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SKLIC SEJ ZBOROV SKUPŠČINE SR 
SLOVENIJE 
28. marca 1984 

Seje Zbora združenega de- 
la, Zbora občin in Družbeno- 
političnega zbora Skupščine 
SR Slovenije so sklicane za 
sredo, 28. marca 1984. 

Zbor združenega dela, Zbor 
občin in Družbenopolitični 
zbor bodo obravnavali: 

- obmejno gospodarsko so- 
delovanje z Italijo, Avstrijo in 
Madžarsko (ESA 415); 

- jDoročilo o problematiki 
določb zakona o zdravstve- 
nem varstvu, ki urejajo delo v 
podaljšanem delovnem času, 
dežurstvo in stalno pripravlje- 
nost (ESA 399); 
- osnutek dogovora o usklaje- 
vanju davčnega sistema (ESA- 
433) 
- predlog periodičnega de- 

lovnega načrta zborov Skup- 
ščine SR Slovenije za II. in III. 
trimesečje 1984 (ESA 441). 

Zbor združenega aeia in 
Zbor občin bosta obravna- 
vala: 

- predlog zakona o nagra- 
dah in priznanjih dr. Jožeta 
Potrča (ESA 315); 

- predlog za izdajo zakona 
o spremembi zakona o stano- 

vanjskih razmerjih, s predlo- 
gom zakona (ESA 418); 

- predlog odloka o valoriza- 
ciji katastrskega dohodka 
(ESA 412); 

- osnutek zakona o tarifi 
zveznih upravnih taks (ESA 
430); 

- osnutek zakona o določi- 
tvi virov sredstev za financira- 
nje zveznih blagovnih rezerv 
(ESA 419); 

- pobudo za sklenitev druž- 
benega dogovora o virih sred- 
stev za financiranje blagovnih 
rezerv in družbeni dogovor o 
virih sredstev za financiranje 
blagovnih rezerv; 

- osnutek odloka o obvez- 
nostih republik in avtonomnih 
pokrajin za leto 1984, določe- 
nih z zakonom o sredstvih za 
odpravo posledic katastrofal- 
nega potresa, ki je prizadel ob- 
močje SR Črne gore v letu 
1979 (ESA 437); 

- osnutek odloka o zmanj- 
šanju -obveznosti republik in 
avtonomnih pokrajin za leto 
1984, določenih z zakonom o 
sredstvih za odpravo posledic 
katastrofalnega potresa, ki je 

prizadel območje SR črne go- 
re v letu 1979 (ESA 436). 

Zbor združenega defa bo 
obravnaval še: 

- predlog zakona o doldči- 
tvi obveznosti plačevanja pri- 
spevka iz dohodka temeljnih 
organizacij združenega dela 
za pokrivanje dela stroškov 
enostavne reprodukcije elek- 
trogospodarstva in premogov- 
ništva (ESA 439); 

- predlog za izdajo zakona 
o prispevku za pospeševanje 
konvertibilnega deviznega pri- 
liva v letu 1984, ki ga plačujejo 
zavezanci, ki niso sklenili sa- 
moupravnega sporazuma, s 
predlogom zakona (ESA 438); 

- predlog za izdajo zakona 
o spremembi zakona o zajam- 
čenem osebnem dohodku in 
izplačevanju osebnih dohod- 

kov v organizacijah združene- 
ga dela, ki poslujejo z izgubo, 
ž osnutkom zakona (ESA 432); 

- zaključni račun Narodne 
banke Slovenije za leto 1983 s 
predlogom odloka o potrditvi 
zaključnega računa prihodkov 
in odhodkov Narodne banke 
Slovenije za leto 1983 in o raz- 
delitvi presežkov dohodkov 
(ESA 440). 

Družbenopolitični zbor bo 
obravnaval: 

- stališča o stanju in usme- 
ritvah drobnega gospodarstva 
v SR Sloveniji. 

Vsi trije zbori imajo na 
dnevnem redu sej še volitve 
in imenovanja ter pobude, 
predloge in vprašanja dele- 
gatov oziroma družbenopoli- 
tičnih organizacij. 

DRUGA REPUBLIŠKA 
KANDIDACIJSKA KONFERENCA 

28. marca 1984 

Druga republiška kandida- 
cijska konferenca je sklicana 
za sredo, 28. marca 1984 ob 9. 
uri v veliki dvorani Skupščine 
SR Slovenije. 

Po predlogu dnevnega reda 
bo konferenca najprej sprejela 
poslovnik za delo druge repu-< 

bliške kandidacijske konferen- 
ce, nato pa bo ohravnav'a po- 
ročilo o poteku pripra\ :.a na- 
domestne volitve za člana de- 
legacije Skupščine SR Slove- 
nije v Zboru republik in pokra- 
jin Skupščine SFRJ ter določi- 
la predlog liste kandidatov. 

PRILOGA: 

PREDLOG ZAKONA 

o določitvi obveznosti plačevaje prispevka iz dohodka temeljnih organizacij združenega dela za 
pokrivanje dela stroškov enostavne reprodukcije elektrogospodarstva in premogovništva (ESA-439) 

OSNUTEK DOGOVORA 

o usklajevanju davčnega sistema (ESA-433) 

PRIPOMBE 

Dosredovane Skupščini SR Slovenije k predlogu za izdajo zakona o ugotavljanju in razporejanju 
celotnega prihodka in dohodka ter o ugotavljanju in razporejanju prihodka, z osnutkom zakona 



SKLIC SEJE SKUPŠČINE 

ZDRAVSTVENE SKUPNOSTI 
SLOVENIJE 
28. marca 1984 

Skupščina Zdravstvene 
skupnosti Slovenije bo na 9. 
skupni seji zborov dne 28. 
marca 1984 enakopravno z 
zbori Skupščine SR Slovenije 

obravnavala: 

- predlog zakona o nagra- 
dah in priznanjih dr. Jožeta 
Potrča. 

PREGLED SEJ ZBOROV SKUPŠČINE 
SR SLOVENIJE 
20. in 21. februarja 1984 

Delegati Zbora združenega 
deia, Zbora občin in Družbe- 
nopolitičnega zbora Skupšči- 
ne SR Slovenije so na skup- 
nem zasedanju zborov 20. fe- 
bruarja 1934 poslušali: 

- uvodno poročilo k uresni- 
čevanju preobrazbe odnosov v 
gospodarjenju z denarjem v 
bankah z območja Sfi Sloveni- 
je. ki ga je podal Rudi Šepič, 
član Izvršnega sveta Skupšči- 
ne SR Slovenije in republiški 
sekretar za finance; 

- uvodno poročilo k stanju 
in usmeritvam razvoja drobne- 
ga gospodarstva v SR Sloveni- 
ji, ki ga je podal dr. Rudi Kro- 
pšvnik, podpredsednik Gospo- 
darske zbornice Slovenije. 

Delegati Zbora združenega 
dela in Zbora občin Skupšči- 
ne SR Slovenije pa so na 
skupnem zasedanju obeh 
zborov 21. februarja 1984 po- 
slušali: 

- informacije o nadaljeva- 
nju pogovorov o najemanju 
tuje finančne pomoči, o pro- 
blematiki cen ter o posebnih 
oblikah organiziranja gospo- 
darstva v skladu z deviznim 
zakonom; informacije so po- 
dali Jernej Jan, član Izvršnega 
sveta Skupščine SR Slovenije 
in predsednik Republiškega 
komiteja za mednarodno so- 
delovanje, Alojz Klemenčič, 
član izvršnega sveta Skupšči- 
ne SR Slovenije in predsednik 
Republiškega komiteja za trži- 
šče in splošne gospodarske 
zadeve in Jože Slokar, pred- 
sednik skupščine Samouprav- 
ne interesne skupnosti SR Slo- 
venije za ekonomske odnose s 
tujino. 
Seji Zbora združenega dela In 
Zbora občin sta trajali dva 
dni. 

Zbor združenega dela, Zbor 
občjn in Družbenopolitični 
zbor so sprejeli: 

- sklep ob obravnavi uresni- 

čevanja preobrazbe odnosov v 
gospodarjenju z denarjem v 
bankah z območja SR Slove- 
nije; 

- sklep ob obravnavi stanja 
in usmeritev razvoja drobnega 
gospodarstva v SR Sloveniji; 

- sklep ob obravnavi poroči- 
la delegacije Skupščine SR 
Slovenije v Zboru republik in 
pokrajin Skupščine SFR Jugo- 
slavije o poteku 26. seje Zbora 
republik in pokrajin Skupščine 
SFRJ, ki je bila 31. januarja 
1984; . ' 

- predlog zakona o kultur- 
noumetniških dejavnostih in o 
posredovanju kulturnih vre- 
dnot; 

- predlog za izdajo zakona o 
zaščiti podatkov v družbenem 
sistemu informiranja (Družbe- 
nopolitični zbor je sprejel stali- 
šča); 

- predlog za izdajo zakona o 
spremembah in dopolnitvah 
kazenskega zakona SR Slove- 
nije z analizo izvajanja kazen- 
skega zakona SR Slovenije 
(Družbenopolitični zbor je 
sprejel stališča); 

- predlog za izdajo zakona o 
spremembah in dopolnitvah 
zakona o vojaških invalidih 
(Družbenopolitični zbor ' je 
sprejel stališča); 

- predlog za izdajo zakona o 
spremembah in dopolnitvah 
zakona o civilnih invalidih voj- 
ne (Družbenopolitični zbor je 
sprejel stališča). 

