažurna, so bila precej uspešna v 
reševanju starejših zadev in so rešila kar 43% več  zadev kot pristojna 
sodišča v letu 1978 (glej tabelo 5). 
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Reševanje starejših zadev so z občasnimi pregledi nadzirala višja 
sodišča in tudi Vrhovno sodišče SR Slovenije. To delo je bilo precej 
uspešno opravljena kar dokazujejo statistični podatki v priloženi 
tabeli 5. 

Kot nadaljnji razlog za premajhno ažurnost sodišča navajajo tudi 
problematiko izvedenstva, čeprav je v SR Sloveniji število sodnih 
izvedencev precej visoko (1550) in bi to število moralo ustrezati potre- 
bam sodišč . Vendar je razporeditev izvedencev po posameznih sodi- 
šč ih zelo različna. Pri posameznih sodišč ih ni dovolj izvedencev dolo- 
čene stroke (npr. finančno-računovodske. gospodarske, davčne) in se 
morajo sodišča posluževati izvedencev drugih sodišč , kar vpliva na 
podaljšanje postopkov. Izvedenci navedenih strok so tako preobreme- 
njeni z delom in ne morejo pravočasno izdelati izvedenskih mnenj. 
Predlagani so bili ukrepi za boljšo organiziranost in strokovni dvig 
sodnih izvedencev. V skladu s tem in zakonom o rednih sodišč ih 
Republiški sekretariat za pravosodje, upravo in proračun pripravlja 
pravilnik o sodnih izvedencih, ki bo vseboval strokovne in druge 
pogoje, ki jih morajo izpolnjevati sodni izvedenci ter njihove pravice in 
dolžnosti. Sodišča so v zadnjem času tudi pregledala sezname stalnih 
sodnih izvedencev in jih dopolnila z novimi izvedenci. Glede na to, da 
ni usklajeno nagrajevanja, treba določ iti družbeno dogovorjena merila 
nagrajevanja, v sodelovanju z Gospodarsko zbornico Slovenije in 
drugimi ustreznimi dejavniki. 

V praksi se je pokazalo, da je v poletnih mesecih delo sodišč manj 
uč inkovito tudi zato, ker se udeleženci v postopku, njihovi poobla- 
ščenci, sodniki porotniki, izvedenci itd. zaradi letnih dopustov ne 
odzivajo vabilom za obravnave oz. naroke. Tako se obravnave zaradi 
tega po nepotrebnem zavlačujejo, stroški se večajo ter to povzroča 
negodovanje občanov. Zato je Republiški sekretariat za pravosodje, 
upravo in proračun na pobudo Vrhovnega sodišča SRS, priporoč il 
vsem rednim sodiščem, ter tudi ostalim pravosodnim organom, da 
več ina njihovih sodnikov in drugih delavcev koristi letni dopust v času 
od 20. julija do 20. avgusta, vendar tako, da bi bila v pravosodnih 
organih zagotovljena potrebna zasedba delavcev, ki bodo opravljali 
dežurno službo, reševali najnujnejše zadeve ter omogoč ili, da bodo 
občani m delovni ljudje tudi v tem času lahko opravili najnujnejša 
opravila kot so overitve, pravna pomoč , zemljiškoknjižne zadeve. 

5„ Kakovost dela sodišč  
Kljub temu, da izidi pritožb proti odločbam temeljnih sodišč niso 

edini kazalec kakovosti dela temeljnih sodišč , saj na kakovost odločb 
ni bilo pritožb, ocenjujejo višja sodišča kakovost dela teh sodišč kot 
zadovoljivo, zlasti glede na relativno mlad sodniški kader Po statistič - 
nih podatkih se je nekoliko znižal odstotek potrjenih kazenskih, 
aospodarsko-kazenskih m civilnih odločb, vendar bistvenih sprememb 
nasproti prejšnjim letom ni (glej Tabelo 1). Vrhovno sodišče SRS 
ocenjuje, da je kakovost dela višjih sodišč  zadovoljiva. 

Višja sodišča kot tudi Vrhovno sodišče SRS so pomagala temeljnim 
sodiščem z mstruktažnimi pregledi m z delovnimi sestanki sodnikov 
posameznih pravnih področ ij. Pri tem so obravnavali zapažanja pritož- 
benih sodišč pri reševanju pritožbenih zadev in tudi predlagali dolo- 
čena stališča in konkretne ukrepe za poenotenje pravnih stališč kaz- 
novalne politike in uporabe procesnih predpisov Kot strokovno 
pomoč nižjim sodiščem so višja sodišča organizirala tudi razna posve- 
tovanja in seminarje. Temeljna sodišča zelo pozitivno ocenjujejo 
instruktažno vlogo višjih sodišč in njihovo mentorstvo, kot zelo 
pomembno strokovno pomoč , zlasti mlajšim sodnikom, kar vse vpliva 
na izboljšanje kakovosti dela temeljnih sodišč , hkrati pa na večjo 
ekspeditivnost. Kakovost sodnega dela bo mogoče v relativno kratkem 
času še izboljšati z intenzivnim strokovnim usposabljanjem mlajših 
sodnikov 

6. Samoupravna organiziranost 
Samoupravna organiziranost v sodišč ih še m povsem izvedena, ker 

le bilo treba glede na ustrezni republiški in zvezni zakon spreminjati m dopolnjevati samoupravne splošne akte. Poudarek je bil 
pripravi statuta in pravilnika o delovnih razmerij. Republiški odbor 
sindikata delavcev delovnih skupnosti družbenih m državnih organov 
Slovenije je kot pomoč sodiščem pri samoupravnem organiziranju 
izdelal stališče o tem. RSPUP pa je pripravil vzorcev nekaterih samo- 
upravnih splošnih aktov. Veliko je sodiščem pri uresničevanju obramb- 
nih priprav in pri izdelavi obrambnih načrtov pomagal RSPUP, ki je 
razen tega s sodnim poslovnikom in s strokovnimi nasveti dajal sodi- 
ščem stalno strokovno pomoč pri notranjem organiziranju. V sodiščih 
delujejo zbori delovnih skupnosti, poleg njih pa tudi zbori sodnikov, 
zbori delovnih skupnosti, poleg njih pa tudi zbori sodnikov, zbori enot. administrativno-tehničnih delavcev in ponekod še zbor pripraimikov..V 
vseh večjih delovnih skupnostih so sveti delovnih skupnosti. Temeljna 
sodišča so samoupravno organizirana na delegatskem principu ter 
imajo tako organizirane svete delovne skupnosti in komisije. 

Delavci v enotah uresničujejo samoupravne pravice vedno le v 
skladu s samoupravnim splošnim aktom sodišča in ne morejo odločati 
o zadevah, ki jih opredeljuje določba četrtega odstavka ~7. č lena Z.DR. 
Tako delavci enot temeljnih sodišč uresničujejo le posamične samo- 
upravne pravice, kot je delitev sredstev za osebne dohodke in uporabo 
sredstev za skupno porabo, ki jih ustvarjajo s skupnim delom, razpore- 
janje delovnega časa in dr 

7. Odnos občinskih skupšč in do sodišč  
Glede na dejstvo, da so bile med pripravami za sprejem zakona o 

rednih sodišč ih močne tendence v občinah za manjša »občinska- 
sodišča oz. za večjo samostojnost enot temeljnih sodišč , po poročilih 
sodišč ugotavljamo, da vprašanje odnosov občinskih skupšč in do 
temeljnega sodišča kot sodišča vseh občin z njihovega območja, v 
glavnem ni več problematično, čeprav je v določenih posameznih 
območjih še prisotna zavest, da jo enota temeljnega sodišča sodišče 
obč ine oziroma občin, za območje katerih deluje. To je razvidno iz 
želje posameznih občin, da bi financirale samo svojo enoto in po 
posebnem ključu še potrebe sodišča kot celote. To slednje stališče 
prihaja najbolj do izraza pri sredstvih za investicije, ko so nekatere 
skupšč ine občin pripravljene prispevati taka sredstva samo za potrebe 
svoje enote, ne pa sodelovati pri skupnih sredstvih za celotno temeljno 
sodišče. Tako se npr. skupščine občin na območju Temeljnega sodi- 
šča v Novem mestu doslej še niso sporazumele o načinu m deležu 
prispevka za dodatne prostore za vzdrževanje in opremo. Nasploh pa 
je v obč inah uveljavljeno razumevanje za cilje ustavne preobrazbe in za 
celovitost temeljnega sodišča. 

Po oceni nekaterih sodišč sodelovanje med skupšč inami občin in 
predsedniki temeljnih solišč  že ni povsem zadovoljivo, ker poleg pred- 
sednikov skupščin in 13 ni določenega organa in komisije, ki bi bila 
zadolžena za kontinuirano usklajevanje mnogih skupnih vprašanj. 
Tako npr. do izvolitve novega sodnika preteče tudi 10 mesecev. Tako 
sodišča zelo pogrešajo organe, ki bi s svojo usklajevalno vlogo poma- 
gali k razreševanju ne samo materialne in kadrovske problematike, 
temveč bi tudi in predvsem usmerjali podružbljanje pravosodja. Taki 
organi bi seveda morali delovati za širše območje. Nekatera sodišča so 
že pred časom predlagala ustanovitev svetov za pravosodje. Družbeni 
svet je bil doslej ustanovljen pri Skupščini mesta Ljubljane. 

To izhaja tudi iz odnosov občinskih skupšč in do predsednika temelj- 
nega sodišča, saj se predstavniki občinskih skupščin prvenstveno in 
neposredno obračajo na predsednika temeljnega sodišča in ti tudi 
sodelujejo na zasedanjih občinskih skupšč in. Vodje enot kontakti rajo s 
predstavniki občinskih skupščin samo po pooblastilu predsednika 
temeljnega sodišča, predvsem glede določenih posameznih vprašanj, 
ki zadevajo izključno posamezno enoto oz. občino. 

Predsedniki temeljnih sodišč pa kljub temu poudarjajo, da je na 
splošno odnos občinskih skupščin do temeljnega sodišča zelo ustre- 
zen in da te kažejo do potreb m zahtev dela na sodišču več kot 
primerno razumevanje. Treba pa je ugotoviti, da so se temeljna sodišča 
premalo vključevala v programe dela občinskih skupščin, zlasti glede 
obravnavanja posamezne problematike interesantne in pomembne za 
določeno občino. 

Odnos občinskih skupščin glede sistemiziranja delovnih mest pri- 
pravnikov na sodišč ih je sicer načeloma pozitiven m so bili v glavnem 
sprejeti predlogi republiškega sekretariata o številu delovnih mest 
pripravnikov pri posameznih temeljnih sodišč ih. To pa predvsem zato, 
ker je bilo število delovnih mest minimalno m je ostala polovica 
pripravnikov pri višjih sodišč ih. Pri določanju stalne sistemizacije pa se 
je nekoliko zataknilo deloma zato, ker so bila za to potrebna več ja 
dodatna sredstva, deloma pa zato ker imajo nekatera temeljna sodišča 
za svoje kadrovske potrebe dovolj pripravnikov (Celje. Kranj, Maribor, 
Ljubljana), na prosta pripravniška mesta pa morajo namestiti štipendi- 
ste tega republiškega sekretariata. Iz teh razlogov niti sodišča niti 
obč ine nimajo svojih štipendistov. Taka kadrovska politika pa je vsaj 
na območju nekaterih temeljnih sodišč (Koper, Nova Gorica), kriva za 
velik deficit, ne samo sodniških kadrov in s tem za nezasedenost 
sodniških mest temveč za pomanjkanje pravniških kadrov nasploh. 

8. Specializacija 
Po razporedu dela z sodniki višjih sodišč v letu 1979 so praviloma 

reševali zadeve z enega pravnega področja (kazensko, civilno, gospo- 
darske) z izjemo pri dodelitvah sodnikom k temeljnim sodiščem, ki so 
jim pomagali pri reševanju nerešenih zadev iz pristojnosti prejšnjih 
okrožnih sodišč , ko so nekateri sodniki reševali tudi zadeve z drugih 
pravnih področ ij. S takim razporedom dela je bila pri višjih sodišč ih 
določena že tudi specializacija, kije bila torej omejena samo na pravna 
področja. Po mnenju višjih sodišč pa bi bila specializacija sodnikov 
potrebna v okviru posameznih pravnih področij predvsem glede tistih 
zadev, pri katerih zgolj pravno znanje ne zagotavlja kvalitetnega m 
učinkovitega reševanja zadev, kot npr. gospodarski kriminal, pri kate- 
rem je potrebno znanje z drugih področ ij in to finančno-računskega, 
deviznega, kreditnega itd. Vendar pri vseh višjih sodišč ih ožja speciali- 
zacija ni mogoča zaradi manjšega števila sodnikov (Celje, Koper). 

Pri temeljnih sodišč ih so po razporedih dela sodniki praviloma vsaj 
na več jih enotah reševali zadeve samo z enega pravnega področ ja. 
Zadeve z različnih pravnih področij so reševali samo sodniki na manj- 
ših enotah, kjer število zadev s posameznega pravnega področja m 
bilo tako veliko, da bi bil z njimi en sodnik dovolj obremenjen oziroma 
na enotah s številnimi zaostanki, tako da so posamezni sodniki morati 
reševati različne vrste zadev. 

Pri nekaterih sodišč ih se /e uveljavila praksa (predvsem glede na 
kategorizacijo osebnih dohodkov sodnikov po družbenem dogovoru), 
da so nekateri sodniki reševali samo družbeno najpomembnejše oz. 
pomembne zadeve (zadeve iz pristojnosti prejšnjih okrožnih sodišč ), 
nekateri družbeno pomembne in hkrati družbeno manj pomembne 
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zadeve, ker obremenitev s prvimi ni bila zadostna. Ponekod pa so po 
razporedu dela mlajši sodniki oz. začetniki reševali samo lažje, druž- 
Deno manj pomembne zadeve. 

Kljub mnenju sodišč , da so specializacijo delno uveljavila že s tem. 
da so samo nekateri sodniki reševali težje, družbeno pomembnejše 
zadeve, drugi, zlasti mlajši, pa lažje zadeve, ocenjujemo, da v tem 
primeru ne gre za specializacijo, temveč samo za razdelitev dela glede 
na delovne izkušnje sodnikov. Dejansko pa so se sodniki že usmerjali v 
specializacijo tako, da so, vsaj na večjih enotah temeljnih ter na višjih 
sodišč ih, posamezni sodniki delali samo na določenem pravnem 
področju in sicer na kazenskem, civilnem in gospodarskem. Fa tudi na 
posameznih pravnih področjih se je uveljavila še ožja specializacija. 
Tako je na kazenskem področju na vseh temeljnih sodišč ih delalo 
določeno število sodnikov samo v preiskavi in v mladinskem sodstvu, 
na civilnem področju so nekateri .v izvršbi, zapuščinskih ali drugih 
nepravdnih zadevah. Na posameznih večjih enotah je npr. določeni 
sodnik reševal samo razvezne spore. V prihodnje nameravajo vsa 
temeljna sodišča izvesti specializacijo vsaj po pravnih področ jih, posa- 
mezna pa tudi v področjih samih specializacijo zožiti npr. v preiskavi in 
kazenski prvi stopnji na gospodarski kriminal, medtem ko menijo, da ni 
razlogov za specializacijo glede drugih vrst kaznivih dejaj. še ožja 
specializacija bi po oceni nekaterih sodišč  predstavljala zožitev že itak 
ozkega kazensko-pravnega področja in s tem strokovno osiromašenje 
tako specializiranih sodnikov. Na civilnem področju pa je v glavnem 
tendenca, da se ne uveljavi specializacija ne po teži ne po vrstah 
sporov, pač pa nameravajo izvesti posebne oblike izobraževanja 
sodnikov, ki na posameznih pravnih področjih rešujejo zahtevnejše in 
družbeno pomembnejše zadeve, čeprav se nekatera sodišča usmerjajo 
tudi na ožjo specializacijo na civilnem področju (npr. za odškodninske 
spore), ker menijo, da bi taki specializirani sodniki lahko reševali 
tovrstne zadeve na vseh enotah, kar bi prispevalo tudi k odpravljanju 
zaostnakov, ki jih predstavljajo večinoma prav stari odškodninski 
spori. Po mnenju sodišč  so tehtne ovire, za specializacijo pomanjkanje 
sodnikov, razlike v usposobljenosti in manjše število enakovrstnih 
zadev. 

IV: IZVAJANJE DRUGIH NALOG 
SODIŠČ 
1, Spremljanje družbeno pomembnih 
odnosov in pojavov 

Razen funkcije sojenja sodišča po zakonu o rednih sodišč ih in 
zakonu o samoupravnih sodiščih opravljajo tudi druge, nič manj 
pomembne funkcije, kot so spremljanje in proučevanje njihovih funk-' 
cij, nadalje dajanje predlogov za preprečevanje drugih družbi nevarnih 
in škodljivih pojavoV'in za utrjevanje zakonitosti, družbene odgovorno- 
sti in socialistične morale. Sodišča so tudi dolžna spremljati in prouče- 
vati probleme sodne prakse, pomembne za pravilno uporabo zakonov, 
obveščati skupščine družbenopolitičnih skupnosti o uporabi zakona in 
o svojem delu ter tudi skrbeti, da je javnost obveščanja o njihovem 
delu. Z izvajanjem teh nalog se sodišča vključujejo v družbeno samo- 
zašč ito. 

Dejavnost pri spremljanju družbenih odnosov in pojavov je zelo 
pestra in sega na področje kazenskega prava, varstva družbene last- 
nine, medsebojnih odnosov med ljudmi (družinsko-pravna razmerja, 
stanovanjska itd.). Sodišča vse manj dajejo statistična poročila o 
svojem delu, pozornost posvečajo posameznim družbenim pojavom, ki 
so pomembni, predvsem pa se vključujejo v letne programe pristojnih 
družbenopolitičnih skupnosti s svojimi prispevki - analize, poroč ila. 
Nekatera sodišča so pripravila tudi skupne analize z organi odkrivanja 
in pregona. 

Glede na specifične rešitve organizacije pravosodnega sistema vSR , 
Sloveniji je bila v okviru spremljanja družbenih odnosov in pojavov tem 
vprašanjem posvečena posebna skrb. Tako se je spremljalo problema- 
tiko deetatizacije sodne funkcije preko poravnalnih svetov, pri čemer 
so vsa sodišča sodelovala pri njihovem organiziranju, kakor tudi uspo- 
sabljanje č lanov teh organov. V okviru deetatizacije rednega sodstva je 
potrebno poudariti veliko delo sodnikov rednih sodišč z njihovim 
vključevanjem v delo samoupravnih sodišč . Sodniki Vrhovnega sodi- 
šča SR Slovenije so pripravljali gradiva za posvete ter tudi neposredno 
delovali v delu samoupravnih sodišč . 

Funkcija spremljanja družbenih odnosov in pojavov pri rednih sodi- 
šč ih še ni povsem zaživela, čeprav je v zadnjih dveh letih in predvsem v 
letu 1979 zavzela mnogo širši obseg kot v prejšnjih letih in se je tudi 
vsebinsko poglobila. Posebno velja to za višja sodišča, ki svoje 
ustrezne programe uskaljujejo s programom Vrhovnega sodišča SR 
Slovenije. 

Ob tem je treba ugotoviti, da večino družbeno negativnih pojavov 
zaznavajo temeljna sodišča v kazenskih in gospodarsko kazenskih 
postopkih. Ker te zadeve predhodno obravnavajo že organi pregona, 
inšpekcije, SDK in javno tožilstvo, se pojav družbenopolitično obrav- 
nava še preden ga dobi v reševanje sodišče ter zato ni potrebe po 
ponovnem obravnavanju. Zato pa ima sodišče več  možnosti za obrav- 
navanje pojavov na drugih pravnih področ jih. Vse bolj se uveljavljajo 
obravnave problemskih vprašanj in s tem vključevanje v izvajanje 
programov skupščine družbenopolitičnih skupnosti. 

2. Vrhovno sodišče je v letu 1979 organiziralo poseben oddelek za 

spremljanje in proučevanje družbenih odnosov in pojavov Posebno 
organizacijsko obliko - oddelek za spremljanje družbenih odnosov in 
pojavov oziroma evidenčnoanalitično službo imata organizirano dve 
višji in eno temeljno sodišče, medtem ko so pri več ini drugih sodišč  za 
izvajanje te sodne funkcije zadolženi predsednik sodišča, vodje oddel- 
kov in vodje enot temeljnih sodišč  in po razporedu dela tudi posamezni 
sodniki za posamezna pravna področja. Praviloma morajo vsi sodniki 
evidentirati posamezne pojave in o tem obveščati prej navedene, ki 
zbirajo posamezne primere. Te primere nato obravnavajo bodisi zbori 
sodnikov ali predsedniki in vodje oddelkov oziroma enot in zavzemajo 
svoja stališča. O tem tudi določajo, če in koga je treba obvestiti o 
določeni problematiki in kakšne ukrepe je treba predlagati. Na splošno 
se ta problematika obravnava v letnih in občasnih poročilih, ki jih 
sodišča predlagajo v obravnavo skupščinam družbenopolitičnih skup- 
nosti ih njihovim organom. Pomanjkljivosti, nepravilnosti, nezakonito- 
sti, ki jih sodišča ugotavljajo pri svojem delu, pa v obliki opozoril s 
predlogi ukrepov sporočajo prizadetim organom oziroma organiza- 
cijam. 

Temeljna sodišča so v zadnjih dveh letih poslala 20 opozoril organi- 
zacijam združenega dela v zvezi s pojavi, ki so jih ugotovila pri svojem 
delu. Razen tega so dala 20 poroč il in pripravila 7 analiz in 10 infor- 
macij. 

3. Metoda dela spremljanja družbenih odnosov obstaja predvsem v 
tem, da se spremljajo za določeno obdobje nekatera vprašanja. Ta 
vprašanja se opredelijo bodisi skupno z zveznim sodiščem, ali pa na 
republiški ravni glede na program Skupščine SR Slovenije. Temeljna in 
višja sodišča se vključujejo tudi v programe lastnih družbenopolitičnih 
skupščin. 

Uveljavlja se koordinacija med organi kazenskega pregona, kar 
bistveno prispeva k poglobljeni analitičnosti posameznih pojavov, ter k 
skupnim naporom za odpravo pomanjkljivosti, ki se zaznajo. 

2. Obveščanje javnosti 
S sredstvi javnega obveščanja sodišča različno sodelujejo, čeprav 

imajo za to organizirane posebne službe oz. zadolžene sodnike. Ni pa 
še to sodelovanje zadovoljivo, kljub nasprotni oceni nekaterih sodišč . 

Čeprav temeljna sodišča obveščajo o obravnavah glavne novinarske 
hiše, se novinarji teh ne udeležujejo in o njih redko pišejo. Za posa- 
mezne primere se zanimajo samo, če so o njih posebej obveščeni. 
Boljši so stiki z novinarji na sedežih temeljnih sodišč , kot na zunanjih 
enotah in to zlasti z novinarji lokalnih časopisov. Članki in vesti se 
praviloma nanašajo na »č rno« kroniko, pri čemer sodišča poudarjajo, 
da so podani primeri tendencioznega in nekritičnega pisanja. Nekatera 
sodišča so sicer organizirala tudi tiskovne konference s predstavniki 
sredstev javnega obveščanja, vendar so bile to le izjeme, čeprav bi 
morale postati pravilo. O teh vprašanjih je razpravljala tudi komisja za 
agitacijo in propagando pri Predsedstvu CK ZKS in je skupaj s pred- 
stavniki pravosodnih organov sprejela stališča, ki poudarjajo uresniče- 
nje ustavnih načel o pravici do varovanja osebnosti, ustavni presump- 
ciji nedolžnosti do pravnomočne sodbe, ki usmerjajo pisanje v razvija- 
nje družbene samozaščite in varnostne kulture in manj v obravnavanje 
konkretnih zadev. 

V.: KADROVSKI POGOJI ZA DELO 
SODIŠČ 
1. Število nosilcev pravosodne funkcije 

1. V SR Sloveniji so bila na dan 31/12-1979 pri prvostopnih splošnih 
sodišč ih združenega dela zasedena vsa sistemizirana delovna mesta, 
razen pri Sodišču združenega dela v Murski Soboti, kjer ni zasedeno 
mesto poklicnega sodnika. Potrebno je povečati število delovnih mest 
strokovnih sodelavcev. Nekaterim sodiščem združenega dela so pri- 
stojne občinske skupščine v letu 1979 potrdile povečano število siste- 
miziranih mest sodnikov in strokovnih sodelavcev. Pri Sodišču združe- 
nega dela SR Slovenije pa 31/12-1979 nista bili zasedeni 2 mesti 
sodnikov. 

Vsi poklicni sodniki sodišč  združenega dela so diplomirani pravniki, 
prav tako strokovni sodelavci.94.9 % poklicnih sodnikov sodišč  zdru- 
ženega dela je č lanov ZK. 

Nepoklicni sodniki2' sodelujejo pri sojenju sodišč  združenega dela 
kot č lani senatov ali pa kot predsedniki senatov. Kot podpredsedniki 
sodelujajo diplomirani pravniki, predvsem tisti, ki imajo pravosodni 
izpit. Sodelovanje nepoklicnih sodnikov kot predsednikov senatov pa 
je zelo različno. Pri nekaterih sodišč ih združenega dela rešijo nepo- 
klicni sodniki tudi 1/3 ali več  zadev, pri drugih pa sploh ne sodelujejo 
kot predsedniki senatov. Nepoklicni sodniki, ki sodelujejo pri sojenju 
kot predsedniki senatov, so več inoma sodniki rednih sodišč .22). Nepo- 

21. Odstotek nepoklicnih sodnikov v odnosu na vse izvoljene sodnike Je naslednia: - pri spiošnlh sodišč ih združenega dela: 95,6 % - pri posebnih sodišč ih združenega dela: 95,8 % - pri Sodišču združenega dela SR Slovenije: 91,0 % 22. Sodniki rednih sodišč  predstavljajo 5,4 % (42) vseh nepoklicnih sodnikov sodišč  združenega dela (774): fesvsiaoaiB voiV 
, \iZ ol&Vl%Vteu ltt\U .0»*.. 
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klicni sodniki predsedniki senatov prejmejo za svoje delo pri sodišču 
nagrado in sicer za sodelovanje in še za izdelavo odločbe. 

Sodišča združenega dela odločajo v senatu treh oziroma petih 
sodnikov. En č lan senata mora biti diplomirani pravnik s pravosodnim 
izpitom. Največkrat predseduje senatu profesionalni sodnik. V zad- 
njem času pa se vedno večkrat pojavljajo kot predsedniki senatov 
nepoklicni sodniki, ki tudi izdelujejo odločbe. Nepoklicnim sodnikom 
pomagajo pri delu strokovni sodelavci. ... 

2. a) V skladu z določbo 99. č lena zakona o rednih sodišč ih je tudi 
po 1/1-1979, ko je začela delovati organizacija novih rednih sodišč . 
Vrhovno sodišče SR Slovenije nadaljevalo z delom v okviru s tem 
zakonom določene pristojnosti. Že pred tem se je število sodnikov 
znižalo od 27 na 22 oz. na 19, (zdaj jih je 18), število strokovnih 
sodelavcev pa od 10 na 5? 

Z novo organizacijo in pristojnostjo se je spremenilo število sistemi- 
ziranih mest sodnikov in drugih delavcev višjih sodišč . 

Na podlagi predhodnega izračuna potreb, v skladu z obstoječ imi 
orientacijskimi normativi, so na predlog republiškega sekretariata za 
pravosodje, upravo in proračun ustrežene skupščine določ ile, da imajo 
višja sodišča 63 sodnikov in temeljna sodišča kupno 427 sodnikov. Po 
stanju 1/7-1979 so bila na višjih sodišč ih zasedena vsa sodniška mesta, 
na temeljnih sodišč ih zelo različeno in pri posameznih temeljnih sodi- 
šč ih ni zasedano od 1/3 do 1/4 sodniških mest. Pri nekaterih sodišč ih 
ni bilo dovolj kandidatov (zlasti Koper, Maribor, Nova Corca in Novo 
mesto), na nekaterih sodišč ih pa vsa sodniška mesta niso bila razpi- 
sana v skladu z dogovorom, da se bodo zasedala postopoma, odvisno 
od obsega dela. Do konca leta 1979je bilo razpisano in zasedeno še 13 
prostih sodniških mest. Tako je bilo po stanju 13/12-1979 skupno 
zasedeno 447 sodniških mest, od tega je bilo sodnic 193 ali 43,2 %. Na 
temeljnih sodišč ih je bilo zasedeno 368 sodniških mest ali 66,2 %. Od 
tega je 178 oziroma 48,8 % sodnic. 