Zbor združenega dela in 
Zbor občin sta sprejela: 

-sklep ob obravnavi poroči- 
la o izvajanju sistema obrambe 
pred točo v SR Sloveniji; 

- predlćg zakona o spre- 
membi zakona o skladih skup- 
nih rezerv; 

- sklep ob obravnavi osnut- ■ 
ka zakona o spremembah in 
dopolnitvah zakona o sred- 
stvih rezerv; 

- sklep ob obravnavi infor- 

NA SEJAH ZBOROV SO RAZPRAVLJALI (20. 2. 1984) 

Zbor združenega defa: 
Martin Ahlin, Samo Vodmar, Julijana Saj ko, Ivan Vušnik 

Terezija Donko, Metod Roter, Franjo Lesjak, Janez Murnik 
Davorin Marušič, Stane Šeško, Franci Gerbec, Janko Veler 
o ,ač' Janez Erhart' Vesna Kranjc, Janez Hočevar, Jože Sintič, Janez Mimik, Emil Paulin, Dušan Milenkovič, Boris 
,.8^r,.Vllk° Ferenc, Rudi Petan, Franc Zakrajšek, Mihael Mršič, Ivan Kastrevc, Franc Čok, Jože Hrovat, Marko Valentin- 

*-?°£olcl DIame' Jože Strmole. Rudi Šepič, Polonca Šu- steršič, Bojan Sef man, Janko Maček, Nuša Kerševan. 

Zbor občin: 
Boris Vavpotič, Martin Hrovat, Kristina Slavič, Peter Jančar 

Anica Carnpa. Jože Raušrl, Janez Kralj, Adolf Ričnik, Marija 
Preiog Franc Kosi, Feri Horvat, Edi Stepišnik, Lucija Vuga 
Rudi Vračko Mirko Hajdirijak, Ivan Blažič, Miro Vreg, Vida 
Savli, Franc Semrl, Franc Tetičkovič, Viljem Petek, Adolf Klo- 
kočovnik, Ivan Drofenik, Slavka Keržan, Jože Lampret, Janez 
Kralj, Boris Vavpotič, Tone Leban, Ivan Bergoč, Roma VVigele 
Knjstma Slavič, Jož© Rakun, Gabrijela Orban, Mara Rupena 
Milan Kneževič, Jože Pučko, Peter Knez, Franc Lipoalavšek 
Zoran Lešnik, Marjan Markovič. 

Družbenopolitični zbor: 
Peter Toš, Ivanka Vrhovčak, Nuša Kerševan, Francka Herqa 

Igor Knžman, Jože Šušmelj, Jože Humer, Ciril Ribičič, Slobo- 
dan Rakočević, Silva Jereb, Kristina Kobal, Viljem Pahor 
Markan Kotar, Stane Kotnik, Franc Mrcina, Jože Marolt, Dino 
Pucer, Ludvik Zaje, Rudi Čečinovič. 

Pisne rasprave so oddali: 
_ _ delegati iz skupin delegatov za Zbor združenega dela Skupščine SR Slovenije s posameznih področij dejavnosti in 
okolišev; Trbovlje, Radovljica, Žalec, Lendava, Kamnik; 

- delegati iz skupin delegatov za delegiranje v Zbor občin 
iz skupščin občin: Murska Sobota, Maribor - mesto Izola 
Sevnica, Nova Gorica, Maribor-Pobrežje, Koper, Slovenska 
Bistrica. 

NA SEJAH ZBOROV SO RAZPRAVLJALI (21. 2. 1984) 
Zbor združenega daia: 
dr. Rudi Kropivnik, Jože Globačnik, Miran Mejak, Janez 
,J\Lojze Sene9ačnik, Danijel Lapornik, Vlado Šafranko Adolf Straše k Stane Bole, Janko Blas, Branko Oset, Štefan 

Flegar, Rudi Šepič, Peter Jaklič, Ivo Vuk, Herman Rigelnik 
Terezija Donko, Ivan Vušnik, Marta Deisinger, Franc Požun' 
Andrej Pipan, Vlado Vuga, Ivo Bošnik, Bernard Krivec, Marija 
Bukovec, Matjaž Kmecl, Kristina Kobal, Milan Kosterca, Mar- 
jan Šiftar, Janez Mimik, Ljudmila Bras, Janez Trtnik Anton 
Plut, Dora Rihar, Matija Kolarič, Lea Oražem, Franc Šmolič, 
Siavko Rajh, Samo Vidmar, Bojan Šefman, Franjo Lesjak 
Jože Hrovat, Ivan Kastrevc, Ernest Noč, Frančiška Kitak Juli- 
jana Sajko: 

Zbor ob£in: 
Slavka Keržan, Feri Horvat, Boris Demšič, Jože Marolt 

Črtomir Mesarič, Jernej Jan, Šubic Peiar, Jože Humer Jernej 
Vrhunec, Boris Šetina, Slobodan Rakočevič, Stane Kotnik 
Stane Goveljšek, Janez Gačnik, Viljem Peter, Pavle Janežič' 
Lucijan Vuga, Franc Lipovšek, Peter Jančan, Franc Kosi, Uroš 
Dular, Jože Kunič, Vinko Kramar, Boris Vaupotič Miha 
Vrhunc. 

Pisne razprave so oddali: 
- Delegati iz skupin delegatov za Zbor združenega dela s 

posameznih področij dejavnosti in okolišev: slovenska Bi- 
strica, Ljubljana Vič-Rudnik, Celje, Žalec, Sež; na; 

- delegati iz skupin delegatov za Zbor ob( in iz skupščin 
občin: Ljubljana mesto, Maribor mesto, Ljubljana Bež q rad 
Slovenska Bistrica, Kranj, Tržič. 

macije o nadaljevanju pogovo- macije o problematiki cen; 
rov glede najemanja tuje fi- sklep ob obravnavi infor- 
nančne pomoči; macije o oblikovaniu repro- 
- sklep ob obravnavi infor- dukcijskih povezav v skladu z 
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zakonom o deviznem poslova- 
nju in kreditnih odnosih s tu- 
jino; 

- predlog odloka o pripravi 
in sprejetju družbenega piana 
SR Slovenije za obdobje 
1986-1990; 

- predlog odloka o spre- 
membah odloka o pripravi in 
sprejetju dolgoročnega plana 
SR Slovenije za obdobje od le- 
ta 1986 do leta 1995 oziroma 
za določena področja tudi do 
leta 2000; 

- sklep ob obravnavi pred- 
loga dogovora o obnovi in mo- 
dernizaciji oddajniškega in 
prenosnega sistema radiotele- 
vizije Ljubljana za obdobje 
1984-1986; 

- sklep ob obravnavi osnut- 
ka zakona o spremembi in do- 
polnitvi zakona o preložitvi 
vračanja anuitet za kredite, da- 
ne organizacijam združenega 
dela z ozemlja SAP Kosovo iz 
sredstev Sklada federacije za 
kreditiranje hitrejšega razvoja 
gospodarsko manj razvitih re- 
publik in avtonomnih pokrajin; 

- sklep ob obravnavi osnut- 
ka zakona o spremembah in 
dopolnitvah zakona o zagoto- 
vitvi sredstev za financiranje 
programa graditve jugoslo- 
vanskega dela železniške pro- 

ge Titograd-Skadar v letih 
1982 in 1983; 

- predlog odloka o soglasju 
k predlogu zakona o ratifikaciji 
mednarodnega sporazuma o 
kavi, 1983; 

- sklep ob obravnavi pobu- 
de za začetek postopka za 
sklenitev družbenega dogovo- 
ra o skupnih temeljih urejanja 
sistema telesne kulture v SFR 
Jugoslaviji. 

Zbor združenega dela pa je 
sprejel še 

- sklep ob obravnavi poro- 
čila o Izgubah in vzrokih izgub 
v SR Sloveniji v letu 1983 ter o 
načinih in možnostih za njiho- 
vo pokrivanje v ietu 1984; 

- sklep ob obravnavi osnut- 
ka zakona o razpolaganju z 
obratnimi sredstvi v organiza- 
cijah združnega dela; 

- sklep ob obravnavi osnut- 
ka zakona o spreminjanju dela 
kratkoročnih kreditov bank iz 
organizacij združenega dela iz 
primarne emisije v dolgoročni 
kredit za obratna sredstva; 

- sklep ob obravnavi osnut- 
ka zakona o spremembah in 
dopolnitvah zakona o kritju te- 
čajnih razlik, ki so nastale pri 
bankah v letih 1980, 1981 in 
1982 na podlagi spremembe 
tečaja dinarja in na podlagi te- 

kočega deviznega poslovanja 
bank. 

Zbor združenega deia, Zbor 
občin in Družbenopolitični 
zbor so sprejeii tudi: 

- predlog odloka o imeno- 
vanju javnega pravobranilca 
SR Slovenije; za javnega pra- 
vobranilca SR Slovenije je bil 
imenovan mag. Jože Grego- 
rlč; 

- predlog odloka o izvolitvi 
sodnikov Višjega sodišča v 
Ljubljani; za sodnike tega so- 
dišča so bili izvoljeni: Danica 
Gerbec-Miiač, France Nučič 
in Mari|a šeruga Trplan; 

- predlog odtoka o izvolitvi 
sodnikov Sodišča združenega 
dela SR Slovenije; za sodnika 
sodišča združenega dela SR 
Slovenije, ki nista v delovnem 
razmerju pri tem sodišču, sta 
bila izvoljena Milutin Mužifi in 
Silvij Šinkovec; 

- predlog odloka o imeno- 
vanju viceguvernerja Narodne 
banke Slovenije in o določitvi 
namestnika guvernerja Naro- 
dne banke Slovenije; za vice- 
guvernerja Narodne Banke 
Slovenije je bil imenovan Ni- 
kola) Zlmšek ter hkrati dolo- 
čen za namestnika guvernerja 
Narodne banke Slovenije; 

- predlog odloka o imeno- 

vanju predsednika in članov 
Loterijskega sveta Loterije 
Slovenije; za predsednika Lo- 
terijskega sveta je bii imeno- 
van Janko Ževart, za člane te- 
ga sveta pa: Tilka Blaha, Jena 
Crnkovlč, Ciril Drinovec, Ivan 
Janežlč, Ivo Janžekovič, Ivan 
Japel), Vida Kuiovec, Janez 
Markoli, Ivan Peršak, Franc 
Pire, Aljoša Radžapovlč, Joži: 
ca Rožmanc, Stjepan Sau- 
bert, Boris Šuštaršlč, Vili To- 
mat, Zdravko Tomažln, Albin 
Venguat, Jože Zupane, Bsjan 
Žlender In Ivica Žnldaršlč; 

- predlog odloka o izvolitvi 
treh članov in njihovih namest- 
nikov v Odbor za nagrado An- 
tifašističnega sveta narodne 
osvoboditve Jugoslavije; v Od- 
bor za nagrado AVNOJ so bili 
izvoljeni: za člana dr. Dragotln 
Cvetko, za namestnika Ciril 
Zlobec; za člana dr. Ivo Fa- 
blne, za namestnika dr. Majda 
škerblc; za člana dr. Rudi Kro- 
plvnik, za namestnika mag. 
Boris Andrijantč; 
- predlog odloka o razrešitvi 
in imenovanju člana Komisije 
Skupščine SR Slovenije za 
mednarodne odnose; dolžno- 
sti člana Komisije je bil razre- 
šen dr. Marko Vrhunec, za čla- 
na Komisije pa je bil imenovan 
dr. Borut Bohte. 

SKLEPI, STALIŠČA IN PRIPOROČILA ZBOROV SKUPŠČINE SRS 

SKLEP 
Skupščine SR Slovenije ob obravnavi pobude za sklenitev družbenega dogovora 

o skupnih temeljih sistema telesne kulture v SFRJ, ki jo je sprožila Skupščina SR 
Srbije 

Skupščina SR Slovenije jo na podlagi 
17. alinee I. razdelka 71. člena In prvega 
odstavka 338. člena poslovnika Skup- 
ščine SR Slovenl/e na sejah Zbora zdru- 
ženega dela In Zbora občin dne 21. fe- 
bruarja 1984 obravnavala pobudo za 
sklenitev družbenega dogovora o skup- 
nih temeljih sistema telesne kulture v 
SFR Jugoslaviji, ki jo je sprožila Skup- 
ščina SR Srbije ter v skladu z 255. čle- 
nom poslovnika Skupščine SR Slovenl/e 
sprejela 

SKLEP: 
1. Skupščina SR Slovenije podpira po- 

budo, da bi se z družbenim dogovorom v 
SFR Jugoslaviji uredila nekatera po- 

membna vprašanja na področju telesne 
kulture. 

2. Skupščina SR Slovenije ob tem opo- 
zarja, da je urejanje telesne kulture v 
pristojnosti socialističnih republik in so- 
cialističnih avtonomnih pokrajin, zato se 
je mogoče dogovoriti le za skupne usme- 
ritve in enotno podlago za nadaljnji raz- 
voj telesne kulture v SFR Jugoslaviji. V 
pripravah besedila družbenega dogovora 
je treba sproti ugotavljati, katera vpraša- 
nja je treba urediti z družbenim dogovo- 
rom, katera pa so v domeni stroke oziro- 
ma predmet političnih usmeritev oziroma 
jih je mogoče učinkoviteje razreševati s 
samoupravnim sporazumevanjem med 
posameznimi subjekti ali pa so v posa- 
meznih socialističnih republikah in so- 

cialističnih avtonomnih pokrajinah že za- 
konsko urejena. 

3. Hkrati s pripravo tega dogovora je 
treba nadaljevati z delom na dograditvi 
družbenih dogovorov, ki bi urejali polo- 
žaj vrhunskih športnikov, velike športne 
prireditve in tekmovalne sisteme. Aktiv- 
nosti pri pripravi teh dokumentov je treba 
pospešiti ter razmisliti o možnosti, da ti 
družbeni dogovori postanejo sestavni del 
tega dogovora. 

4. V predlaganem družbenem dogovo- 
ru je treba zlasti urediti položaj in delov- 
no področja Zveze telesnokutturnih or- 
ganizacij Jugoslavije za uresničevanje 
interesov uporabnikov in izvajalcev na 
zvezni ravni. 

Družbenopolitičnega zbora Skupščina poravnavi predlog*:« 

Izda/o zakona o spremembah In dopolnitvah Sfoi 
analizo uporabe kazenskega zakona SR Slovenije 

kazenekoga zakona m Siov»nH» * 
Uzo uporab® ktMt»nsko@a zakona S® Družbenopolitični zbor Skupščine SR 

Slovenije je na seji dne 20. februarja 

1984 ob obravnavi predloge za Izdajo 
zakona o spremembah In dopolnitvah 



Slovenije na podlagi 72. člena poslovni- 
ka Skupščine SR Slovenije sprejel ta-le 

STALIŠČA 
1. Družbenopolitični zbor meni, da so 

spremembe in dopolnitve kazenskega 
zakona potrebne, pri čemer se strinja tu- 
di s temeljnimi predlaganimi rešitvami v 
predlogu za izdajo zakona o spremem- 
bah in dopolnitvah kazenskega zakona 
SR Slovenije. 

2. Družbenopolitični zbor se strinja s 
predlogom, da se valorizirajo vrednostne 
ko.ičine v zakonu, vendar pa meni, da 
sedanja rešitev, po kateri so vrednostne 

količine določene v absolutnem znesku, 
ni ustrezna. Zato meni, da je treba v bo- 
doče proučiti možnost, da se uvede dru- 
gačen način prilagajanja vrednostnih ko- 
ličin spremenjenim okoliščinam. Ker pa 
bi taka sistemska sprememba zaradi po- 
trebe po enotni ureditvi v Jugoslaviji ter- 
jala ustrezno spremembo kazenskega 
zakona SFR Jugoslavije, naj predlagatelj 
zakona kot tudi delegati iz SR Slovenije v 
Zveznem zboru Skupščine SFR Jugosla- 
vije dajo pobude za ustrezne spremembe 
zveznega zakona. 

3. Glede predlogov, da se spremeni 

114. člen kazenskega zakona, kar ni zaje- 
to v predloženem zakonu, družbenopoli- 
tični zbor meni, da je treba kazensko- 
pravno varstvo omejiti na dejanja, opisa- 
na v 106. do 108. členu, hkrati pa omejiti 
tudi krog oseb, zaščitenih s pregonom, ki 
se začne po uradni dolžnosti. Posebej je 
treba do osnutka zakona proučiti vpraša- 
nje ali je potrebno med subjekte v 114. 
členu zakona vključiti tudi družbenopoli- 
tične organizacije in njihove funkcionar- 
je. Do tega vprašanja bi bilo treba pred- 
hodno zavzeti stališče v vseh družbeno- 
političnih organizacijah in ga uskladiti v 
Socialistični zvezi delovnega ljudstva. 

SKLEP . r 

nŽZuJZžZTfZ?Va dua in Ziwra občln SkuPStlne SR Slovenije ob obravnavi 
SiovaSiL fJTŽf/f z?ko"a? spremembah In dopolnitvah kazenskega zakona SR Slovenije z analizo izvajanja kazenskega zakona SR Slovenije 

Zbor združenega dela in Zbor občin 
Skupščine SR Slovenije sta na sejah 
dne 21. februarja 1884 obravnavala 
predlog za izdajo zakona o spremem- 
bah In dopolnitvah kazenskega zakona 
SR Slovenije - z analizo izvajanja ka- 
zenskega zakona SR Slovenije In na 
podlagi 2. odstavka 271. člena poslovni- 
ka Skupščine SR Slovenije sprejela na- 
slednji 

Sklep: 
1. Zbora ugotavljata, da analiza upora- 

be kazenskega zakona SR Slovenije ce- 
lovito prikazuje uresničevanje kazensko- 
pravnega varstva delovnih ljudi in obča- 
nov v SR Sloveniji v obdobju od sprejema 
zakona leta 1977 do leta 1981 in da je iz 
te analize razvidno, *da so predlagane 

spremembe in dopolnitve zakona po- 
trebne. 

Zato se predlog za izdajo zakona o 
spremembah in dopolnitvah kazenskega 
zakona SR Slovenije sprejme. 

2. Osnutek zakona pripravi Izvršni svet 
Skupščine SR Slovenije. 

Pri tem naj predlagatelj upošteva stali- 
šče, predloge in pripombe, dane v raz- 
pravah na sejah delovnih teles zborov in 
skupščine, pripombe skupin delegatov in 
pripombe, izražene v razpravi delegatov 
na seji zbora, zlasti pa naj upošteva na- 
slednje usmeritve: 

- V zvezi z valorizacijo vrednosti pri 
tistih kaznivih dejanjih, ki imajo med svo- 
jimi znaki izraženo vrednost v absolut- 
nem denarnem znesku, je treba preveriti, 
ali je predlagana valorizacija (za cca 
200%) glede na rastočo stopnjo inflacije 

še ustrezna. Obenem naj predlagatelj 
prouči tudi možnost drugačnega načina 
določanja višine oz. vrednosti denarne 
kazni. 

- Proučiti je treba drugi odstavek 114. 
člena zakona, ki ni predmet sprememb in 
dopolnitev in ki določa, da se pregon 
proti storilcu, ki je storil katerega izmed 
kaznivih dejanj zoper čast in dobro ime 
proti nosilcu družbenopolitične in sa- 
moupravne funkcije, začne po uradni 
dolžnosti. Proučiti je treba, ali naj se krog 
subjektov, ki so zaščiteni z uradnim pre- 
gonom, zoži oz. prouči smotrnost prego- 
na teh kaznivih dejanj po uradni dolžno - 
sti sploh. Glede tega vprašanja naj se 
opredelita tudi Zveza sindikatov Sloveni- 
je in Socialistična zveza delovnega ljud- 
stva Slovenije, ki sta nosilca kandidacij- 
skih postopkov za izvolitev in imenovanje 
nosilcev družbenopolitičnih funkcij. 

STALIŠČA 

Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR Slovenije ob obravnavi predioaa za 
izdam zakona o zaščiti podatkov v družbenem sistemu informiranja 

Družbenopolitični zbor Skupščine SR 
Slovenije je na seji dne 20. februarja 
1984 ob obravnavi predloga za Izdajo 
zakona o zaščiti podatkov v družbenem 
sistemu Informiranja ha podlagi 72. čle- 
na poslovnika Skupščine SR Slovenije 
sprejel ta-le 

STALIŠČA 
1. Družbenopolitični zbor meni, da je 

zakonska ureditev zaščite podatkov v 

družbenem sistemu informiranja potreb- 
na, vendar pa narava problematike za- 
hteva enotno ureditev nekaterih temelj- 
nih vprašanj na ravni federacije s poseb- 
nim zakonom ali pa z dogovorom med 
republikami in avtonomnima pokrajina- 
ma. To vprašanje bi bilo treba po mnenju 
Družbenopolitičnega zbora razčistiti 
pred dokončnim sklepanjem o sprejemu 
predloga za izdajo zakona. 