Podatek o številu sodnic nedvomno potrjuje utemeljenost navedb 
sodišč o pogosti odsotnosti sodnic zaradi porodniških oz. bolniških 
dopustov, kar nedvomno vpliva na manjšo storilnost sodišč . To velja 
zlasti za tista temeljna sodišča, kjer zasedajo ženske polovico ali še več 
(Ljubljana: 60 %) sodniških mest. 

Na učinkovitost temeljnih sodišč nedvomno vplivata tudi ustrezni 
nač in in metoda dela nekaterih sodnikov, ki jo pogojujejo njihove 
premajhne delovne izkušnje. Z volitvami sodnikov v nova temeljna 
sodišča je bil sodniški kader zelo pomlajen. Tako ima skoraj 1/3 (31,7 
% sodnikov temeljnih sodišč  manj kot 5 let delovnih izkušenj in 15,3 % 
manj kot 3 leta, pri čemer je všteta 2-letna pripravniška doba. To 
neugodno razmerje bo še nekaj časa trajalo, kajti na nezasedena 
sodniška mesta se praviloma volijo diplomirani pravniki takoj, ko 
končajo pripravniški staž in opravijo pravosodni izpit. Glede na tako 
stanje je notorično pomanjkanje ustreznih sodniških kadrov, ko prak- 
tično ni bilo mogoče v kadrovski politiki izvajati nobene selekcije glede 
strokovne razrešitve sodnika zaradi nestrokovnega dela. Ker so bila pri 
višjih sodiščih takoj v začetku delovanja zasedena vsa sistamizirana 
sodniška mesta in to z izkušenimi sodniki (samo dva sodnika imata 
manj kot 10 let delovnih izkušenj) po drugi strani pa je prišlo na 
temeljna sodišča znatno število nedokončanih družbeno pomembnej- 
ših zadev, med katerimi so bile tudi stare zadeve, je bila glede na 
opisano kadrovsko stanje v temeljnih sodišč ih nujna pomoč višjih 
sodišč . Zato so predsedniki višjih sodišč  začasno, od 2 do 6 mesecev, 
delegirali nekatere sodnike na delo k temeljnim sodiščem in tudi 
nekateri sodniki prejšnjih okrožnih sodišč , ki zaradi upokojitve niso bili 
ponovno izvoljeni, so jim pomagali pri reševanju zadev. 

č eprav več ina temeljnih sodišč  predvideva letos zasesti vsa sistemi- 
zirana sodniška mesta, menimo, da bo to zadoščalo samo za tekoče 
reševanje novih pripadlih zadev, ne pa za znatno znišanje ali celo 
odpravo zaostankov. Zato bo verjetno treba povečati sistematizacijo, 
kar bo na podlagi statističnih podatkov preuč il republiški sekretariat in 
po potrebi priporoč il ustrezno povečanje števila sodnikov. 

Angažiranost sodnikov v družbenopolitičnem delu je bila znatna; prt 
tem so bili posamezniki aktivni na več  področ jih, drugi samo na enem 
ali nobenem. Njihova aktivnost, glede na funkcije, je bila takale: 

- v organizacijah ZKS (od skupno 296 č lanov ZK) 99 
- v samoupravnih organih 234 
- v delegacijah 115 
- v krajevnih skupnostih 83 
- v drugih družbenopolitičnih organizacijah 109 
- v društvih 180 
Mimo tega so sodniki delovali v delovnih telesih skupšč in družbeno- 

političnih skupnosti ali njihovih izvršnih svetov ter v raznih drugih 
organih, institutih ipd. 

2. Sodniki porotniki 
K podružbljanju sodne funkcije prispeva tudi udeležba sodnikov 

porotnikov. Lahko rečemo, da se je število sodnikov porotnikov pri 
uvedbi rednih sodišč zvišalo. Tako opravlja to funkcijo 5653 oseb. 
Zanimanje sodnikov porotnikov za sojenje je odvisno predvsem od 
sodelovanja sodišč in predsednikov senatov s porotniki v zvezi z 
opravljanjem njihove funkcije. Poleg tega pa je to odvisno od obreme- 
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nitve sodnikov porotnikov z njihovim rednim delom kot tudi obremeni- 
tve z obravnavami. 

Tako ugotavljamo, da so sodniki porotniki močno angažirane osebe, 
ki so obremenjene s svojim rednim delom. Pri temeljnih sodišč ih pa so 
sodniki porotniki bolj obremenjeni z obravnavami ter je zato tudi več 
izostankov od obravnav kot pri višjih sodišč ih: Pri teh pa ugotavljamo 
bolj plodno sodelovanje sodnikov porotnikov kot pri temeljnih sodi- 
šč ih. Na regijskih posvetih o uresničevanju družbene preobrazbe pra- 
vosodja se je izoblikovalo stališče, da morajo sodišča posvetiti več 
pozornosti sodnikom porotnikom, zlasti v smeri njihovega strokov- 
nega izpopolnjevanja za opravljanje njihove funkcije. 

3. Volitve nosilcev pravosodne funkcije 
Kandidate za sodnike po kriterijih, ki jih je opredelila republiška 

konferenca Socialistične zveze delovnega ljudstva v skladu z določ- 
bami sistemskih pravosodnih zakonov, evidentira in izvede kandidacij- 
ski postopek Socialistična zveza delovnega ljudstva. Predsedniki 
sodišč sodelujejo pri evidentiranju kandidatov, zlasti pri zbiranju 
potrebnih podatkov o strokovni usposobljenosti in družbenopolitični 
aktivnosti kandidatov in podajo svoje mnenje pristojnemu organu 
Socialistične zveze delovnega ljudstva. Pri nekaterih sodišč ih ima 
pomembno vlogo zbor sodnikov, ki ocenjuje strokovne, organizacijske 
in druge sposobnosti kandidatov, zlasti sodnih pripravnikov, ki so 
opravljali pravno prakso pri teh sodiščih in daje predsedniku sodišča 
mnenje o posameznih kandidatih. Pri nekaterih sodišč ih pa po njihovi 
oceni pri izbiri kandidatov zbori sodnikov niso odigrali pomembnejše 
vloge. 

Precej enotna je ocena sodišč , da so družbenopolitične organizacije 
na sodišč ih intenzivno pritegnjene v kandidacijski postopek, v katerem 
zelo aktivno sodelujejo, zlasti pri oblikovanju kandidatne liste, čeprav 
je včasih ocena kandidata zaradi časovne stiske in premajhne koordi- 
nacije vsebinsko premalo poglobljena in preveč  pavšalna. Družbeno- 
politične organizacije na terenu so pri evidentiranju kandidatov dovolj 
aktivne, vendar se bolj zanimajo za posamezne kandidate na sodišču, 
manj pa se njihovo delo čuti v aktivnosti zbiranja kandidatov na terenu. 
Glede na navodila republiške konference SZDL pa so zelo aktivne 
krajevne in občinske konference SZDL, ki obravnavajo kandidate in 
koordinirajo stališča v medobčinskih svetih SZDL. 

4. Odgovornost za delo 
Po oceni večine sodišč  je odgovornost za delo ustrezna, čeprav ni 

povsod optimalna. Vprašanju odgovornosti se že več let posveča 
posebna skrb tudi pri delavcih na sodišč ih. Pri večini sodišč  se po eni 
strani sodna uprava prizadeva v skladu z orientacijskimi normativi in 
obsegom dela zagotoviti pogoje za ažurno delo z ukrepi za ustrezno 
odgovornost do dela, po drugi strani pa na sodišč ih, kjer je to 
potrebno, družbenopolitične organizacije, zlasti ZK, dovolj prizadevno 
in kritično spremljajo ažurnost sodišča in odgovornost do dela. Na 
nekaterih sodišč ih so ta navedena vprašanja sprejela v programe dela 
in o njih večkrat razpravljale. Častno razsodišče sodniškega društva 
Slovenije, ki v skladu s statutom obravnava sodnike, katerih delo in 
vedenje ni v skladu s kodeksom sodniške etike v zadnjem letu in tudi 
prej ni imelo primerov formalnega obravnavanja sodnikov. Pač  pa je 
glede na to, da nekateri sodniki pri delu niso dosegali pričakovanih 
rezultatov, izvršni odbor sodniškega društva obravnaval to problema- 
tiko in zavzel stališče, da je potrebno zaostriti vprašanje odgovornosti 
sodnika za trajanje postopka in kvaliteto sodnega dela in jih pismeno 
posredoval svojim članom. IO Sodniškega društva Slovenije je dne 
16/5-1980 obravnaval poročilo svojega častnega razsodišča o subjek- 
tivni odgovornosti sodnikov za uč inkovito in kvalitetno delo sodišč ter 
sprejel sklepe, ki jih bo posredoval vsem svojim č lanom ter pristojnim 
organom. Sistem nagrajevanja bi moral v več ji meri vzpodbujati več jo 
dejavnost sodnikov in več jo odgovornost do dela. 

5. Nagrajevanje nosilcev pravosodne 
funkcije 

S popolno uveljavitvijo zakonov o rednih sodišč ih in o javnem 
tožilstvu dne 1. januarja 1979 je prišlo tudi do velikih sprememb 
oziroma do novih funkcij pravosodnih funkcionarjev v rednem sodstvu 
in javnem tožilstvu. Ker do takrat ni bilo mogoče skleniti novega 
družbenega dogovora o osnovah in merilih za določanje osebnih 
dohodkov in drugih osebnih prejemkov voljenim in imenovanim funk- 
cionarjem v pravosodju, je komisija podpisnikov takega družbenega 
dogovora iz leta 1975 v soglasju z republiško komisijo za usklajevanje 
družbenih dogovorov o osnovah in merilih za določanje osebnih 
dohodkov in drugih osebnih prejemkov delagatom in voljenim ali 
imenovanim funkcionarjem na podlagi ustreznega pooblastila, ki ga 
vsebuje ta družbeni dogovor, v decembru 1978 sprejela sklep o začasni 
prilagoditvi tega družbenega dogovora novim funkcijam predsednikov 
in sodnikov višjih in temeljnih sodišč ter višjih tožilcev in njihovih 
namestnikov in temeljnih tožilcev in njihovih namestnikov. 

S to prilagoditvijo je bilo uveljavljeno načelo, da naj vsi pravosodni 
funkcionarji zadržijo svoje dotedanje oz. prinešene osebne dohodke. V 
tem smislu je npr. osnova osebnega dohodka sodnika bivšega okrož- 
nega oz. okrožnega gospodarskega sodišča bila določena kot osnova 
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dohodka sodnika višjega sodišča in sodnika temeljnega sodišča, ki 
pretežno obravnava družbeno pomembnejše zadeve (ti zadeve iz 
pristojnosti bivših okrožnih in okrožnih gospodarskih sodišč ), osnova 
osebnega dohodka namestnika okrožnega javnega tožilca pa kot 
osnova osebnega dohodka namestnika višjega javnega tožilca in 
namestnika temeljnega tožilca, ki pretežno obravnava družbeno 
pomembnejše zadeve (tj. zadeve iz pristojnosti bivših okrožnih javnih 
tožilstev). Na podoben način so bile določene oz. izenačene osnove 
osebnih dohodkov predsednikov višjih in temeljnih sodišč ter višjih in 
temeljnih tožilcev. 

Ta rešitev je bila zamišljena kot izrazito začasna, saj je bila v okviru 
splošne sistemske ureditve vprašanja osebnih dohodkov funkcionarjev 
predvidena tudi sklenitev novega družbenega dogovora za pravosodne 
funkcije že v prvem polletju leta 1979. Do tega pa i'se do danes ni prišlo 
in tako še povzroča nemajhno nezadovoljstvo prizadetih pravosodnih 
funkcionarjev, še zlasti pa sodnikov višjih sodišč . Ti menijo in predla- 
gajo, da se, upoštevajoč več jo strokovnost in izkušenost, ki se zahteva 
za izvolitev za to funkcijo, pa tudi večjo odgovornost, ki jo ima tak 
sodnik z ureditvijo njihovega položaia oz. njihovih osebnih dohodkov 
ne čaka na sklenitev novega družbenega dogovora, marveč se to 
vprašanje vsaj do neke mere, kolikor je pač možno, uredi z ustrezno 
spremembo že omenjenega sklepa o začasni prilagoditvi. O tem vpra- 
šanju je razpravljala tudi Komisija Skupščine SRS za pravosodje na seji 
dne 23. 4. 1980 in je upoštevajoč kadrovska merila za nosilce funkcij na 
višjih sodišč ih in višjih javnih tožilstvih ter povečan obseg, zahtevnost 
in odgovornost njihovih del in nalog podprla predlog, da se začne 
postopek za korekcijo osnov mesečnih osebnih dohodkov funkcionar- 
jev višjih sodišč in višjih javnih tožilstev. 

Ob tem pa je treba še omeniti, da tudi več ina sodnikov temeljnih 
sodišč ni zadovoljna s sedanjo ureditvijo, pri čemer opozarjajo, da je v 
praksi težko izvedljiva delitev na sodnike, ki pretežno obravnavajo 
zadeve za pristojnosti bivših okrožnih sodišč in na druge in da za to 
konec koncev tudi ni nobene pravne podlage. Rešitev tega vprašanja 
pa ni lahka. Upoštevati je namreč treba, da so in vedno bodo v 
temeljnem sodišču, in podobno tudi v temeljnem javnem tožilstvu, 
poleg sodnikov začetnikov tudi starejši, zelo izkušeni sodniki, od 
katerih se vsekakor lahko utemeljeno pričakuje, upoštevajoč tudi nji- 
hovo preteklo delo, da bodo opravljali svojo funkcijo bolje in bolj 
kvalitetno kot začetniki ali sodniki z malo delovnih izkušenj. Zato bo ob 
snovanju novega družbenega dogovora treba resno prouč iti možnosti, 
da se akontacije osnove osebnega dohodka na podlagi določenih 
delovnih izkušenj iz naslova pričakovane več je delovne uspešnosti oz. 
večje uspešnosti pri opravljanju pravosodne funkcije, lahko ustrezno 
povečajo. 

6. Strokovni sodelavci in pripravniki 
Pri sodišč ih združenega dela je 7 strokovnih sodelavcev. Mest stro- 

kovnih sodelavcev je sistematiziranih pri temeljnih sodišč ih 16, zase- 
denih 12, pri višjih sodišč ih je sistematiziranih 14, zasedena pa so 
samo 3. Kandidatov za ta delovna mesta ni, ker tisti, ki imajo pogoje, 
rajši kandidirajo za sodnike, ali pa združujejo delo v gospodarstvu. 