2. Družbenopolitični zbor ugotavlja, 

da predlog za izdajo zakona o zaščiti 
podatkov v družbenem sistemu informi- 
ranja premalo jasno in natančno oprede- 
ljuje rešitve glede vrste bistyenih vpra- 
šanj. Zlasti je treba natančneje opredeliti 
način zaščite podatkov in razrešiti vpra- 
šanje njihove večnamenske uporabe. Ja- 
sneje in konkretneje je treba z zakonski- 
mi določbami zaščititi tudi delovne ljudi 
in občane kot posameznike in posamez- 
ne družbene pravne osebe v družbenem 
sistemu informiranja. 

SKLEP 
Zbora združenega dela In Zbora občin Skupščine SR Slovenije ob obravnavi 

predloga za izdajo zakona o zaščiti podatkov v družbenem sistemu informiranja 

Zbor zdrjženega dela in Zbor občin 
Skupščine SR Slounlje sta na sejah 
dne 21. februarja 1984 obravnavala 
predlog za Izdajo zakona o zaščiti po- 

datkov v družbenem sistemu Informira- 
nja in na podlagi 4. odstavka 271. člena 
poslovnika Skupščine SR Slovenije 
sprejela naslednji 

sklep: 
1. Zbora ugotavljata, da je zakon o za- 

ščiti podatkov v družbenem sistemu in- 

4 
poročevalec 



formiranja sicer potreben, vendar so ne- 
katera izhodišča ter predlagane rešitve 
še nedorečene in nedodelane in ne od- 
govarjajo na vrsto vprašanj, ki so se izo- 
blikovala v razpravi. 

Predlagatelj naj pred sklepanjem o 
predlogu za izdajo zakona ugotovi, ali 
njegova vsebina ne sodi v okvir enotnih 
osnov političnega sistema, ki naj bi jih 
opredelil zvezni zakon. Kolikor bo oce- 
njeno, da je vsa ali nekatera vprašanja s 
tega področja potrebno urediti z republi- 
škim zakonom, naj predlagatelj predlog 
za izdajo zakona dopolni, pri čemer naj 
ustrezno upošteva predloge in stališča 
delovnih teles skupščine in zborov ter 
skupin delegatov in ga ponovno predloži 
v obravnavo. 

2. Predlagatelj naj pri pripravi dopol- 
njenega predloga za izdajo zakona o za- 

ščiti podatkov v družbenem sistemu in- 
formiranja upošteva zlasti tSle usmeritve: 

- načela, na katerih naj temelji pred- 
log za izdajo zakona, je treba natančno in 
jasno opredeliti; 

- v predlogu za izdajo zakona je po- 
trebno jasno opredeliti način zaščite po- 
datkov, dosledneje upoštevati posebno- 
sti najrazličnejših področij, ki zahtevajo 
zaščito podatkov, pri čemer je potrebna 
jasna razmejitev med posameznim, po- 
sebnim in splošnim interesom. Konkret- 
neje je potrebno začititi tudi delovne ljudi 
in občane kot posameznike v družbenem 
sistemu informiranja; 
- predlog za izdajo zakona je potrebno 
uskladiti s sistemskimi in drugimi zakoni, 
ki deloma že urejajo tudi področje zašči- 
te podatkov. 

3. Zbora predlagata delegatom iz SR 
Slovenije v Zveznem zboru Skupščine 
SFR Jugoslavije, da sprožijo vprašanje 
enotne ureditve zaščite podatkov v druž- 
benem sistemu informiranja v Zveznem 
zboru Skupščine SFRJ. Če se bo ugoto- 
vilo, da ta problematika zahteva enotno 
ureditev na ravni federacije, naj Zvezni 
zbor Skupščine SFR Jugoslavije predla- 
ga ureditev tega vprašanja z zakonom. 

4. Kolikor bo ugotovljeno, da ni osno- 
ve za sprejem zveznega zakona za uredi- 
tev zaščite podatkov v družbenem siste- 
mu informiranja, bo Skupščina SR Slove- 
nije dala pobudo za dogovor med repu- 
blikami in avtonomnima pokrajinama za 
enotno ureditev temeljnih vprašanj s tega 
področja. 

^D^tnopolHIČnega zbora Skupščine SR Slovele ob a 

izdalo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o vojaških invalidih in 
predloga za izdalo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o civilnih 
invalidih vojne 

Družbenopolitični zbor je na seji dne 
20. februarja 1984 ob obravnavi predlo- 
ga za Izdajo zakona o spremembah In 
dopolnitvah zakona o vojaiklh Invalidih 
in predloga za Izdajo zakona o spre- 
membah In dopolnitvah zakona o civil- 
nih Invalidih vojne na podlagi 72. člena 
poslovnika Skupščine SR Slovenije 
sprejel ta-le 

STALIŠČA 

1. Družbenopolitični zbor ugotavlja, 
da je v okviru stabilizacijskih prizadevanj 
potrebno ustrezno spremeniti in dopolni- 
ti oba zakona. Pri tem Družbenopolitični 
zbor opozarja, da predlog za izdajo zako- 

' na o spremembah in dopolnitvah zakona 
o vojaških invalidih in predlog za izdajo 
zakona o spremembah in dopolnitvah za- 
kona o civilnih invalidih vojne ne vsebu- 
jeta celovitega prikaza posledic, ki bi na- 
stale za vojaške invalide in družine padlih 

borcev oziroma civilne invalide vojne, če 
bi bile sprejete predložene spremembe. 

2. Družbenopolitični zbor meni, da se 
dodatek za tujo pomoč in postrežbo ne 
more všteti v s kupne prejemke, ker glede 
na svojo namembnost nima značaja do- 
hodka invalida. 

3. Družbenopolitični zbor poudarja, 
da morajo biti spremembe in dopolnitve 
obeh zakonov oblikovane tako, da ne bo 
bistveno ogrožana socialna varnost inva- 
lidov, še zlasti vojaških. 

SKZbora združenega dela in Zbora občin ob obravnavi predloga za Izdajo zakona o 
spremembah in dopolnitvah zakona o vojaških invalidih 

Zbor združenega dela In Zbor občin 
Skupščine SR Slovenije sta na sejah 
dne 21. februarja 1984 obravnavala 
predlog za Izdajo zakona o spremem- 
bah In dopolnitvah zakona o vojaških 
Invalidih In na podlagi 2. odstavka 271. 
člena poslovnika Skupščine SR Slove- 
nije sprejela naslednji 

sklep: 
I. Zbora sprejemata predlog za izdajo 

zakona o spremembah in dopolnitvah za- 
kona o vojaških invalidih. 

II. Pri pripravi zakonskega osnutka naj 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije upo- 
števa naslednja stališča, mnenja in pred- 
loge: 

1. Zbora ugotavljata, da je predlagani 
zakon potreben iz razlogov, ki jih navaja 
predlagatelj. Pri tem zbora poudarjata, 
da uresničevanje dolgoročnega progra- 
ma gospodarske stabilizacije na tem po- 
dročju ni usmerjeno k zmanjševanju pra- 
vic vojaških invalidov in družin padlih 
borcev, marveč v čimbolj smotrni porabi 
in ustreznejši razdelitvi družbenih sred- 
stev, ki se namenjajo za njihovo varstvo, 
da bi se ob omejenih možnostih glede 

zagotavljanja teh sredstev,; bolj zaščitile 
tiste kategorije vojaških invalidov in dru- 
žin padlih borcev, ki so v zaostrenih go- 
spodarskih razmerah bolj ogrožene. 

2. Predlagatelj naj v pripravi zakon- 
skega osnutka ugotovi in prikaže posle- 
dice, ki bi nastale za vojaške invalide in 
družine padlih borcev na podlagi predla- 
ganih sprememb. Ob upoštevanju teh 
posledic naj predloži tudi morebitne dru- 
gačne rešitve, ki bi se izkazale za pri- 
merne. 

3. V zvezi s predlaganimi rešitvami 
zbora opozarjata na naslednje: 

- Pri ugotavljanju cenzusa dohodkov, 
ki je pogoj za pridobitev pravice do inva- 
lidskega dodatka, se ne more šteti v do- 
hodke invalida dodatek za postrežbo in 
tujo pomoč, ker glede na svojo namemb- 
nost nima značaja dohodka invalida. 

- Preučiti je treba vprašanje, ali naj se 
pri ugotavljanju cenzusa dohodkov na 
družinskega člana kot pogoja za pridobi- 
tev pravice do invalidskega dodatka upo- 
števajo samo dohodki invalida, kot se 
predvideva v predlogu za izdajo zakona, 
ali tudi dohodki njegovih družinskih čla- 
nov, s katerimi živi v družinski skupnosti 

in so se medsebojno dolžni preživljati. To 
vprašanje je potrebno preučiti zlasti tudi 
z vidika, aii ne bi bili ob takem načinu 
ugotavljanja cenzusa dohodkov na dru- 
žinskega člana, kot se predvideva v pred- 
logu za izdajo zakona, upravičenci, kate- 
rih družinski člani nimajo dohodkov, v 
neenakopravnem položaju nasproti 
upravičencem, katerih družinski člani 
imajo dohodke in jih delijo z upravičen- 
cem v družinski skupnosti. 

- Zbora se strinjata s stališčem, da je 
potrebno zaostriti pogoje za pridobitev 
pravice do regresa pri nakupu motorne- 
ga vozila. Menita pa, da ni primeren po- 
goj, da ima invalid veljavno vozniško do- 
voljenje, razen če ima pravico do dodat- 
ka za postrežbo in tujo pomoč. Predlaga- 
telj naj preuči tudi možnost, da bi se 
invalidom namesto regresa omogočila 
pridobitev kredita za nakup motornega 
vozila pod ugodnejšimi pogoji. 