Delovnih mest pripravnikov je na višjih in temeljnih sodišč ih sistema- 
tizirano skupno 168, dejansko je bilo zasedenih 1. 7. 1979 173, konec 
leta 1979 je zasedeno še 139 pripravniških mest. Za v prihodnje se 
predlaga sistematizacija 181 mest pripravnikov od tega 111 na temelj- 
nih sodišč ih, vendar za to ni dovolj razumevanja pri občinskih skupšč i- 
nah. Ob tem je treba poudariti, da so bili sodniki višjih in temeljnih 
sodišč  znatno angažirani z delom s sodniki pripravniki, katerim so kot 
mentorji prenašali svoje izkušnje ter jih vodili pri uporabljanju mate- 
rialnih in procesnih predpisov v praksi ter pridobivanju metod in 
načina dela. Sodni pripravniki, ki jih sodišča usposabljajo za pravniško 
delo, po končani pripravniški dobi seveda ne ostanejo vsi na sodišču, 
temveč  odhajajo tudi v upravne organe ter delovne organizacije. Poslej 
bo potrebno skrbeti tudi za pripravnike, ki bodo delali v službah pravne 
pomoč i. Prav zato pripravništvo na sodišč ih ni sam skrb sodišč , tem- 
več tudi stvar občinskih skupšč in, ki bodo morale zaradi pridobitve 
potrebnih pravnih kadrov tako za svoje organe kot za službe pravne 
pomoč i, ki jih morajo po zakonu organizirati, voditi skrbnejšo kadrov- 
sko politiko za pravne kadre in v to vlagati tudi več ja potrebna mate- 
rialna sredstva. 

7. Drugi delavci 
Pri sodišč ih združenega dela primanjkuje administrativno-tehnični 

kader. Zlasti se ta problem pokaže tam, kjer je pri sodišču zaposlena le 
ena ali dve administrativni tehnični delavki ter odsotnost le-teh skoraj 
popolnoma zavre delo sodišča. 

Z začasno sistematizacijo del in nalog administrativno tehničnih 
delavcev pri temeljnih in višjih sodišč ih se v bistvu število teh delavcev 
ni spremenilo, temveč so se delavci prejšnjih okrožnih in občinskih 
sodišč  samo prerazporedili na temeljna in višja sodišča. Razpisana in 
delno zasedena so bila samo nekatera dela in naloge, ki jih poprejšnji 
sistematizaciji ni bilo. Tako je na temeljnih sodiščih sistematiziranih 
1085 del in nalog administrativno-tehničnih sodelavcev, zasedenih pa 
1037 mest, na višjih sodišč ih je sistematiziranih 53, zasedenih pa 44 
mest. Največ nezasedenih mest odpade na dela in naloge strojepisk, 
pri katerih je tudi fluktuacija višja. 

Nekatera sodišča bodo ot) polni zasedbi sodnikov imela premalo 

sistematiziranih del in nalog strojepisk, zlasti ker je zelo malo kvalitet- 
nih strojepisk. Pomanjkanje strojepisk je v preteklem letu ponekod 
sploh oviralo redno delo sodišč . Po ocenah sodišč je tudi izpad 
časovnega fonda zaradi odsotnosti z dela pri strojepiskah najmanj 3 
krat več ji, kot pri sodnikih. Pri nekaterih sodišč ih je neugodna situacija 
zaradi neustrezne zasedbe finančno-računovodske službe, saj so 
delavci v glavnem priučeni in glede na obseg in zahtevnost poslov 
svoje naloge s težavo izvršujejo. (Podrobnejši številčni podatki o 
sodnikih in drugih delavcih sodišč so razvidni iz tabele 4 in 6). 

8. Izobraževanje 
a) Leta 1979 so organi republiške uprave in pravosodja sprejeli 

samoupravni sporazum o dopolnilnem družbenopolitičnim in strokov- 
nem izobraževanju delavcev. Oblikovani so bili programi za izobraže- 
vanje sodnikov rednih sodišč , javnih tožilstev, javnih pravobranilcev, 
pravne pomoči, sodnikov za postopek o prekršku in sodišč  združenega 
dela. 

Programe izvajajo, v sodelovanju s pravosodnimi organi, vzgojnoi- 
zobraževalne in raziskovalne ter druge organizacije. 

Republiški sekretariat za pravosodje, upravo in proračun je s sodelo- 
vanjem republiških pravosodnih organov ter vzgojnoizobraževalnih in 
drugih organizacij pripravil terminski plan izvedbe posameznih semi- 
narjev in posvetov za leto 1980. Plan je bil posredovan vsem pravoso- 
dnim organom. 

Vsak pravosodni organ je moral izdelati letni program izpopolnjeva- 
nja strokovne izobrazbe za delavce delovne skupnosti. 

b) Strokovno izpopolnjevanje na sodišč ih poteka več inoma organi- 
zirano po sprejetih programih dopolnilnega izobraževanja. Pri tem so 
sodišča dajala več ji poudarek dopolnilnemu izobraževanju sodnikov, 
kot drugih delavcev. Sodniki so se predvsem udeleževali strokovnih 
seminarjev, ki so jih organizirali pravna fakulteta, delavska univerza, 
Vrhovno sodišče SRS, sodniško društvo in drugi. Med pomembnejšimi temami seminarjev so bile: sodna odmera kazni, vodenje glavne obrav- 

nave v kazenskem postopku, ocenjevanje telesnih poškodb v kazen- 
skem postopku, temeljni dejavniki zagotavljanja varnosti v cestnem 
prometu, kazenska odgovornost, pogojna obsodba z varstvenim nad- 
zorstvom, merila za določ itev odškodnine za stavbna zemljišča v razla- 
stitvenem postopku, izvajanje zakona o kmetijskih zemljišč ih, obliga- 
cijska razmerja itd. V pripravi oziroma v teku so seminarji o metodah 
dela. ki naj privedejo do več je uč inkovitosti. 

Po posameznih sodiščih so organizirani posvetovalni sestanki 
sodnikov določenih pravnih področ ij ter sestanki s strokovnimi in 
družbenopolitičnimi temami ter posebni seminarji za pripravnike. 
Posamezne primere sodne prakse preučujejo sodniki na skupnem 
študiju ipd. Izobraževanje se odvija v dveh smereh. Prvo je izobraževa- 
nje glede na spremenjene predpise ali teoretične dosežke, drugo pa je 
usmerjeno v odpravo pomanjkljivosti, ki se zaznajo v pritožbenih 
postopkih oziroma pri pregledih o delu sodišč . Višja sodišča so za 
sodnike temeljnih sodišč organizirala več strokovnih sestankov in 
posvetovanj. Razen tega so Vrhovno sodišče in višja sodišča opravljala 
instruktažne preglede temeljnih sodišč , pri katerih so sodniki teh 
sodišč dajali neposredno strokovno pomoč pri reševanju konkretnih 
primerov in bolj zamotanih pravnih vprašanj. Z vodji oddelkov temelj- 
nih sodišč  oziroma sodniki so obravnavali ugotovitve in zapažanja pri 
reševanju pritožbenih zadev. Na pomanjkljivosti in napake v delu 
prvostopnih sodišč pa so višja sodišča odgovarjala tudi s posebnimi 
dopisi. 

Višje sodišče v Celju 4 krat letno izdaja bilten, ki obsega strokovna 
vprašanja z raznih sodnih področij in zapažanja pritožbene instance. 
Višja in temeljna sodišča v istem kraju organzirajo tudi skupne stro- 
kovne knjižnice, za kar vlagajo znatna sredstva. Prav tako izdaja interni 
bilten sodišče združenega dela pokojninskega in invalidskega zavaro- 
vanja ter starostnega zavarovanja kmetov, sodišče združenega dela SR 
Slovenije pa zbirko sodnih odločb. 

c) Tudi izpopolnjevanje administrativno-tehničnih delavcev sodišč , 
ki pa ni tako intenzivno, kot za sodnike, poteka po sprejetih programih. 
Gre predvsem za strokovno izpopolnjevanje, čeprav se ti delavci udele- 
žujejo pri več ini sodišč  tudi predavanj oz. razprav z družbenopolitično 
vsebino. V strokovnem pogledu je bil dan povdarek predvsem na 
pisarniškem poslovanju v zvezi z novim sodnim poslovnikom. Nekatera 
sodišča imajo predavanja organizirana vsaj 1 krat mesečno. 

č ) Pripravništvo, strokovni izpiti in stalno izpopolnjevanje strokovne 
izobrazbe se bo v prihodnje izvajalo v skladu z novim zakonom o 
pripravništvu, strokovnih izpitih in izpopolnjevanju strokovne izobra- 
zbe delavcev v državni upravi in pravosodju (Uradni list SRS, št. 8/80). 

Kandidat za sodnika, javnega tožilca in njegovega namestnika ter za 
odvetnika bo poleg pravosodnega izpita moral imeti še vsaj tri leta 
delovnih izkušenj na pravnem področju kot diplomirani pravnik. 
Takšna ureditev bo omogočila poglabljanje in dopolnjevanje delovnih, 
pa tudi življenjskih izkušenj delavcev v pravosodju po opravljenem 
pravosodnem izpitu, s tem pa dvignila raven njihove strokovnosti in 
uč inkovitosti. V prehodnem obdobju - do konca leta 1981 - terja zakon 
vsaj dve leti delovnih izkušenj na pravnem področ ju (vključujoč  pri tem 
seveda tudi pripravništvo). 

Potrebne delovne izkušnje na pravnem področju si bodo diplomirani 
pravniki pridobivali tako v organizacijah združenega dela, v upravi pa 
tudi v pravosodju; v slednjem kot strokovni sodelavci po opravljenem 
pravosodnem izpitu, kolikor bo samoupravni splošni akt o delovnih 
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razmerjih v pravosodnem organu predvidel tako obliko strokovnega 
usposabljanja zaradi pridobitve potrebnih delovnih izkušenj. 

Zaradi podaljšanja potrebne prakse na tri leta ter tega, da se bo 
poslej delal pravosodni izpit že po enem letu prakse, moramo računati 
z dvema posledicama: z enoletnim izpadom kadrov za vse pravosodne 
inštitucije v širšem smislu, razen za odvetništvo, kjer je bila že doslej 
predpisana triletna praksa ter s tem, da bo potrebno zagotoviti dolo- 
čeno število referentskih mest za tiste, ki bodo opravili pravosodni 
izpit, ter še dve leti ostali v pravosodju, zlasti štipendisti pravosodja. 

d) Da bi pospešili razvoj družbeno-ekonomskih odnosov na 
področju usmerjenega izobraževanja, tečejo priprave za ustanovitev 
Posebne izobraževalne skupnosti za družboslovno usmeritev, ki bo 
zajemala izobraževanje kadrov za pravno, sociološko, politološko, 
novinarsko, obrambno, filozofsko, jezikovno, upravno, socialno in 
administrativno področje ter področ je organizacije dela. 

V zvezi s sprejetim zakonom o usmerjenem izobraževanju in proble- 
matiko specializacije sodnikov, ki jo skušamo uveljaviti v skladu z 
zakonom o rednih sodišč ih. SZD, se odpira vprašanje celotnega 
sistema izobraževanja pravnih kadrov. Zato je potrebno začeti reševati 
to vprašanje že pri programu pravne fakultete v pripravo katerega so 
bili vključeni tudi pravosodni organi in se odloč iti, v kakšni smeri naj 
poteka usmeritev, že v času rednega študija. 

e) Vrhovno sodišče SR Slovenije ima organizirano evidenco nad 
načelnimi stališč i, načelnimi pravnimi mnenji in evidentiranimi judikati 
vseh republiških, pokrajinskih in zveznega sodišča. Ta judikatura se 
ureja in bo posredovana vsem sodiščem, kar naj prispeva k izboljšanju 
njihovega dela. 

Vrhovno sodišče tudi sproti evidentira vso pravno literaturo iz revij, 
ter jo posreduje sodiščem. V delu je pregled literature od leta 1973 
dalje (priprave za ustavno spremembo). Na ta nač in bo omogočeno 
boljše delo. 

V zvezi s temi nalogami Vrhovno sodišče izdaja Poroč ilo sodne 
prakse. Republiški sekretariat pa je skupaj z drugimi republiškimi 
pravosodnimi organi pričel z izdajanjem pravosodnega biltena, ki bo 
vseboval č lanke in analize, potrebne za izboljšanje praktičnega dela 
sodišč . 

Vrhovno sodišče tudi obvešča vsa sodišča o pomembnejših pravnih 
delih, tako da bodo knjižnice temeljnih in višjih sodišč usmerjene v 
nabavo. 

V okviru oddelka za spremljanje družbenih pojavov ter sodno prakso 
obstaja pri Vrhovnem sodišču SRS tudi dokumentacijska služba, ki 
zbira gradivo sodišč in drugih organov s katerimi je v stiku. Ta služba 
ima povezavo z dokumentacijskimi službami Skupščine SRS, Ustav- 
nega sodišča SR Slovenije in drugimi, tako da je zagotovljen ustrezen 
pregled, omogočeno pa je tudi, da nižja sodišča dobijo na njihovo 
zahtevo potrebno gradivo. 

Sodišče združenega dela SRS je izdalo zbirko sodnih odločb s 
področja dela sodišč  združenega dela. Vrhovno sodišče SRS sodeluje 
pri pripravi zbirke odločb s področ ja dela rednih sodišč . 

Vi MATERIALNI POGOJI ZA DELO 
SODIŠČ 
1. Splošno o financiranju 

a) Sodišča združenega dela (splošna) financirajo občine, Sodišče 
združenega dela SR Slovenije republike, posebna sodišča združenega 
dela pa samoupravne interesne skupnosti, ustanoviteljice tega sodi- 
šča. Stroške za delo poravnalnih svetov krijejo krajevne skupnosti iz 
svojih sredstev za materialne izdatke. 

b) Ker so temeljna sodišča pristojna za reševanje vseh zadev na prvi 
stopnji in so s 1. 1. 1979 prevzela tudi prvostopno pristojnost prejšnjih 

. okrožnih sodišč , so se tudi povečale finančne obveznosti obč in, ki po 
zakonu o rednih sodišč ih financirajo temeljna sodišča. Zato je bilo na 
občine treba prenesti nove obveznosti pri financiranju temeljnih 
sodišč  in temeljnih javnih tožilstev. Dodatna sredstva za pokrivanje teh 
novih obveznosti naj bi občine dobile od odstopljenih denarnih kazni 
rednih sodišč ter organov za postopek o prekrških in prihodkov od 
sodnih taks, v kolikor so bile dohodek republike: Participacija posa- 
meznih občin pri sredstvih naj bi bila v sorazmerju s sredstvi, ki jih 
posamezne občine na podlagi dogovorov zagotavljajo za financiranje 
temeljnih sodišč in temeljnih javnih tožilstev. 