4. Predlagatelj naj v pripravi zakon- 
skega osnutka ustrezno upošteva stali- 
šča, mnenja, predloge in pripombe, izra- 
žene na sejah zborov ter na sejah delov- 
nih teles Skupščine SR Slovenije in nje- 
nih zborov. 

poročevalec 



SKLEP 

dua Zbora 0bčin SkuPščln& SR Slovenije ob obravnav! 

£3» vojne "a ° spremembah in dopolnitvah zakona o civilnih 

*bo! združenega dela In Zbor občin 
Skupščine SR Slovenije sta na sejah 
dneh 21. februarja 1984 obravnavala 
predlog za izdajo zakona o spremem- 
bah m dopolnitvah zakona o civilnih In- 
validih vojne In na podlagi 2. odstavka 
271. člena poslovnika Skupščine SR 
Slovenije sprejela naslednji 

sklep: 
I. Zbora sprejemata predlog za izdajo 

zakona o spremembah in dopolnitvah za- 
kona o civilnih invalidih vojne. 

II. Pri pripravi zakonskega osnutka naj 
Izršni svet Skupščine SR Slovenije upo- 
števa naslednja stališča, mnenja in pred- 
loge: 

1. Zbora ugotavljata, da je predlagani 
zakon potreben iz razlogov, ki jih navaja 
predlagatelj. Pri tem zbora poudarjata, 
da uresničevanje dolgoročnega progra- 
ma gospodarske stabilizacije na tem po- 
dročju ni usmerjeno k zmanjševanju pra- 
vic civilnih invalidov vojne, marveč k čim- 

bolj smotrni porabi in ustreznejši razdeli- 
tvi družbenih sredstev, ki se namenjajo 
za njihovo varstvo, da bi se ob omejenih 
možnostih glede zagotavljanja teh sred- 
stev bolj zaščitile tiste kategorije civilnih 
invalidov vojne, ki so v zaostrenih gospo- 
darsih razmerah bolj ogrožene. 

2. Predlagatelj naj v pripravi zakon- 
skega osnutka ugotovi in prikaže posle- 
dice, ki bi nastale za civilne invalide voj- 
ne na podlagi predlaganih sprememb. 
Ob upoštevanju teh posledic naj predloži 
tudi morebitne drugačne rešitve, ki bi se 
izkazale za primarne. 

3. V zvezi s predlaganimi rešitvami 
zbora opozarjata na naslednje: 

- Pri ugotavljanju cenzusa dohodkov 
ki je pogoj za pridobivanje pravice do 

ten?Te P°moč<- se ne more stoti v dohodek invalida dodatek za po- 
strežbo m tujo pomoč, ker glede na svoio 

valida POSt "'ma znača'a dohodka in- 
- Preučiti je treba vprašanje, ali naj se 

pri ugotavljanju cenzusa dohodkov na 
družinskega člana kot pogoja za pridobi- 
tev pravice do dodatne denarne pomoči 
upoštevajo samo dohodki invalida, kot se 
predvideva v predlogu za izdajo zakona, 
ali tudi dohodki njegovih družinskih čla- 
nov, s katerimi živr v družinski skupnosti 
m so se medsebojno dolžni preživljati. To 
vprašanje je potrebno preučiti zlasti tudi 
z vidika, ali ne bi bili ob takem načinu 
ugotavljanja cenzusa dohodkov na dru- 
žinskega člana, kot je predvideno v pred- 

9u.za 'zdajo zakona, upravičenci, kate- rih družinski člani nimajo dohodkov, v 
neenakopravnem položaju nasproti upr- 
vičencem, katerih družinski člani imajo 
dohodke m jih delijo z upravičencem v 
družinski skupnosti. 

4. Predlagatelj naj v pripravi zakon- 
skega osnutka ustrezno upošteva stali- 
šča, mnenja, predloge in pripombe, izra- 
žene na sejah zborov ter na sejah delov- 
nih teles Skupščine SR Slovenije in nje- 
nih zborov. 

SKLEP 

JSŽ2EL z*uže.ne9a de'a ,n zbora občin Skupščine SR Slovenije ob obravnavi poročil o izvajanju zakona o sistemu obrambe pred točo v SR Sloveniji 

Zbor združenega dela In Zbor občin 
Skupščine SR Slovenije sta na sejah 
dne 21. februarja 1984 obravnavala po- 
ročilo o izvajanju zakona o sistemu 
obrambe pred točo v SR Sloveniji In na 
podlagi 255. člena poslovnika Skupšči- 
ne SR Slovenije sprejela naslednji 

SKLEP 
1 Zbor združenega dela in Zbor občin 

sprejemata poročilo Izvršnega sveta 
Skupščine SR Slovenije o izvajanju zako- 
na o sistemu obrambe pred točo v SR 
Sloveniji. 

2. Zbor združenega dela in Zbor občin 
sprejemata pobudi Skupščine občine La- 
ško in Samoupravne skupnosti za 
obrambo pred točo osrednje Slovenije za 
spremembo zakona o sistemu obrambe 
pred točo v tej smeri, da naj se razširi 
krog zavezancev za financiranje delova- 
nja in vzdrževanja sistema obrambe pred 
točo tako, da bi se del sredstev zagotav- 
ljal v okviru sredstev, ki jih v republiki 
namenjamo za intervencije v kmetijstvu 
in porabi hrane. Na tej podlagi naj Izvršni 
svet Skupščine SR Slovenije predloži 
Skupščini SR Slovenije predlog za spre- 

membo zakona o sistemu obrambe pred 
točo v SR Sloveniji, po potrebi pa tudi 
zakona o zagotavljanju iri usmerjanju 
sredstev za intervencije v proizvodnji 
hrane v obdobju 1982-1985 ter pri tem 
prouči tudi ustreznost sedanje stopnje 
združevanja. Nov sistem financiranja naj 
se uveljavi že v letu 1985. 

Drugi del sredstev naj se še nadalje 
združuje v skladu z zakonom o sistemu 
obrambe pred točo v SR Sloveniji prek 
območnih samoupravnih interesnih 
skupnosti za obrambo pred točo, glede 
na specifičen interes za obrambo pred 
točo po posameznih območjih v SR Slo- 
veniji. V tem okviru zbor podpira zaklju- 
čne predloge in stališča Izvršnega sveta 
Skupščine SR Slovenije za čimbolj do- 
sledno izvajanje zakona o sistemu 
obrambe pred točo, posebej pa poudarja 
potrebo, da se v večji meri kot doslej 
vključijo v financiranje zavarovalne skup- 
nosti. 

Del sredstev za delovanje in vzdrževa- ' 
nje sistema obrambe pred točo, pred- 
vsem tisti, ki se nanaša na zadolžitve 
Hidrometeorološkega zavoda SR Slove- 
nije, naj se tudi v prihodnje zagotavlja 

prek republiškega proračuna. 
3. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 

naj'pri pripravi sprememb oziroma do- 
polnitev sistema obrambe pred točo upo- 
števa tudi razpravo na seji Zbora združe- 
nega dela. 

Zbor združenega dela je sprejel 
tale dodatek: 

3. Izvršni svet Skupščine SR Slove- 
nije naj pri pripravi sprememb oziro- 
ma dopolnitev sistema obrambe pred 
točo upošteva tudi razpravo na seji 
Zbora združenega dela Skupščine SR 
Slovenije 

Zbor občin je v drugem stavku dru- 
gega odstavka 2. točke sprejel tole 
dopolnjeno besedilo: 

-V tem okviru zbor podpira zaklju- 
čne predloge in stališča Izvršnega 
sveta Skupščine SR Slovenije za izva- 
janje zakona o sistemu obrambe pred 
točo, zlasti pa poudarjeno potrebo 
da se v letu 1984 v večji meri kot 
doslej vključijo v financiranje zavaro- 
valne skupnosti. •> 

6 
poročevalec 



SKZbora združenega dela Skupščine SR Slovenije ob obravnavi poroči 
in vzrokih izgub v SR Sloveniji v letu 1983 ter o načinih m možnostih za ntfhovo 
pokrivanje v letu 1984 

Zbor združenega dela Skupščine SR 
Slovenije je na seji dne 21. februarja 
1984 ob obravnavi poročila o izgubah in 
vzrokih izgub v SR Sloveniji v letu 1983 
ter o načinih in možnostih za njihovo 
pokrivanje v letu 1804 na podlagi 255. 
člena poslovnika Skupščine SR Slove- 
nije sprejel naslednji 

SKLEP 

1. Zbor združenega dela jemlje na zna- 
nje poročilo Izvršnega sveta Skupščine 
SR Slovenije o izgubah in vzrokih izgub v 
SR Sloveniji v letu 1983 ter o načinih in 
možnostih za njihovo pokrivanje v letu 
1984, ki je pripravljeno v skladu s skle- 
pom Zbora združenega dela, sprejetim 
ob obravnavi predloga resolucije z dne 
27. 12. 1983. Zbor sprejema tudi uvodno 
besedo predstavnika Izvršnega sveta 
Skupščine SR Slovenije. 