2,, Modernizacija dela in sredstev za 
delo 

Glede na odpor strokovnjakov za pisarniško poslovanje zoper vpi- 
sniški sistem evidentiranja zadev, so bile v pripravah za novi sodni 
poslovnik močne tendence za odpravo tega in uvedbo kartotečnega 
sistema na sodišč ih. Poskusna uvedba tega sistema in njegovo dve- 
letno izvajanje na bivšem okrožnem sodišču v Ljubljani pred 10 leti pa 
ni uresnič ilo predvidevanj in poenostavilo poslovanje in evidence, 
verjetno zato, ke ni bil dovolj prilagojen potrebam sodišča ter premalo 
preučen. Ker ni bilo dovolj časa in možnosti za temeljito preučitev 
kartotečnega sistema, je novi sodni poslovnik za redna sodišča, še za 
naprej obdržal vpisniški sistem evidentiranja in razvrščanja zadev ob 
delovnih poenostavitvah in racionalizaciji, kar naj bi tudi prispevalo k 
modernizaciji dela na sodišč ih. 

Opremljenost s tehničnimi sredstvi za delo je pri več ini sodišč 
zadovoljiva, čeprav ponekod še nimajo dovolj električnih pisalnih 
strojev. V glavnem imajo fotokopirne stroje, diktafone in digitrone, 
vendar so ti izrabljeni in bi jih bilo treba obnoviti. To pa glede na zakon 
o začasni prepovedi razpolaganja z družbenimi sredstvi za financiranje 
negospodarskih in neproizvodnih investicij v letu 1980 verjetno ne bo 
mogoče. 

Čeprav je s sodnim poslovnikom predpisana minimalna tehnična 
oprema za preiskovalne sodnike oz. delavce, ki opravljajo dežurno 
preiskovalno službo, na nekaterih temeljnih sodišč ih zlasti oprema 
preiskovalnih sodnikov še ni zadostna. Razen tega vsa temeljna sodi- 
šča tudi še nimajo lastnih vozil za preiskovalno službo in tudi vozila, ki 
jih imajo, niso ustrezno opremljena, kar onemogoča pravočasno in 
hitro opravljanje posameznih preiskovalnih dejanj. Za uspešnejše delo 
bi bilo sodnikom potrebno zagotoviti pregled nad pravno literaturo po 
posameznih pravnih področjih ter pregled judikature. To vprašanje je 
bilo že sprejeto v zveznem merilu, ker bi bilo potrebno začeti z 
oblikovanjem jugoslovanskega pravnega dokumentacijskega centra. V 
naši republiki se je delo na tem že pred leti začelo in so bili opravljeni 
nekateri uspešni poskusi, vendar se to delo ni nadaljevalo. Vrhovno 
sodišče SR Slovenije pa ima v programu dela za leto 1980 in naslednjo 
nalogo o pregledu in selekcioniranju judikature, tako da bi bil vsem 
sodiščem omogočen pregled nad tem področjem. Razen tega na 
sodišč ih preslabo deluje komunikacijski sistem, tako da sodniki pogo- 
sto ostanejo neinformirani o že sprejetih stališč ih, premalo so jim 
dostopna gradiva raznih posvetovanj itd., kar bo ob možnostih sodob- 
nega sistema razmnoževanja lahko izboljšati. 

3. Prostorska problematika 

Problem ustreznih prostorov je pereč tako pri sodišč ih združenega 
dela kot pri rednih sodišč ih. Za začetek dela splošnih sodišč  združe- 
nega dela so nekaterim začasno odstopila potrebne prostore redna 
sodišča, ki so se s tem sama utesnila, ali pa so občinske skupšč ine 
poskrbele za najpotrebnejše prostore. Zato več ina sodišč  združenega 
dela v svojih letnih poročilih navaja prostorske'probleme. Od desetih 
splošnih sodišč združenega dela so prostorsko stisko rešili v Murski 
Soboti in v Celju ter delno pri Sodišču združenega dela SR Slovenije: 
Sodišče združenega dela v Ljubljani pa je pred preselitvijo v nove 
poslovne prostore na Resljevi c. Posebno sodišče združenega dela 
pokojninskega in invalidskega zavarovanja se nahaja v primernih pro- 
storih. Problemov drugih sodišč  združenega dela v zvezi s prostori do 
sedaj še ni bilo mogoče rešiti. Za večino pa so že predvidene rešitve, 
čeprav za nekatera v daljšem časovnem obdobju. Predvsem je pereče 
vprašanje razpravnih dvoran. 

S podatki o prostorskih problemih poravnalnih svetov ne razpola- 
gamo, so pa vsekakor odvisni od krajevnih skupnosti. Če ima krajevna 
skupnost dobre prostorske pogoje, so ti zagotovljeni tudi poravnal- 
nemu svetu. _ 

Od rednih sodišč imajo višja sodišča glede na obseg dela in kadrov- 
sko zasedbo dovolj ustreznih prostorov, ki so jih prevzela od okrožnih 
sodišč na njihovih sedežih. Čeprav so tudi prostori eden od pogojev za 
določ itev enot temeljnega sodišča, ugotavljamo, da skoraj polovica 
enot temeljnih sodišč nima dovolj ustreznih prostorov in nekatere 
enote delajo v tako nemogočih prostorskih pogojih, da bi dejansko 
morale prenehati z delom (Tolmin, Ajdovšč ina, Koper), druge pa 
morajo v obstoječ ih prostorih delati samo zato, ker sistemizirana 
sodniška mesta oz. druga dela in naloge niso zasedene. To velja 
predvsem za nekatere enote na sedežih temeljnih sodišč (Ljubljana, 
Maribor, Novo mesto, Kranj). Zaradi stiske s prostori, zlasti ni dovolj 
kabinetov za sodnike in obravnavnih dvoran, tudi niso mogoče funk- 
cionalne razporeditve prostorov, č imprejšnja rešitev tega problema je 
nujna zaradi učinkovitejšega dela navedenih enot temeljnih sodišč . 

Kljub prizadevanjem posameznih občin so bili pravočasno, to je pred 
1. 1. 1979, pripravljeni ustrezni dodatni prostori oz. adaptirani doseda- 
nji prostori samo v Brežicah, Sevnici, Šmarju pri Jelšah, na Rakeku in v 
Lenartu. V letu 1979 so bile opravljene adaptacije v Kamniku in Trbov- 
' V zadnjih letih sta bili zgrajeni dve sodni stavbi (Velenje in Slovenj 
Gradec), sicer so bile pa napravljene le delne prezidave oz. adapacije, 
kot je prizidek sodni stavbi v Ljubljani, ter v zadnjem letu v Celju, 
prizidek v Gornji Radgoni, nadzidava ene etaže v Murski Soboti ter 
adaptacija oz. razna investicijska vzdrževalna dela na oz. v sodnih 
stavbah v Ljubljani, Mariboru, Kranju, Novem mestu in Črnomlju. 
Več ina teh del, v skupni vrednosti 47.037.027 din, je bila opravljena s 
soudeležbo republike (dotacije oz. posojila). V deluje nadzidava sodne 
stavbe v Mariboru. Gradnja novih sodnih stavb v Domžalah in zlasti v 
Kopru, pa je glede na novi zakon vprašljiva, čeprav je nujna in so bila 
vložena v pripravljalna dela že znatna sredstva. Tačas ima povsem 
urejene prostorske pogoje samo Temeljno sodišče v Murski Soboti. 

Niso bile izvedene načrtovane adaptacije prostorov za enote vSkofji 
Loki, na Vrhniki, Piranu, Tolminu, Idriji in v Grosupljem. V Idriji so se 
začela pripravljalna dela (izdelava situacijskega načrta) za stavbo v 
kateri bo imelo prostore sodišče. Sicer je pa vprašljivo, katera dela bo 
glede na ustalitvene ukrepe v bližnji prihodnosti mogoče realizirati. 
Vsekakor bo treba č imprej najti ustrezne rešitve za enoto Temeljnega 
sodišča v Ljubljani, kjer bo letos zasedenih 8 prostih sodniških mest in 
10 del in nalog administrativnih delavcev in se ne ve, kam bo mogoče 
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te nove delavce namestiti, ker še za sedanji kader ni prostora v sodni 
stavbi. 

SR Slovenija je v letu 1979 za adaptacije in gradnje sodnih poslopij v 
Celju, Kopru, Mariboru in Ljubljani potrošila 62.1S8.100 din kot dota- 
cije (od tega 58.529.236 din samo za nadzidavo v Mariboru in za novo 
stavbo v Kopru) in 1.000.000 din kot posojilo za dozidavo sodnega 
poslopja v Gornji Radgoni. 

V zakonu o investicijskih vlaganjih SR Slovenije v graditev objektov 
in nabavo opreme je do konca leta 1382 za sodno poslopje v Mariboru 
za nadzidavo južnega trakta predvidenih še 4.496.783,20 din. 

Obveznost SR Slovenije za gradnjo sodnega poslopja v Kopru v 
znesku 49.000.000,00 din iz zakona o investicijskih vlaganjih SR Slove- 
nije v graditev objektov in nabavo opreme do konca leta 1982je v celoti 
izplačana. 

VIL JAVNO PRAVOBRANILSTVO 
Podlaga za družbeno preobrazbo javnega pravobranilstva v SR Slo- 

veniji je bila podana s sprejemom zakona o javnem pravobranilstvu 
sredi leta 1976 (Uradni list SRS, št. 19 z dne 23. 7. 1376). Ta zakon 
določa funkcijo in položaj javnih pravobranilcev ter tudi organizacijo 
Javnega pravobranilstva SR Slovenije, medtem ko organizacijo občin- 
skih (in Javnega pravobranilstva mesta Ljubljane) določajo ustrezne 
občinske (mestna) skupščine, ki ustanavljajo javno pravobranilstvo. 

V SR Sloveniji poleg Javnega pravobranilstva SR Slovenije še 10 
občinskih (oz. medobčinskih) javnih pravobranilcev in Javno pravobra- 
nilstvo za mesto Ljubljana. 

V vseh javnih pravobranilstvih je zaposlenih 52 delavcev, od tega 25 
pravnikov - pravobranilcev oziroma njihovih namestnikov in 27 admi- 
nistrativnih delavcev. 

Kadrovska zasedba trenutno zadošča glade na obseg funkcije - 
nalog in opravil, ki jih opravljajo javna pravobranilstva. Novi zakon o 
javnem pravobranilstvu je za razliko cd prejšnjega zveznega zakona o 
javnem pravobranilstvu (iz leta 1965) znatno omejil zastopniško funk- 
cijo javnega pravobranilstva v SR Sloveniji. Predvsem je odpadlo 
zastopanje po pooblastilu organizacij združenega dela. Določeno pa je 
bilo prehodno razdobje 5 let (do konca leta 1981), ko javni pravobra- 
nilci v SR Sloveniji še lahko pooblastilu zastopajo v premoženjsko 
pravnih zadevah samoupravne interesne skupnosti na področju vzgoje 
in izobraževanja, raziskovalne dejavnosti, kulture, zdravstva in social- 
nega varstva ter organizacije, ki imajo v navedenih SIS status izvajal- 
cev. To prehodno razdobje je potrebno, da si v tem času ti SlS-i in 
njihovi izvajalci organizirajo lastno pravno službo ali pa skupne službe 
pravne pomoč i. Po zakonu o javnem pravobranilstvu je javni pravobra- 
nilec samostojni organ družbenopolitične skupnosti, ki zastopa druž- 
benopolitično skupnost, njene organe, organizacije in sklade, ki so 
pravne osebe, ter krajevne skupnosti pred sodišč i in drugimi organi 
glede njihovih premoženjskih pravic in koristi ter izvršuje druge pra- 
vice in dolžnosti, ki jih določa bodisi zakon o javnem pravobranilstvu 
ali pa posebni zakoni. 

Posebni zakoni (ki urejajo promet s kmetijskimi in stavbnimi zemlji- 
šč i, gozdnimi zemljišč i in gozdovi, stanovanjskimi hišami in stanovanji, 
poslovnimi stavbami in prostori itd.) nalagajo javnim pravobranilcem, 
da nadzorujejo promet z nepremičninami, kadar prehajajo iz družbe- 
nega v zasebni sektor in obratno, da se te nepremičnine ne odtujujejo 
iz družbene lastnine ali pridobivajo v družbeno lastnino izpod oziroma 
iznad prometne vrednosti. 

Delovanje javnih pravobranilstev se je od sprejema zakona o javnem 
pravobranilstvu in drugih sistemskih zakonov, ki urejajo promet z 
zemljišč i in drugimi nepremičninami, znatno spremenilo. Vedno manj 
je formalnega zastopanja v pravdah, vedno več pa je preventivnega 
delovanja javnih pravobranilcev ter dajanja pravne in druge strokovne 
pomoči subjektom, ki jih po zakonu zastopa javno pravobranilstvo. 
Zlasti je pomembno preventivno delovanje javnih pravobranilcev pri 
pravni presoji pogodb o nakupu ali prodaji oz. zamenjavi nepremičnin 
med družbeno pravnimi osebami in zasebniki. V večini primerov na 
intervencijo javnega pravobranilca, če le-ta ugotovi, da bi bila z name- 
ravano prodajo ali nakupom nepremičnine oškodovana družbena last- 
nina, stranki že sami prilagodita pogodbo tako, da javnemu pravobra- 
nilstvu ni potrebno vlagati izpodbojne tožbe. 

Na javna pravobranilstva je vedno več ji pritisk s strani novoustanov- 
ljenih samoupravnih interesnih skupnosti kot so: kmetijske zemljiške 
skupnosti, stavbne skupnosti in stanovanjske skupnosti, da bi jih javni 
pravobranilci zastopali oziroma jim dajali pravno pomoč . To še zlasti iz 
razloga, ker so javna pravobranilstva ožje specializirana za pravni 
režim in promet nepremičnin in ker službe pravne pomoči v posamez- 
nih občinah še niso zaživele, še manjše pa so možnosti za organizira- 
nje lastne pravne službe v teh SiS-ih. Na pobude občinskih skupšč in, 
da bi se v tej smeri razširila pristojnost javnih pravobranilstev, je bilo v 
telesih Skupšč ine SRS sprejeto odklonilno stališče iz razloga, ker bi to 
nasprotovalo sistemskemu konceptu vloge in položaja javnega pravo- 
branilstva, na drugi strani pa bi to lahko pasiviziralo občinske skup- 
ščine pri organiziranju služb pravne pomoč i. 

VIIL PRAVNA POMOČ 
Pri zagotavljanju varstva ustavnosti in zakonitosti ter za varstvo 

samoupravnih pravic in svoboščin delovnih ljudi in občanov ima 
pravna pomoč velik pomen. Zato je hkrati z ustavno preobrazbo 

pravosodnega sistema potekala tudi preobrazba pravne pomoč i, ki /o 
je bilo potrebno prilagoditi razvoju našega družbenega sistema. Julija 
1979 je Skupščina SR Slovenije sprejela zakon o pravni pomoč i, ki 
opredeljuje funkcijo pravne pomoči povsem na novo v skladu z razvo- 
jem samoupravnih družbenih odnosov. Pravna pomoč je opredeljena 
kot dejavnost posebnega družbenega pomena, ki skupaj z delovanjem 
pravosodnih organov, organov družbenopolitičnih skupnosti, organi- 
zacij združenega deta, ter drugih samoupravnih organizacij in skupno- 
sti zagotavlja varstvo ustavnosti in zakonitosti. 

Uresničevanje zakona o pravni pomoči bo potekalo postopoma 
skozi daljše obdobje in bo odvisno od prizadevanj vseh dejavnikov, ki 
so po zakonu odgovorni za organiziranje in krepitev vseh oblik pravne 
pomoči. Zaradi seznanjanja z novim zakonom o pravni pomoč i, pred- 
vsem pa z njegovim uveljavljanjem v združenem delu, je bil organiziran 
na pobudo Gospodarske zbornice SR Slovenije in Republiškega sekre- 
tariata za pravosodje, upravo in proračun seminar v jeseni leta 1979 (v 
okviru seminarja o notranjih arbitražah). Že na tem seminarju je bilo 
opazno zanimanje združenega dela za organizacijo novih, v zakonu 
opredeljenih oblik pravne pomoč i. Tako je bilo v razpravi že nakazana 
ustanovitev Službe pravne pomoči kot delovne skupnosti pri sestav- 
ljeni organizaciji združenega dela - ABC Pomurka. Po zakonu o pravni 
pomoči mora biti v letu 1980 opravljena pravna uskladitev. Do 30. junija 
morajo svojo organizacijo in delovanje uskaditi obstoječe službe 
pravne pomoči in delovne skupnosti odvetnikov, konstituirati se 
morajo združenja pravne pomoči in Odvetniška zbornice Slovenije, do 
31 decembra pa je potrebno skleniti družbeni dogovor, s katerim se 
bodo določ ila merila za vrednotenje storitev pravne pomoč i. V odvetni- 
ški zbornici Slovenije potekajo priprave za njeno uskladitev z zako- 
nom, prav tako pa s sodelovanjem Republiškega sekretariata za pravo- 
sodje, upravo in proračun tudi potekajo priprave za oblikovanje nave- 
denega družbenega dogovora. 

Stanje na področju pravne pomoči se z novi/n zakonom do sedaj še 
ni bistveno spremenilo od stanja v letu 1978, za katerega razpolagamo 
s podatki, zbranimi za potrebe zvezne analize o stanju in aktualnih 
problemih odvetništva in drugih oblik pravne pomoč i, ki jo bo v 
letošnjem letu obravnavala Skupščina SFRJ. 

V SR Sloveniji nudijo pravno pomoč kot organizirano obliko pred- 
vsem odvetniki, ki samostojno kot poklic opravljajo odvetniško dejav- 
nost. V letu 1976 in 1977 je bilo opazno nekoliko povečanje števila 
odvetnikov in sicer od 237 na 245, ki pa je v letu 1979 zopet padlo na 
237 odvetnikov. V SR Sloveniji je organizirana le ena delovna skupnost 
odvetnikov in sicer je to Pravna pisarna pri Gospodarski zbornici SR 
Slovenije v Ljubljani. V to delovno skupnost odvetnikov so vključeni 
trije odvetniki, ki opravljajo svojo dejavnost po pogodbi. Službe pravne 
pomoči kot pravne posvetovalnice v smislu prejšnjega zakona o odvet- 
ništvu so organizirane pri občinskih svetih Zveze sindikatov Slovenije 
in sicer je organiziranih 28 takih služb. V teh službah nudijo pravno 
pomoč odvetniki, sodniki in drugi diplomirani pravniki na podlagi 
sklenjene pogodbe. Taka služba pravne pomoči je organizirana tudi pri 
Republiškem svetu Zveze sindikatov Slovenije. Za dajanje pravne 
pomoči občanom, zlasti socialno šibkejšim, je organiziranih 12 služb 
pravne pomoči pri občinski upravi. Te službe dajejo pravno pomoč v 
obliki dajanja pravnih nasvetov in sestavljanja vlog. Le ena taka služba 
daje pravno pomoč tudi z zastopanjem. V SR Sloveniji obstoji le ena 
služba pravne pomoč i, ki jo je ustanovila organizacija združenega dela 
in sicer TAM v Mariboru. Ta služba pravne pomoči daje pravno pomoč 
delavcem zaposlenim v tej delovni organizaciji. 

Iz opisanega stanja je razvidno, da je na območju naše republike 
pravna pomoč skoraj izključno prepuščena samostojnim odvetnikom. 
Pravna pomoč ni dosegljiva vsem delovnim ljudem in občanom. V 
marsikateri občini ni nobenega odvetnika in tudi ne službe pravne 
pomoči ter je pravna pomoč vezana izključno na sodišče. Zlasti je 
zanemarjeno nuđ enje vezana izključno na sodišče. Zlasti je zanemar- 
jeno nuđ enje pravne pomoči delavcev v organizacijah združenega 
dela, v drugih samoupravnih organizacijah in skupnostih pri uveljavlja- 
nju njihovih na podlagi dela pridobljenih pravic. 

Ob tem je seveda treba podčrtati obseg in pomen pravne pomoč i, ki 
je v skladu z zakonom dajejo občanom in organizacijam redna in 
samoupravna sodišča. Takoj dajejo pravno pomoč na sedežu in tudi 
zunaj sedeža sodišča, kar je pomembno zlasti za območja oz. občine, 
kjer ni odvetnikov oziroma ni organizirane službe pravne pomoč i. Ta 
pravna pomoč seveda sodišča znatno bremeni, saj vsaj enkrat oz. 
dvakrat tedensko angažira določeno število sodnikov in strokovnih 
delavcev. Vetja tudi ugotoviti, da občani prihajajo po pravno pomoč v 
različnih zadevah, s pravnih področ ij, za katera sodniki niso specializi- 
rani in zato se tembolj kaže potreba po organiziranju specializiranih 
služb pravne pomoč i. 

Stanje pravne pomoči in uveljavljanje novega zakona o pravni 
pomoč i, bo podrobneje prikazano v informaciji, ki jo bo Republiški 
sekretariat za pravosodje, upravo in proračun pripravil konec leta 
1980, ko bo že preteklo eno leto od uveljavitve zakona in bodo predvi- 
doma že vidni določeni rezultati. 

IX: EVIDENCA NEPREMIČNIN 
Po veljavnih predpisih se vodi evidenca nepremičnin v zemljiških 

knjigah pri temeljnih sodišč ih in v zemljiškem katastru pri občinskih 
upravnih organih, pristojnih za geodetske zadeve. Zemljiška knjiga 
predstavlja evidenco nepremičnin in pravic na teh nepremičninah, to je 
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pravno evidenco. Zemljiški kataster pa predstavlja zbirko podatkov o 
delih zemljišč , ki so pomembni za pravna razmerja glede zemljišč  in je 
izdelan na podlagi izmere zemljišč  in katastrske klasifikacije zemljišč  
po kulturi in kvaliteti. V njem se evidentirajo podatki o zemljišč ih, o 
nosilcih stvarno pravnih pravic na zemljišč ih, o legi, obliki, površini, 
vrsti rabe, katastrskem razredu in dohodku, o rodovitnosti in proizva- 
jalni sposobnosti zemljišča in drugih podatkov. Poleg teh dveh evidenc 
smo v SR Sloveniji imeli še posebno evidenco nepremičnin v družbeni 
lasti, ki so jo prej vodili občinski upravni organi, zdaj pa jo vodijo za 
geodetske zadeve pristojni občinski upravni organi. 

Evidenca nepremičnin je torej organizirana v dveh različnih, organi- 
zacijsko in lokacijsko ločenih, strokovnih organih, čeprav obe služita 
družbeni potrebi, ki narekuje stalno in zanesljivo evidenco o pravnem 
in dejanskem stanju nepremičnin. Pri tem pa se ugotavlja, da podatki 
obeh služb večkrat niso usklajeni in da je stopnja usklajenosti na 
različnih območjih različna. Razen tega pa je tudi usklajenost zemlji- • 
ške knjige in katastra z dejanskim stanjem različna, več ja v zemljiški 
knjigi in to bolj glede zasebne lastnine (90%), kot glede družbene 
lastnine (70%), manjša pa v katastru, čeprav ni kritična. Ob tem pa je 
treba poudariti, da zemljiška knjiga praktično od svojega nastanka 
pred več kot sto leti ni doživela bistvenih sprememb niti v vsebini 
podatkov niti v načinu vodenja, dočim zemljiški • kataster z novimi 
predpisi poleg prvotne funkcije postaja osnova za izgradnjo goedet- 
skqga informacijskega sitema, kar omogoča njegovo računalniško 
vodenje podatkov in obdelavo sprememb. 

Glede na tako stanje in dosedanja prizadevanja za reorganizacijo 
evidence nepremičnin, ki naj bi se hkrati poenostavila, so bila v idejno 
političnih izhodišč ih in tezah za preobrazbo pravosodnega sistema 
sprejeta stališča, da morajo ob preobrazbi pravosodnega sistema teč i 
tudi prizadevanja za tehnološko modernizacijo in racionalizacijo ne 
samo sodnega poslovanja, temveč tudi poslovanja v zadevah, ki naj bi 
bile v prihodnje organizirane zunaj sodišč  (zemljiška knjiga in kataster) 
ter da naj bi se zemljiška knjiga združila s katastrom v posebno 
organizacijsko evidenco nepremičnin. Pri tem je treba uvesti oficialno 
načelo evidentiranja vseh sprememb pri lastništvu in gospodarjenju z 
nepremičninami. Orientacijski rok za uvedbo nove evidence nepremič- 
nin, ki naj združuje funkcije zemljiške knjige in katastra, bi moral biti 
daljši, vsaj pet ali več let. 

Na podlagi ustrezne informacije Republiškega sekretariata za pravo- 
sodje, upravo in proračun so že v teku priprave za prouč itev možnosti 
združevanja podatkov zemljiške knjige na osnovi že izvršene avtomati- 
zacije zemljiškega katastra za izdelavo testnega modela računalniško 
vodenih podatkov zemljiške knjige, ki bi bil hkrati tudi testni model 
združenih evidenc. Usmeritev pri tem je, da naj bo evidenca nepremič- 
nin organizacijsko enotna, vseobvezna ter da naj se vodi tako, da bo 
mogoča računalniška obdelava podatkov ob obveznosti vpisov z 
zagroženo sankcijo. To naj bi bil predmet raziskovalne naloge, ki naj bi 
jo izvedla Geodetski zavod SRS in Razvojni center Celje v prihodnjih 
dveh letih. Vse delo v zvezi z enotno evidenco nepremičnin pa bi vodila 
posebna medresorska komisija. Pri usklajevanju dela na enotni evi- 
denci nepremičnin sodeluje Republiški sekretariat za pravosodje, 
upravo in proračun z Republiško geodetsko upravo. K sodelovanju bo 
pritegnjen tudi Inštitut za javno upravo pri Pravni fakulteti v Ljubljani. 
SKLEPI 

Prizadevanja za celovito družbeno preobrazbo pravosodja kot inte- 
gralnega dela samoupravnega političnega sistema morajo biti usmer- 
jena v podružbljanje sodne funkcije, predvsem pa v nadaljnji razvoj in 
krepitev samoupravnega sodstva, v povečanje učinkovitosti dela 
rednih sodišč  in v organiziranje pravne pomoč i. 

1. Vsi družbeni dejavniki v SR Sloveniji - skupščine družbenopoli- 
tičnih skupnosti, družbenopolitične organizacije, organizacije združe- 
nega dela, samoupravne interesne skupnosti, krajevne skupnosti. 
Gospodarska zbornica Slovenije in medobčinske gospodarske zbor- 
nice, Odvetniška zbornica Slovenije ter drugi - naj z več jo aktivnostjo, 
predvsem pa z vsestranskim obravnavanjem problematike samouprav- 
nega sodstva in pravne pomoči ter na podlagi analize vzrokov na 
obstoječe stanje, sprejmejo ukrepe za ustanavljanje in nadaljnje delo- 
vanje samoupravnih sodišč ter za organiziranje pravne pomoč i. Pri tem 
naj se še posebej zavzamejo za predhodno samoupravno reševanje 
sporov v organizacijah združenega dela, samoupravnih interesnih 
skupnostih, krajevnih skupnostih, družbenopolitičnih organizacijah in 
drugih samoupravnih organizacijah in skupnostih. 

2. V občinah je potrebno sprožiti postopek dogovarjanja za usta- 
novitev družbenih svetov za področje pravosodja in izvrševanja kazen- 
skih sankcij, ki bodo usklajevali prizadevanja za nadaljnje uresničeva- 
nje družbene preobrazbe pravosodja in podružbljanje izvrševanja 
kazenskih sankcij. Ob upoštevanju dejanskih potreb in realnih možno- 
sti naj udeleženci v delu družbenih svetov ocenijo potrebo po usta- 
novitvi družbenih svetov v posamezni obč ini ali na medobčinski ravni. 

3. Obč ini kot samoupravni in temeljni družbenopolitični skupnosti, 
zakon nalaga posebne obveznosti pri zagotavljanju pravne pomoč i. 
Zato je potrebno, da občinske skupšč ine ugotovijo in ocenijo stanje 
zagotavljanja pravne pomoči delavcem, delovnim ljudem in občanom. 