Zbor poudarja, da so podatki o višini 
izgub le začasni, saj je poročilo priprav- 
ljeno na podlagi predhodnih podatkov z 
namenom, da se še pred sprejetjem za- 
ključnih računov v organizacijah združe- 
nega dela opozori na obseg izgub v SR 
Sloveniji, na vzroke za nastale izgube, 
kakor tudi, da se nakažejo možnosti za 

' odpravo nastalih motenj. 
2. Zbor podpira aktivnosti v zvezi s 

pripravo in sprejemanjem sanacijskih 
postopkov, ki so navedene v poročilu ter 
opozarja, da je potrebno za odpravo mo- 
tenj izpeljati zlasti naslednje aktivnosti: 

- v organizacijah združenega dela, ki 
poslujejo z izgubo, bo po potrebno ob 
obravnavi in sprejemanju zaključnega ra- 
čuna nastalo izgubo pokrivati z Razmeje- 
vanjem obračunane amortizacije in s 
sredstvi rezerv v organizacijah združene- 
ga dela, dodatna sredstva za pokritje iz- 
gub pa poiskati v okviru dohodkovnih, 
reprodukcijskih in poslovnih povezav ter 
z združenimi sredstvi v okviru skladov 
skupnih rezerv družbenopolitičnih skup- 
nosti; 

- v temeljnih družbenopolitičnih skup- 
nostih, predvsem njihovih zborih združe- 
nega dela, je potrebno pogosteje obrav- 

navati pripravo in izvrševanje sanacijskih 
programov z vidika njihove realne mate- 
rialne osnove; 

- v temeljnih bankah naj organi uprav- 
ljanja v okviru razreševanja problemov 
likvidnosti gospodarstva in njegove 
obremenitve s krediti proučijo predvsem 
tudi predloge za odlaganje, reprogrami- 
ranje ali zmanjševanje obveznosti za na- 
jete kredite organizacij združenega dela, 
ki so v postopku sanacije; 

- v splošnih združenjih obravnav sana- 
cijskih programov ni mogoče zaključiti le 
s podporo predlaganim sanacijskim 
ukrepom, temveč je potrebno nuditi tudi 
pomoč pri iskanju sanatorja ali več sana- 
torjev in to znotraj članov splošnega 
združenja, če so ti z organizacijami zdru- 
ženega dela z izgubo povezani dohod- 
kovno, reprodukcijsko ali poslovno, prav 
tako pa med članicami drugih združenj, 
ki imajo z organizacijami združenega de- 
la z izgubo take povezave; 

- Sklad skupnih rezerv gospodarstva 
SR Slovenije naj pri svojem poslovanju 
strožje obravnava tiste organizacije zdru- 
ženega dela, ki v času motenj svojega 
poslovanja niso ustrezno ukrepale in 
pravočasno odpravljale vzrokov izgub. 
Za ugotovitev motenj bo sklad upošteval 
kriterije, ki jih je izdelala Gospodarska 
zbornica Slovenije. 

3. Glede na težak položaj, v katerem se 
je znašlo elektrogospodarstvo in premo- 
govništvo SR Slovenije, zbor meni, da je 
potrebno za pokritje izgube v letu 1983 
angažirati sredstva celotnega gospodar- 
stva SR Slovenije. Izvršni svet Skupščine 
SR Slovenije naj pripravi poseben zakon, 
s katerim bi se zagotovila sredstva zapo- 
kritje nepokritih izgub za leto 1983. Hkra- 
ti z zakonom naj Izvršni svet poda tudi 
izčrpno analizo vzrokov, ki so pripeljali 
do tega stanja in nakaže poti, kako naj bi 
se pokril del stroškov enostavne repro- 
dukcije v letu 1984, da se izgube ne bi 
ponovile tudi v letu 1984. Elektrogospo- 
darstvo in premogovništvo pa morata 
pripraviti program sanacije stanja, ki ga 
naj obravnava Posebna samoupravna in- 
teresna skupnost za elektrogospodar- 
stvo in premogovništvo SR Slovenije 

Program sanacije stanja naj pripravi tudi 
naftno-plinsko gospodarstvo, ki naj ga 
obravnava Posebna samoupravna inte- 
resna skupnost za nafto in plin SR Slove- 
nije. , . 

Ob tem pa zbor poudarja, da je zakon- ^ 
ska rešitev možna le za pokrivanje nasta- 
le izgube v letu 1983, v prihodnje pa je 
potrebno na področju vseh samouprav- 
nih interesnih skupnosti materialne pro- 
izvodnje voditi tako politiko cen, ki bo 
zagotovila enostavno reprodukcijo in 
perspektivno tudi del minimalnega pro- 
grama razširjene reprodukcije, kar izhaja 
tudi iz dolgoročnega programa ekonom- 
ske stabilizacije, kakor tudi iz sklepov _ 
Zbora združenega dela. 

4. Zbor združenega dela ugotavlja, da 
so nekatere organizacije združenega de- 
la, ki so imele težave v poslovanju, 
uspešno izvajale sanacijo in dosegajo 
boljše rezultate. Zaradi tega zbor meni, 
da je potrebno podpreti napore takih or- 
ganizacij, zlasti še, če so njihovi proiz- 
vodni programi usmerjeni v izvoz 

5. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
naj skupaj z Gospodarsko zbornico Slo- 
venije, Skladom skupnil\ rezerv gospo- 
darstva Slovenije ter Službo družbenega 
knjigovodstva v SR Sloveniji predloži 
zboru v mesecu juniju 1984 celovito po- 
ročilo o obsegu izgub, vzrokih in načinu 
pokrivanja le-teh. Služba družbenega 
knjigovodstva pa naj pripravi in predloži 
zboru tudi poročilo o nekritih izgubah po 
zaključnem računu iz leta 1982 in iz pre- 
teklih let. Ob ponovni obravnavi poročila 
o izgubah bo zbor obravnaval tudi izvaja- 
nje sanacijskih programov nekaterih več- 
jih organizacij združenega dela, ki so dalj 
časa v izgubi, kot tudi tistih večjih orga- 
nizacij združenega dela, ki imajo že ualj 
časa motnje v poslovanju. Odbor za fi- 
nance Zbora združenega dela bo sproti 
spremljal potek izvajanja sanacij v večjih 
organizacijah združenega dela. 

6. Organizacije združenega dela naj pri 
izvajanju že sprejetih sanacijskih progra- 
mov ali pri pripravi novih, v celoti upošte- 
vajo ao sedaj sprejeta priporočila in skle- 
pe Zbora združenega dela o tej proble- 
matiki. 

S*Dnjtbenopolltlčnega zbora Skupščine S 

delegacije Skupščine SR Slovenije"Z^urepubltklnpvkmlln SkLpščIne 
poteku 26. seje Zbora republik in pokrajin Skupščine SFRJ 

Družbenopolitični zbor Skupščino SR 
Slovenije je na seli dne 20. februarja 
1984 ob obravnavi poročila delegacije 
Skupščine SR Slovenije v Zboru repu- 
blik In pokrajin Skupščine SFRJ o pote- 
ku 26. seje Zbora republik In pokrajin 
Skupščine SFRJ, ki je bila 31. januarja 
1984 sprejel naslednji 

SKLEP 

1. Družbenopolitični zbor Skupščine 
SR Slovenije sprejema poročilo delega- 
cije Skupščine SR Slovenije v Zboru re- 
publik in pokrajin Skupščine SFRJ o po- 
teku 26. seje Zbora republik in pokrajin 
Skupščine SFRJ, ki je bila 31. januarja 
1984. 

2. Pri tem Družbenopolitični zbor pod- 
pira prizadevanja za dosledno uresniče- 

vanje ter spoštovanje odloka Zveznega 
izvršnega sveta o zamrznitvi cen in skle- 
pov Zbora republik in pokrajin v zvezi s 
tem v Sloveniji in celi Jugoslaviji. Po- 
udarja pa, da je takoj potrebno težišče 
aktivnosti usmeriti predvsem v razreše- 
vanje temeljnih ekonomskih težav, ki so 
povzročile zamrznitev cen in v pripravo 
celovitejšega programa kot izhoda iz za- 
časne zamrznitve cen. 
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Mnenje 
do pobude Zavodov Crvena zastava za 
uteditev oprostitve plačevanja prispev- 
kov m davkov od dodatno organizirane- 
ga solidarnostnega dela 

Odbor za finance je na svoji 37. seji 
dne 8. februarja 1984 obravnaval pobudo 
Zavodov Crvena zastava za 'ureditev 
oprostitve plačevanja prispevkov in dav- 
kov od dodatno organiziranega solidar- 
notnega dela in sprejel naslednje mne- 
nje: 

Plačevanje prispevka solidarnosti iz 
osebnega dohodka oziroma organizira- 
nje dodatnega dela za namene solidar- 
nosti je urejeno v določbah 6., 8. in 9. 
člena zakona o oblikovanju sredstev soli- 
darnosti za odpravljanje posledic narav- 
nih nesreč (Uradni listSRS, št. 3/75, 8/78 
in 33/80). V 6. členu navedenega zakona 
je za delavce in druge delovne ljudi dolo- 
čena obveznost, da za namene solidar- 
nosti plačujejo /»oseben prispevek soli- 
darnosti iz osebnega dohodka dosežene- 
ga v mesecu juliju. V 8. in 9. členu zakona 
pa je delavcem v organizacijah združene- 
ga dela v gospodarstvu dana možnost, 
da lahko svojo solidarnostno obveznost 
izpolnijo tudi tako, da organizirajo do- 
datno delo prek 42-urnega delovnega te- 
dna in tako dosežen osebni dohodek pla- 
čajo kot prispevek solidarnosti. V takem 
primeru delavcem ni treba plačati še pri- 
spevka solidarnosti v višini povprečnega 
enodnevnega neto osebnega dohodka 
doseženega v mesecu juliju. Pri tem pa je 
pogoj, da morajo delavci kot prispevek 
solidarnosti plačati celoten znesek oseb- 
nega dohodka (bruto znesek), dosežene- 
ga z dodatnim delom, in sicer do konca 
julija. Zakon izrecno določa, da se iz tega 
osebnega dohodka, ki je dosežen z do- 
datno organiziranim delom in vplačan 
kot prispevek solidarnosti, ne plačujejo 
prispevki in davki. 

Navedena ureditev plačevanja prispev- 
ka solidarnosti velja za namene solidar- 
nosti, opredeljene v omenjenem zakonu 

in družbenem dogovoru o načinu upora- 
be m upravljanja s sredstvi solidarnosti 
za odpravljanje posledic naravnih nesreč 
(Uradni list SRS, št. 29/75). 