Organizacije združenega dela, delovne skupnosti, samoupravne 
interesne skupnosti in druge samoupravne organizacije ter skupnosti 
naj zagotovijo delovnim ljudem brezplačno pravno pomoč z dajanjem 
pravnih nasvetov in sestavljanjem vlog, ko ti pred organi teh organiza- 
cij ter skupnosti uveljavljajo svoje, na podlagi dela pridobljene pravice. 

Še posebej pa si je potrebno prizadevati, da se pravna pomoč  zagotovi 
s svobodno menjavo dela tudi v krajevni skupnosti. 

Zlasti je pomembno, da se zagotovijo materialni in kadrovski pogoji 
za dajanje pravne pomoč i. Zato mora pravna pomoč najti ustrezno 
mesto v sporazumih in dogovorih o temeljih planov in v planih občin. 

4. Občinske skupščine naj č imprej obravnavajo stanje pri uresniče- 
vanju družbene preobrazbe pravosodja in sprejmejo program kratko- 
ročnih, kot tudi dolgoročnih ukrepov. Pri tem naj posebno pozornost 
namenijo zlasti: 

- kadrovski krepitvi sodišč združenega dela, temeljnih sodišč in 
temeljnih javnih tožilstev, 

- ukrepom za zagotavljanje boljših prostorskih in materialnih pogo- 
jev za delo pravosodnih organov, 

- ukrepom za izboljšanje vročanja sodnih pošiljk, 
- družbenopolitičnemu usposabljanju sodnikov. 
še posebej pa je potrebno, da občinske skupščine v programe 

svojega dela vključ ijo tudi poročila oziroma obvestila pravosodnih 
organov o družbeno pomembnih pojavih in odnosih, ki so jih ti organi 
ugotovili pri svojem delu, tako da se bodo pravosodni organi tudi na 
tak nač in vključevali v delo občinske skupščine. 

5. Izvršni sveti občinskih skupšč in naj: 
- omogočijo čimprejšnjo zasedbo prostih sodniških mest in 

namestnikov javnih tožilcev, in sicer na tistih temeljnih sodišč ih in 
jtemeljnih javnih tožilstvih, kjer je še posebej pereč problem zaostan- 

kov, da bi se povečala učinkovitost in ažurnost dela teh pravosodnih 
organov, 

- ne glede na omejitev razpolaganja z družbenimi sredstvi za financi- 
ranje negospodarskih in neproizvodnih investicij v letu 1980, v mejah 
zakonitih možnosti zagotovijo sodiščem združenega dela in rednim 
sodiščem ter javnim tožilstvom potrebne prostore in tehnična sredstva 
za delo, tako da bo omogočeno normalno poslovanje. Za nadaljnje 
delo rednih sodišč  in sodišč  združenega dela, javnih tožilstev ter javnih 
pravobranilstev pa naj zagotovijo financiranje negospodarskih investi- 
cij že v samoupravnih sporazumih in dogovorih o temeljih planov 
družbenopolitične skupnosti. 

6. Organizacije združenega dela, delovne skupnosti ter druge orga- 
nizacije naj aktivneje nadaljujejo, ob pomoči Gospodarske zbornice 
Slovenije in medobčinskih gospodarskih zbornic ter sindikatov, z 
ustanavljanjem notranjih in drugih arbitraž ter poravnalnih svetov, 
samoupravne interesne skupnosti pa z ustanavljanjem posebnih 
sodišč združenega dela. Pri tem pa naj ob ustanovitvi samoupravnih 
sodišč zagotovijo tudi kadre, ustrezne prostore in druge pogoje za 
njihovo nemoteno delo. 

7. Čeprav je ustavna preobrazba pravosodnih organov dolgotrajen 
proces, pa je potrebno za uresničevanje družbenih ciljev na tem 
področ ju, da vsi pravosodni organi zagotovijo: 

- več jo učinkovitost in ažurnost dela, 
- preventivno delovanje ter vključevanje v družbeno samozašč ito, 
- več jo skrb obveščanju javnosti, posebno pa sodelovanje s tiskom. 
- dosledno nagrajevanje delavcev v skladu z rezultati njihovega 

dela, 
- družbenopolitično in strokovno usposabljanje nosilcev pravoso- 

dnih funkcij ter njihovo družbenopolitično aktivnost. 
8. Temeljna sodišča in temeljna javna tožilstva pa morajo še posebej 

skrbeti: i 
- za izpopolnjevanje svoje notranje organizacije, za racionalizacijo 

in modernizacijo poslovanja ter za ustrezno samoupravno in družbe- 
nopolitično organiziranost, tako da bodo lahko tekoče in uč inkovito 
opravljala svoje delo, 

- za prouč itev ter za pobude za spremembe tistih določb zakonov, 
ki vplivajo na hitrost postopkov, 

- za kvalitetnejše in hitrejše delo sodnih izvedencev in cenilcev s 
tem, da poskrbijo za večjo selekcijo, boljšo organizacijo in druge 
ukrepe, 
- za zaostritev odgovornosti nosilcev pravosodnih funkcij in drugih 

delavcev za njihovo delo, posebno pa za več jo uč inkovitost in ažurnost 
ter č imprejšnjo odpravo zaostankov, 

- za nadaljnji razvoj specializacije ter še posebej za več jo mobilnost 
sodnikov temeljnih sodišč ter delitev dela med specializirane sodnike. 

9. Redna sodišča morajo posvetiti pozornosti sodnikom porotni- 
kom, zlasti v smeri strokovnega usposabljanja za opravljanje njihove 
funkcije. 

10. K delu sodišč združenega dela je potrebno pritegniti še več 
neprofesionalnih sodnikov - (delavcev v združenem delu), ki spozna- 
vanjem razmer v združenem delu in s svojimi izkušnjami lahko 
bistveno pripomorejo k uspešnemu delu sodišč . Pri tem pa jim je 
potrebno zagotoviti ustrezno strokovno pomoč . 

11. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije bo dal pobudo za potrebne 
spremembe zakonskih predpisov glede: 

- ustanavljanja posebnih sodišč združenega dela samoupravnih 
interesnih skupnosti na področjih materialne proizvodnje, ki so poseb- 
nega družbenega pomena, 

- hitrejšega reševanja sporov pred rednimi in samoupravnimi so- 
dišč i. 

- evidence nepremičnin. 
12. Republiški sekretariat za pravosodje, upravo m proračun mora v 

sodelovanju z republiškimi pravosodnimi organi: 
- ugotoviti ustreznost števila sistemiziranih sodniških mest in mest 

namestnikov javnih tožilcev ter glede na nujnost odprave zaostankov 
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in tekočega poslovanja temeljnih sodišč  in temeljnih javnih tožilstev po 
potrebi predlagati povečanje sistemizacije teh mest, 

- spremljati in proučevati delo pravosodnih organov, posebno pa 
organizacijo in poslovanje temeljnih sodišč ter sproti predlagati 
ustrezne ukrepe na tem področ ju, 

- ob izvajanju sistematičnega kadrovskega planiranja za pravoso- 
dne organe izdelati sistem izobraževanja pravosodnih kadrov, razvijati 
že sprejete koncepte izobraževanja ob delu ter vplivati na izdelavo 
takega študijskega programa Pravne fakultete, k bo pravnim kadrom v 
rednem študiju in izobraževanju ob delu zagotavljal temeljna in 
podrobnejša znanja ter specializacijo. 

13. Glede na problematiko, ki se pojavlja v zvezi z delom sodnih 

izvedencev in cenilcev, mor'a Republiški sekretariat za pravosodje, 
upravo in proračun ob pripravi pravilnika o sodnih izvedencih in 
cenilcih v sodelovanju z Gospodarsko zbornico Slovenije in drugimi 
ustreznimi dejavniki proučiti možnost določ itve družbeno dogovorje- 
nih meril za njihovo nagrajevanje. 

Zaradi neusklajenosti izvedeniških mnenj in cenitev nepremičnin 
mora Republiški sekretariat za pravosodje, upravo in proračun skupaj 
s temeljnimi sodišč i, sodišči združenega dela in javnimi pravobranilci, 
s sodnimi izvedenci ter cenilci in drugimi dejavniki prouč iti možnosti 
za enotno strokovno usposabljanje sodnih izvedencev in cenilcev ter 
izdelati metodologije, ki bodo omogočile poenotenje mnenj oziroma 
cenitev na tem področ ju. 

POROČILO 

delegacije Skupšč ine SR Slovenije v Zboru republik in 

pokrajin Skupščine SFRJ 

o usklajevanju osnutka sprememb in 
dopolnitev resolucije o politiki uresničevanja 
družbenega plana Jugoslavije od leta 1976 do 
1980 v letu 1980 
Pripombe Skupščine SR Slovenije na osnutek sprememb in 
dopolnitev resolucije so se v glavnem nanašale: 

1. da ZIS ni predložil vseh spremljajoč ih 
aktov, ki bi omogočali celovito odločanje, 

2. na predvidene spremembe v politiki cen, 
3. na predvidene spremembe v delitvi 

dohodka od rasti sredstev za 
negospodarske dejavnosti, 

4. ter na vprašanje, kako se bo zvezni 
proračun vključ il v proces stabilizacije. 

Delno poročilo o poteku usklajevanja je delegacija podala na sejah 
zborov Skupščine SR Slovenije 16. 7. 1980. 

1. Glede zahteve Skupščine SR Slovenije po predložitvi spremljajo- 
č ih aktov je potrebno dodati le to, da je ZIS predložil nova osnutka 
sprememb in dopolnitev plač ilne in devizne bilance. Glede dodatnih 
vprašanj, ki jih je skupščina in njena delegacija postavila v zvezi s 
spremembo skupne devizne politike, pa je ZIS sklenil, da trenutno ni 
potrebe za spremembo tega akta, vendar pa naj jih proučita Zvezni 
sekretariat za finance in Narodna banka Jugoslavije ter ZIS čimprej 
dostavita informacijo s predlogi stališč . Glede zahteve po odločnem 
zmanjšanju kratkoročnih kreditnih sredstev za investicijska vlaganja, 
pa nas je ZIS obvestil, da bo to predmet druge faze ukrepov, vezanih na 
spremembo tečaja dinarja. 

2. V svojem sklepu je glede vprašanja cen Skupščine SR Slovenije 
izrazila načelno soglasje, da mora politika cen zasledovati pričakovane 
uč inke spremenjenega tečaja dinarja in le delno vplivati na povečanje 
cen ob odpravi najočitnejših disproporcev v primarni delitvi z zahtevo, 
da se čimprej konkretizirajo osnovni kriteriji in merila za spremembo 
cen. Nadalje je Skupščina SR Slovenije zahtevala, da morajo predla- 
gane spremembe upoštevati potrebo izhoda iz stanja zamrznitve cen. 

In končno je Skupščina SR Slovenije predlagala, da bi bilo v spre- 
membi resolucije nujno sprejeti odredbo o odpravi nezakonitih sa- 
moupravnih sporazumov o povečanju cen 

Delegacija Skupščine SR Slovenije v ZRP Skupščine SFRJ je pri 
usklajevanju uveljavljala omenjena stališča Skupščine SR Slovenije. 

V sprejetih spremembah in dopolnitvah resolucije o politiki uresni- 
čevanja ... je predvideno, da se znatneje upočasni rast cen, da se v 
spremembah in dopolnitvah dogovora o izvajanju politike cen določijo 
kriteriji in merila za selektivne in najnujnejše spremembe cen zlasti v 
dejavnostih posebnega pomena za skupni razvoj države, kot tudi v 
tistih dejavnostih, v katerih je prišlo zaradi spremembe tečaja dinarja 
do izredno poslabšanega ekonomskega položaja tako, da se odpravijo 
najoč itnejši disproporci v primarni delitvi. Dogovor o izvajanju politike 
cen naj bi bil podpisan v čim krajšem roku. Po podpisu dogovora in 
sprejetih ukrepih na podlagi tega, bi bil razveljavljen odlok Zveznega 
izvršnega sveta o maksimiranju cen, sprejet 6.6. 1980. 

V posebnem odstavku je predvideno, da morajo OZD v skladu z 
zakoni prouč iti zaključene samoupravne sporazume o cenah. V kolikor 
ti samoupravni sporazumi niso po vsebini in postopku sprejemanja v 
skladu z zakonskimi določ ili, jih morajo OZD razveljaviti oziroma 
uskladiti po vsebini in postopku sprejemanja z veljavnimi zakonskimi 
predpisi. 

3. Ob razpravi o celotnih izvirnih prihodkih za zadovoljitev skupnih 
potreb, katerih rast naj bi tudi v naprej bila omejena v masi največ do 
16 odstotkov je bila zaradi izjemnih finančnih problemov dosežena 
izjema za osnovno šolstvo in zdravstvo in to na ta način, da so bili OD 
za osnovno šolstvo kot doslej omejeni z rastjo 7 odstotkov pod rastjo 
dohodka in ne 9 odstotkov kot to velja v bodoče za ostale dejavnosti. 
Zaradi rasti materialnih izdatkov v osnovnem šolstvu in zdravstvu pa 
lahko prihodki za te potrebe porastejo na 18 odstotkov v primerjavi z 
letom 1979. Za ostale je bila sprejeta ocena, da naj bi se pridobila 
sredstva za osebne dohodke in pokrivanje stroškov zaposlovanja na 
račun zmanjšanih sredstev za investicije in z racionalnejšim poslova- 
njem. S tako oceno Zveznega izvršnega sveta so soglašale vse delega- 
cije, zato je tudi delegacija Skupščine SR Slovenije dela soglasje na 
takšno rešitev pri tem pa še enkrat opozorila, da verjetno to ne bo 
zadovoljiv izhod za vse in da bodo takšne omejitve osebnega dohodka 
v teh dejavnostih vplivale na povečanje razlik med osebnim dohodkom 
delavcev v gospodarstvu in nekaterih dejavnostih, ki imajo omejeno 
oblikovanje skupnih prihodkov na ravni 16 odstotkov rasti v primerjavi 
s preteklim letorn 

Na predlog ZIS in ob podpori vseh delegacij je bil v določbi točke 15. 
podtočke 1 v odstavku 3 razširjen seznam dejavnosti, v katerih morajo 
osebni dohodki zaostajati za 10 odstotkov (doslej 8 odstotkov) za 
rastjo dohodka še na naslednje: elektrogospodarstvo, proizvodnjo 
nafte iz zemeljskega plina, proizvodnjo naftnih derivatov, plinovode in 
naftovode, projektantske organizacije, časopisno založniško dejav- 
nost, radio-televizijo in na ostale dejavnosti in gospodarske panoge v 
katerih jo dosežena izrazito hitrejša rast OD nad poprečnimi osebnimi 
dohodki v gospodarstvu. Kriterij za opredelitev teh dejavnosti je bila 
statistično izkazana hitrejša rast OQ nad poprečnimi in to od 27 do 82 
odstotkov. 