V praksi je bilo ob različnih naravnih 
nesrečah poleg navedenega zakonsko 
opredeljenega solidarnostnega de/a več- 
krat uvedeno še dodatno solidarnostno 
delo, tako doseženi osebni dohodek pa 
je bil namenjen za odpravljanje posledic 
naravnih nesreč. To je bilo zlasti pogo- 
sto,kadar škoda na posameznem ob- 
močju ni bila tako velika, da bi bila za 
odpravljanje posledic naravne nesreče 
lahko uporabljena solidarnostna sred- 
stva po navedenem zakonu. Tako so bili 
običajno uvedeni dodatni»občinski« so- 
lidarnostni dnevi za škode, ki so jih po- 
zvročile naravne nesreče na ožjih ob- 
močjih. Pri tem pa je bilo velikokrat za- 
stavljeno vprašanje, ali je treba od oseb- 
nih dohodkov, doseženih s takšnim do- 
datnim solidarnostnim delom (mimo za- 
kona), plačati ustrezne prispevke in dav- 
ke. Na osnovi določb zakona o združe- 
nem delu in zakona o osnovah svobodne 
menjave dela so bila dana pojasnila, da 
avtomatična oprostitev prispevkov in 
davkov v takšnem primeru ni možna, 
temveč da je treba morebitno oprostitev 
plačevanja prispevkov posebej uveljav- 
ljati pri vsaki samoupravni interesni 
skupnosti. 

Zavodi Crvena zastava predlagajo do- 
polnitev republiških in pokrajinskih za- 
konov, tako da bi bila zakonska oprosti- 
tev plačevanja prispevkov in davkov uve- 
dena tudi pri osebnih dohodkih, ki so 
doseženi z dodatnim solidarnostnim de 
lom, poleg primerov, ki so določeni z 
veljavnimi zakoni, in ki so namenjeni za 
solidarnostno pomoč pri odpravljanju 
posledic naravnih nesreč. 

Navedeni predlog po presoji Odbora za 
finance velja za primere, ki so sicer zunaj 
obstoječega koncepta zakonskega ureja- 
nja zagotavljanja sredstev solidarnosti, 
vendar ga bi bilo mogoče vseeno spreje- 
ti. V zakonu bi bilo treba izrecno poudar- 

iti, da je takšno solidarnostno prispeva- 
nje možno le pri tistih naravnih nesrečah, 
ki so v skladu z zakonom podrobneje 
določene z družbenim dogovorom. 

Navedeno pobudo bi bilo mogoče rea- 
lizirati z ustrezno dopolnitvijo obstoječe- 
ga zakona o oblikovanju sredstev soli- 
darnosti za odpravljanje posledic narav- 
nih nesreč. Dopolnitev veljavnega zako- 
na pa bo seveda odprla še naslednja 
vprašanja: 

a) ali je časovno omejevanje solidar- 
nostnega dela možno, ker bi morala biti 
odločitev za to delo izraz volje delavcev, 

b) delavci uveljavljajo nekatere svoje 
pravice iz dela, tudi če ne plačujejo pri- 
spevkov in davkov, 

c; obračunavanje rezultatov dela ob 
dodatnih solidarnostnih dneh povzroča 
vsekakor dodatno administriranje, saj se 
pri obračunu osebnih dohodkov brez pri- 
spevkov in davkov uporabljajo drugačne 
metode izračunavanja kakor pa pri obra- 
čunu osebnih dohodkov. 

Poleg tega pripominjamo, da je po- 
rebno takšno dopolnitev zakonskih 
oredpisov enotno uveljaviti f vseh repu- 
blikah m avtonomnih pokrajinah, o če- 
mer se je mogoče dogovoriti z dopolni- 
tvijo dogovora o oblikovanju sredstev so- 
11 da mosti narodov in narodnosti Jugo- 
slavije ter republik in avtonomnih pokra- 
jin za odpravljanje posledic naravnih ne- 
sreč. 
c?at(žx°db°r za f'nance predlaga, da Skupščina SR Srbije, ki je 27. 10. 1983 že 
sprejela pobudo za spremembo zakon- 
skih predpisov, pošlje predlog za ustrez- 
no dopolnitev dogovora o oblikovanju 
sredstev solidarnost/ narodov in naro- 
dnosti Jugoslavije ter republik in avtono- 
mnih pokrajin za odpravljanje posledic 
naravnih nesreč. 

Enako mnenje o pobudi je zavzel tudi 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. 

Odbor za finance je sklenil, da se to 
mnenje pošlje Zavodu Crvena zastava iz 
Kragujevca. 

POROČILO 

*J%!5t5Pan^uk samouPrawemu sporazumu o združevanju sredstev rezerv v sklad skupnih rezerv gospodarstva Slovenije 

Ob obraba* predloga zakona o spremembI zakona o 
rtbdlh »kupnih rezerv Je na sej! Zbora zdnđanoca dela 
Skupičlne SR Slovenije dne 20.2. 1984 republiški sekre- 
tar za finance podal naslednje poročilo: 

Zbor združenega dela Skupščine SR Slovenije je na 27. se/7 
oo ^ !anuaria 1984 sprejel sklep, naj Izvršni svet Skupščine Slovenije skupaj s Skladom skupnih rezerv gospodarstva 

Uravnavi predloga zakona o spremembi za- 
sktad'h skupmh rezerv, poroča, koliko temeljnih orga- 

nizacij je že pristopilo k samoupravnemu sporazumu o zdru- 
ževanju sredstev rezeiv v sklad skupnih rezerv gospodarstva 
Slovenije od 11. novembra 1983 dalje ter o tem, kako je 
potekalo samoupravno sporazumevanje in zakaj ni bilo več- 
jega odziva temeljnih organizacij združenega dela za pristop 
k omenjenemu samoupravnemu sporazumu oziroma k nie- 
govi spremembi. ' 

8 
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Obveznost združevanja sredstev rezerv v sklade skupnih 
rezerv gospodarstva v občinah in v republiki je določena s13. 
členom zakona o sredstvih rezerv (Uradni list SrRJ, št. 62/77) 
in s 1. členom zakona o skladih skupnih rezerv (Uradni list 
SRS, št. 11/79). Po določbi zakona se s samoupravnim spora- 
zumom poleg drugega določi tudi stopnja za združevanje. 

Sklad skupnih rezerv gospodarstva Slovenije je v novembru 
1979 poslal vsem delavcem v organizacijah, ki so po zakonu 
obvezni združevati del rezervnega sklada v sklade skupnih 
rezerv, predlog samoupravnega sporazuma, s katerim je bila 
predlagana stopnja 3% za združevanje v republiški sklad 
skupnih rezerv.   ... 

Samoupravni sporazum je bil sprejet v 2.886 organizacijah 
od skupaj 3.272, torej 88%. Samoupravni sporazum termin- 
sko ni omejen, niti za eno leto niti za srednjeročno obdobje, 
pač pa do nadaljnjega, dokler se ne spremeni ali razveljavi. 

Za leto 1981 je bila stopnja 6% za združevanje določena z 
zakonom. Konec leta 1982 je bilo v razpravah o resoluciji za 
leto 1983 ocenjeno, da sredstva v republiškem skladu, zbrana 
po stopnji 3%, ne bodo zadoščala za najnujnejše potrebe. 
Skupščina sklada je na seji 4. februarja 1983 sprejela sklep, da 
predlaga delavcem spremembo samoupravnega sporazuma, 
s katero se določi stopnja 5% za združevanje v letih 1983, 
1984 in 1985. 

V aktivnosti za sprejemanje spremembe samoupravnega 
sporazuma sta se vključili Gospodarska zbornica Slovenije in 
Zveze sindikatov Slovenije. Ker je bila sprememba saouprav- 
nega sporazuma razposlana 11. februarja 1983, torej neposre- 
dno pred obravnavo in sprejemanjem zaključnih računov, je 
bilo ocenjeno, da bo do konca februarja 1983 sprememba 
samoupravnega sporazuma sprejeta v najmanj dveh tretjinah 
organizacij in da bo sklad do začetka marca prejel večino 
izpolnjenih obrazcev obvestil o sprejemu spremembe samou- 
pravnega sporazuma.   

Ker so obvestila o sprejemu počasi prihajala, je sklad v 
prvih dneh marca 1983 o tem obvestil Gospodarsko zbornico 
Slovenije in Zvezo sindikatov Slovenije, ki sta okrepili aktiv- 
nost v gospodarskih organizacijah. Vendar tudi ta aktivnost ni 
dala pričakovanih rezultatov. , . 

Na seji 9. maja 1983 je Izvršni odbor sklada ugotovil, da je 
doseženo potrebno število za uveljavitev spremembe samou- 

pravnega sporazuma. Aktivnost seje še nadaljevala in končno 
število organizacij, ki so sprejele spremembo sporazuma, 
ustreza 70% vseh organizacij, kar je za 18% manj kot znaša 
odstotek za samoupravni sporazum. Od 11. novembra 1983 
do 6. 2. 1984 se je število podpisnikov spremembe sporazuma 
povečalo od 2.293 na 2.295 organizacij. 

Glavni razlogi za to da spremembe samoupravnega spora- 
zuma ni sprejelo večje število organizacij združenega dela so 
po mnenju sklada skupnih rezerv gospodarstva Slovenije 
naslednji: 

- v organizacijah združenega dela z izgubo oziroma v 
organizacijah, ki so sredstva rezerv porabile v preteklih letih, 
=0 menili da jim sporazuma ni treba podpisati, ker pač nimajo 
sredstev za izpolnitev materialnih obveznosti, ki izhajajo iz 
sporazuma, . . . 

- v nekaterih organizacijah so menili, da zaradi nelikvidno- 
sti potrebujejo sredstva rezerv za premagovanje lastnih težav 
in da jih bodo zato združevali v republiški sklad skupnih 
rezerv le, če bo taka obveznost predpisana z zakonom; 

- ponekje so čakali, da bo obveznost združevanja rezerv 
določena z zakonom, ker jim tako ne bo treba prevzemati 
obveznosti z osebnim izjavljanjem na zboru delavcev, 

- več organizacij združenega dela ni podpisalo že osnov- 
nega samoupravnega sporazuma iz leta 1979, zato niso spre- 
jeli sprememb tega sporazuma; ■ , , _ ... 