Naša pripomba, da naj delavci v OZD v svojih samoupravnih aktih o 
usmerjanju in delitvi dohodka in osebnih dohodkih vodijo selektivno 
politiko le-teh tako, da bodo izvršili več jo diferenciacijo v osebnih 
dohodkih glede na rezultate dela v okviru posameznih sorodnih nalog 
in opravil, ki zahtevajo enako izobrazbo in enake delovne izkušnje ter 
na ta način ustvarjajo pogoje za relativno hitrejše naraščanje nižjih 
osebnih dohodkov in osebnih dohodkov delavcev s težjimi pogoji je 
bila, v celoti uveljavljena in predstavlja v spremembi resolucije novi 7 
odstavek 1. podtočke 15. točke resolucije. 

Soglasno - ob podpori vseh delegacij - je bila naknadno sprejeta 
nova določba v 14 odstavku 1. točke, po kateri se osebni dohodki za 
pripravnike v letu 1980 izvzamejo iz okvirov - omejitev, ki sicer veljajo 
za rast osebnih dohodkov v tem ',3tu. 

Glede sredstev namenjenih za pokojnine in invalidnine smo uspeli 
uveljaviti pripombo Skupščine SR Slovenije tako, daje bila v resolucijo 
poleg limita v točki 2, da »lahko pokojnine rastejo v masi največ do 
rasti mase nominalnih osebnih dohodkov na teritoriju republike ozi- 
roma avtonomne pokrajine« (v letu 1980) dodan naslednji stavek. 
»Izjemno lahko rastejo sredstva za izplačilo pokojnin in invalidnin v 
tistih republikah in avtonomnih pokrajinah, kjer velja kot izključni 
kriterij za usklajevanje pokojnin in invalidnin nominalna rast OD v 
preteklem letu - največ do nominalne rasti poprečnih dohodkov v 
preteklem letu.« Taka rešitev omogoča, da SR Slovenija s svojimi 
predpisi zagotovi potrebna sredstva za izplačila pokojnin in invalidnin 
v zneskih določenih ob izdaji ustreznih odločb upravičencem na za- 
četku letošnjega leta. 

Z namenom, da se kar se da zašč iti življenjski standard, je bila v četrti 
(novi) podtočki 15 točke resolucije sprejeta nova določba, ki se glasi: 
»V okviru izvajanja politike in ukrepov ekonomske stabilizacije bodo 
organizacije združenega dela, samoupravne interesne skupnosti in 
družbeno-politične skupnosti sprejele ukrepe za zašč ito življenjskega 
standarda in pri tem še posebej glede zaposlenih z nizkimi osebnimi 
prejemki. S tem namenom je potrebno zagotoviti dosledno izvajanje 
politike cen, bistveno upočasnitev rasti cen in življenjskih stroškov ter 
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spraviti to rast v dogovorjene okvire posebno pri malo prodajnih cenah 
proizvodov in uslug, ki bistveno vplivajo na življenjski standard, boljšo 
oskrbo tržišča posebno z deficitarnimi proizvodi; realizacijo dogovor- 
jene politike delitve dohodka in osebnih dohodkov po delu in režultatih 
dela; vodenje selektivne politike potrošniških kreditov; vodenje selek- 
tivne politike trošenja sredstev skupne porabe v organizacijah združe- 
nega dela in druge ukrepe socialne zaščite. 

Pripombe Skupščine SR Siovenije, da naj namesto s predpisi repu- 
blik in pokrajin skupščine samoupravnih interesnih skupnosti do 
konca avgusta 1960 ukrepajo za uskladitev priliva z dogovorjeno 
porabo povsod tam, kjer je dosežena večja rast dohodkov za skupno 
porabo, nismo uspeli uveijaviti v tem smislu, da bi postala sestavni del 
spremenjene resolucije. S tem v zvezi so predstavniki ZIS poudarili, da 
državna regulativa itak prihaja v poštev šele tedaj, kadar samoupravne 
interesne skupnosti s svojimi akti pravočasno ne ukrepajo. Glede na 
obvezo, da naj to store »v najkrajšem roku« pa menimo, da je zadovo- 
ljeno pripombi Skupščine SR Siovenije, da naj bi skupščine samou- 
pravnih interesnih skupnosti uskladitev preliva sredstev uredile najka- 
sneje do konca avgusta 1980, saj navedeni termin omogoča, da se 
izračun ustreznih odstotkov opravi šele po gibanjih v drugem trome- 
seč ju letošnjega leta. 

Ob razpravi v gibanju proračunske potrošnje na ravni federacije je 
bilo usklajeno dodatno določ ilo v točki 16. resolucije, ki glasi; izhaja- 
joč iz politike stabilizacije je potrebno proračunsko porabo federacije 

uskladiti z realnimi možnostmi gospodarstva in družbe. 
Ob uskladitvi te določbe je predstavnik ZIS izjavil, da boZIS sistema- 

tično prouč il vse probleme proračuna ter skupaj z izvršnimi sveti 
republik in avtonomnih pokrajin na sejah 22. 7. 1980 ter 15. 8. 1980 
poiskal možne rešitve, vključno tudi rešitev za povečanje izvirnih 
prihodkov federacije. Vse delo naj bi končali do 4. 9. 1980, ko bo ZIS 
pripravil novi predlog rebelansa za usklajevanje v skupščini. Razen 
tega je odbor za finance sklenil, da naj ZIS v najkrajšem času da v 
postopek Skupšč ini spremembe in dopolnitve zakona o financiranju 
federacije, ki naj uredijo vprašanja financiranja federacije v novem 
srednjeročnem obdobju. 

4. Glede predlaganih sprememb stopenj rasti v točki 3. resolucije je 
delegacija z argumenti opozarjala, da je predlagana stopnja rasti DP in 
industrijske rasti, ocenjena optimistično in je predlagala ponovno 
oceno vseh elementov, ki bodo vplivali na gibanje proizvodnje, še 
posebej cen, uvoza, kreditov. 

Tega mnenja je bila tudi večina delegacij, vendar ZIS ni predlagal 
spremembe. Z ozirom na to so bile sprejete naslednje stopnje rasti: DP 
4 %, industrijska proizvodnja 4,5 % - češ stopnje bodo v drugem 
polletju take, kakršni elementi so že vgrajeni v ekonomsko politiko. 

Stališče delegacije, da bi predlagano znižanje rasti produktivnosti v 
točki 3 resolucije lahko imeli negativen uč inek, s čemer se je strinjala 
večina delegacij, je bilo sprejeto tako, da je bilo to določ ilo brisano. 

POROČILO 

delegacij® Skupšč ine SR Slovenije v Zboru republik in 

pokrajin Skupščine SFRJ 

o poteku ueSdajevanJa predloga sprememb in 
dopolnitev projekcij© plač ilne in devizne bilance 
Jugoslavije za leto 1380. 

Zvezni izvršni svet je dne 21. 7. 1980 predložil odboru za ekonomske 
odnose s tujino Zbora republik in pokrajin Skupščine SFRJ novi 
predlog sprememb in dopolnitev projekcije plačilne bilance Jugosla- 
vije. Projekcija plačino bilančne pozicije Slovenije je ostala v tem 
predlogu, v primerjavi s prejšnjim, v bistvu nespremenjena. 

Delegacija Slovenije je ponovila vse dotedanje principielne predloge 
in pripombe. Pri tem je izhajala iz izhodišč sprejetih na pogovoru 
delegacije dne 24. 7. 1980, kateremu so prisostvovali; predstavnik 
Predsedstva SR Slovenije, predstavniki Izvršnega sveta Skupščine SR 
Slovenije, Samoupravne interesne skupnosti za ekonomske odnose s 
tujino, Narodne banke Slovenije in Gospodarske zbornice Slovenije. 
Bistvo teh izhodišč je v naslednjem: 

- ponujene rešitve niso zasnovane na dogovorjenih kriterijih med 
republikami in pokrajinami, temveč ZfS po svoji presoji predlaga deli- 
tev izvoznih obveznosti in uvoznih pravic na republike in p okrajne; 

- v kolikor naj bi SR Slovenija izpolnila zahteve iz predloga ŽIS od 
21. 7.1980 bi morala v drugem polletju 1980 povečati izvoz na konverti- 
bilno področje za 34,2 % nominalno, oziroma 14,7 % realno in zmanj- 
šati uvoz blaga iz tega področja za 25.6 % nominalno, oziroma 39,5 % 
realno, v primerjavi z drugim polletjem 1979. Pri tem bi morala na 
blagovnem področju doseč i suficit izvoza blaga nad uvozom, ozroma 
stopnjo pokritja izvoza z uvozom 108,3 % (v drugem polletju 1980); 

Z ozirom na te ugotovitve smatram, da predloga ni mogoče sprejeti. 
SR Slovenija bi z izrednimi dodatnimi napori in skrajno selektivnostjo 
kveč jemu uresnič ila takšno projekcijo plačilno-bilančnega položaja 
republike, ki ne bi za SR Slovenijo predvidevala niti deficltaniti suficita 
tekoče plačilno-bilančne projekcije. 

- predlog ne razrešuje nobenega od bistvenih vprašanj plačine 
bilance in devizne bilance in ne omogoča izvajanja sistema. Ta predlog 
s temi nerazrešenimi principielnimi stališč i ne more biti osnova za 
pripravo plačilne bilance za leto 1981 in prihodnje srednjeročno ob- 
dobje. Odnosi med republikami in pokrajinami ne morejo biti razrešeni 
in doseženo soglasje, če se sporazumno ne razreši vprašanje pora- 
čuna neizvršenih obveznosti iz predhodnih let, substitucija uvoza, 
objektivnejšega razvrščanja neblagovnega priliva in odliva, določanja 
plač ilno bilančne pozicije federacije, mesta in vloge deviznih nakazil in 
deviznih hranilnih vlog v plač ilni in devizni bilanci, pozicije nafte in 
naftnih derivatov, zadolžavanja v tujini itd.; 

- obstoječ i mehanizem kontrole izvajanja projekcije s tromesečnim 
kontingentiranjern uvoznih prijav je neustrezen in vodi k pospešenemu 
prijavljanju uvoznih poslov in neustreznemu angažiranju deviznih 
sredstev, občasna prenehanja sprejemanja prijav pri Narodni banki 
(zapiranje okenc) pa do neselektivnoga omejevanja proizvodnje za 
izvoz. Za vs-3 ta stališča nismo dobili ustreznega soglasja drugih 
delegacij in ZIS. 

Delegacija je izjavila, da je projekcija plačilno bilančne pozicije SR 
Slovenije za slovensko gospodarstvo v tako kratkem roku realno nei- 
zvršljiva. Istočasno je navedla osnovne pogoje za sprejem te projek- 
cije, ki so v naslednjem: da ta projekcija ne more biti osnova za 
plačilno bilanco za leto 1981 oziroma nasiadnji srednjeročni plan, da 
mora ZIS izdelati posebno analizo gibanj ekonomskih odnosov s tujino 
ter na njeni osnovi sprejeti koncem septembra ustrezne rešitve za 
probleme, še posebej tiste, ki bi ovirali izvršitev visokih izvoznih obvez- 
nosti; da bo ZIS skupaj z Narodno banko Jugoslavije takoj pristopil k 
preučevanju mehanizmov in načina za realizacijo in zagotovitev izvrše- 
vanja projekcije plačilne bilance Jugoslavije in devizne bilance Jugo- 
slavije oziroma projekcij plačilno-bilančnih in devizno-bilančnih pozi- 
cij republik in pokrajin ter v septembru predložili predlog za spre- 
membo teh mehanizmov. 

ZIS je odboru za ekonomske odnose s tujino dne 29. julija 1980 
predložil pismo, v katerem je upošteval osnovne pogoje, ki jih je 
navedla SR Slovenija. O tem je delegacija poročala na zborih Skup- 
ščine SR Slovenije dne 30. julija. 

Delegacija vseh republik in pokrajin so sprejele sugestije SR Slove- 
nije oziroma stališča, ki jih je na tej osnovi sprejel ZIS kot sklepe zbora, 
zato smo dali soglasje na odloka o enotni projekciji plačilne in devizne 
bilance Jugoslavije za leto 1980. 

Pričakujemo, da se bodo bistvena vprašanja, predlogi in stalšča, ki 
so jih naša in druge delegacije iznašale tekom postopka vsklajevanja, v 
več ji meri razreševala jeseni. 

Hkrati z vsklajevarijem plačine in devizne bilance je teklo tudi vskla- 
jevanje osnutka odloka o določitvi skupnega zneska deviz za potrebe 
federacije v 1980 letu. V sedaj vsklajenem odloku se zmanjšajo devizne 
pravice federacije za 2,1 milijona dolarjev v primerjavi z odlokom 
vsklajenim decembra lani, povečuje pa se dinarska protivrednost za 
celoten znesek deviz zaradi devalvacija dinarja za 7,8 milijard din. Ker 
Zvezni izvršni svet ni mogel dati natančnih podatkov o že porabljenih 
deviznih sredstvih po starem tečaju niti ni mogel pojasniti od kod bodo 
porabniki deviznih sredstev pokrivali povečano dinarsko protivrednost 
je Zbor republik in pokrajin ob sprejemu odloka sprejel še sledeče 
sklepe: 

1. Zvezni izvršni svet bo do konca septembra 1980 napravil za 
Skupščino SFRJ podroben pregled, porabljenih deviznih sredstev po- 
sameznih uporabnikov do sprejema odloka o devalvaciji tako, da se 
bodo zneski sredstev lahko vskladili z drugimi odstavkom 2. točke 
odloka o določitvi skupnega zneska deviz za potrebe federacije v 1980 
letu. 

2. Dajanje soglasnosti na odlok o določ itvi skupnega obsega deviz 
za potrebe federacije v 1980 letu ne pomeni tudi povečanje skupnega 
obsega dohodkov budžeta federacije za 1980 leto. 

3. Zvezni izvršni svet bo zagotovil, da skupni znesek deviz za po- 
trebe federacije v 1980 letu ne bo presegel vsoto 947,66 mio dolarjev 
ne glede na tečaje po katerih se bo opravljal obračun dinarske proti- 
vrednosti. 
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