- v nekaterih organizacijah so se odločili; da bodo počakali 
na zakon zato, ker so pričakovali, da bodo zaradi kasnejšega 
sprejema zakona v materialno ugodnejšem položaju kot orga- 
nizacije, ki so sporazum sprejele; . 

- iz datumov sprejema spremembe sporaz,uma m datuma 
prejema obvestila o sprejetju spremembe sporazuma je razvi- 
dno da je v številnih primerih zatajila administracija, ki ni 
odposlala obvestila skladu o sprejemu spremembe spora- 
zuma; 

- marsikje so prejeti predlog spremembe sporazuma izgu- 
bili in kasneje zahtevali ponovno dostavo, češ da predloga 
sporazuma niso prejeli, kar je po mnenju Izvršnega od bo > a 
sklada možno le izjemno, ker je bilo obveščevanje izvršeno 
preko računalnika. 

Poleg naštetih, pa so za nesprejemanje sprememb spora- 
zuma krivi še številni razlogi subjektivne narave. 

ZVEZA KMETIJSKIH ZEMLJIŠKIH SKUPNOSTI SLOVENIJE 

POROČILO 

o uresničevanju ukrepov in aktivnosti za boljšo obdelavo 

kmetijskih zemljišč v SR Sloveni   

SOCIALISTIČNA REPUBLIKA SLOVENIJA 
REPUBLIŠKI KOMITE ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO 

V skladu s programom dela Izvršnega sveta Skupščine 
SR Slovenije za leto 1983 je Zveza kmetijskih zemljiških 
skupnosti Slovenije v sodelovanju z Zadružno zvezo Slo- 
venije in Republiškim komitejem za kmetijstvo, gozdarstvo 
in prehrano SR Slovenije pripravila poročilo o uresničeva- 
nju ukrepov in aktivnosti za boljšo obdelavo kmetijskih 
zemljišč v SR Sloveniji v letu 1983, ki ga prilagamo (Pri- 

poročilo je na 14. seji dne 15. 11. 1983 obravnaval 
Republiški komite za kmetijstvo, gozdarstvo m prehrano 
in v zvezi z njim sprejel ugotovitve in predloge, ki jih 
prilagamo (Priloga 2). . 

O navedenem poročilu in o ugotovitvah m predlogih 
tukajšnjega komiteja v zvezi s tem poročilom ja na 112. seji 
dne 12. 1. 1984 razpravljal tudi Izvršni svet Skupščine SR 
Slovenije, ki je poročilo ter ugotovitve in predloge tukajš- 
njega komiteja sprejel, obenem pa je sprejel tudi nasled- 
nja priporočila; 

1. Občinske skupščine, kmetijske zemljiške skupnosti m 
občinski upravni oziroma inšpekcijski organi, pristojni za 

kmetijstvo, naj v okviru svojih pristojnosti sprotno sprem- 
ljajo obdelavo kmetijskih zemljišč in naj zoper lastnike in 
uporabnike kmetijskih zemljišč, ki svojih zemljišč ne ob- 
delujejo ustrezno, ukrepajo v skladu z zakonom o kmetij- 
skih zemljiščih. . ... 

2 Kmetijske zemljiške skupnosti naj zlasti v tistih obli- 
nah, kjer v letu 1983 niso pristopili k izvajanju na tog za 
uaotavljanje in vključevanje neobdelanih m slabo obdela- 
nih zemljišč v družbeno organizirano proizvodnjo, do 
konca februarja 1984 izdelajo oceno Usedanje aktivnosti 
pri sprejemanju programa vključevanja neobdelanih zem- 
ljišč v setvene programe zadružnih organizacij. To oceno 
naj obravnavajo tdui izvršni sveti občinskih skupščin. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je ob obravnavi 
navedenega poročila ter predlogov in ukrepov v zvezi z 
njim zadolžil Republiški komite za kmetijstvo, gozdarstvo 
in prehrano, da s poročilom, ugotovitvami m Pologi 
RKKGP ter s priporočili Izvršnega sveta Skupščine SR 
Slovenije seznani izvršne svete občinskih skupščin, kme- 
tijske zemljiške skupnosti in Skupščino SR Slovenije. 
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I. UVOD 
Med ukrepi in aktivnostmi za uresničitev plana kmetiiske 

proizvodnje v letu 1983 je bila v SR Slovenj dana posebna 
Pozornost 'zboljšanju obdelave kmetijskih Lm™ščpr?tem 

P JZ£°Žeuei vkl'"čJ>vaniu * obdelavo neobdelanih in slabo 
M*'™* kmet'Jsklh zemljišč. Podlaga tej aktivnosti so bile 
1982 lTLm^nfn,U^b^elanOSU kmeti'skih zemljišč v letu 1982, ki pomeni začetek organizirane aktivnosti na tem po- 

n^ oh^/fPref" St
kleP'Jer usme"tve za nadaljnje izboljševa- nje obdelave kmetijskih zemljišč, ki sta jih SDreiela Zve>™ 

k
mT'SV zf.mH'ških skupnosti Slovenije in Republiški ko- gozdarstvo in prehrano. Namen tega poro- čila je seznaniti Izvršni svet Skupščine SR Slovenije z izvaia- 

mr xx °9. ln ukreP°v za izboljšanje obdelave kmetijskih 
bZdote* r S,OVT'ji V l8tU 1983 in z nalo9ami in ukrepi za v 

t J0m' ,a P°stanei° Prizadevanja za boljšo izrabo 
n™' stalna nalo9a in skrb ter temeljna sestavina naporov nosilcev planiranja za izvajanje planov kmetijske proizvodnje. 

II. OCENA RABE KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ 
Intenzifikacija rabe zemljišč je v letu 1983 temeljila na- 

"m"l£č 'dw!be"0 W 

1. Stanje v intenziviranju poljedelstva in 
travništva 

n,r?SfežeVf'nf dejavnost pri razvijanju kmetijske proizvod- nje teče na treh področjih: 

nJ Lr™°Je intenziviranje rastlinske in živalske proizvodnje 
kmetZ^ira J prostoru * vključevanjem slehernega kmetovalca v organizirano pridelovanje. S samoupravnimi 

mteteffo1' ° tržni P.rldelavi Pšenice, sladkorne pese in prireje ^ka'n mesa Je bilo v letu 1983 vključeno 
Dese aU 45„% VSeh Posevko5-735 sladkorne pese ali 100% vseh posevkov, 11.681 ha krmnih dosevkov ali 

pos°evkov 21S47l0h:1' 4C1890 k°rUZe Za Zrn'e ali 78% vseh 

innS . , a Sllazne koruze ali 100% vseh posevkov 
5% pTšnih poVvnršin.Val'31% 12400 ha ^kovali 

rana ,ef° 7983/84 se povečuje družbeno organizi- 
6 nmPh* \ ,a P <in'Ce na 23 000 na- Zadkoma pesa na 
JnL t Z Za fa Zm'e na 52 000 ha> koruza 2a silažo na 
pašniki na 2Z000ha ™ 35 °°° ^ trmmlkl 130 000 ha in 

V let" 1983/84 boao kmetijske organizacije združenega 
rinLuF1 ! v .'"tenziviranje znatno večje površine krmnih Pašnikov. Kmetijske organizacije bodo 
na podlagi strokovno izdelanih tehnoloških normativov po- 
skrbeleza zadostne količine in pravilen izbor mineralnih 
gnojil, kvalitetnih semen m zaščitnih sredstev. Strokovna po- 

5 ™™! Pa je dolžna organizirati, voditi in sprem- 
nrLnlč 1 "t slehemi Površini, ki je zajeta v samou- sporazum'h o tržni Pridelavi poljščin ter prireji mleka in mesa v proizvodnem letu 1983/84. 

S sosednjimi deželami imamo povprečne hek- tarske pridelke glavnih poljščin še vedno nizke. Stalno pa 
narašča skupni m hektarski pridelek. 

Glede na povprečje srednjeročnega obdobja 1976-1980 <tp 

'(od H?82 hektarski pridelek pri pšenici za 22% (od 28,5 dt na 34,7 dt), pri koruzi za 27% (od 37 dt na 47 d t) 
krompirja za 4%, silažni koruzi za 10% in na travinju za 6%' 

Uporaba mineralnih gnojil se veča, v letu 1982 je bila po- 
raba gnojil na 1 ha obdelovalne zemlje 254 kg ali za 18% večja 
kot v preteklem srednjeročnem obdobju, Občasno pomanjka- 
nje mineralnih gnojil, predvsem pa njihova neustrezna se- 

letno rasfporabe. tW,n/8 V<80te <*"* "o™*"" 

trnnfTi*! Ztrad' načrtne9a usmerjanja (pa tudi razmer na gu) kaže skupna proizvodnja koruze za zrnje, ki je za 33% 
večja od povprečja prejšnjega srednjeročnega obdobja si- 

n^tota°h>Ze Pa za57% bajanje in širjenje poljščin v kolobar poteka hitro, če obstaja ekonomski interes in če je omogo- 
čeno mehanizirano pridelovanje od setve do spravila. 

Nizko intenzivnost rabe imamo na travinju. Z okoli 339.000 

7«,o/ Pn povprečnem pridelku 35,8 dt 
vlttu i^o io^ pašnik"v Pa preostalih 21,7%. 

11 fo ^ m Je bi!° v intenziviranje zajetih 101 600 ha 
toh travnikov. Pospeševalna služba ocenjuje, da je 

nt T ^bHO'ogiia (gnojenje, pravočasna košnja, konzervira- 
nst*rh S*a Za ) uvedena le na cca 25% površin na 
do!oo^7a2hJ,° VPe'Jani 16 de'ni ukrepi K'erso travniki dostopni za obdelavo z motornimi kosilnicami, traktorji in 

Ki!!/ °T' 'e spravil° mrve v celoti mehanizi- 
rani lPf fe.P°vsodzadovoljivo rešeno vprašanje konzervi- ranja krme (silosi, prevetrovalne naprave). Obseg intenzivira- 

kmltrVn deloma ponazarjajo podatki, da travo silira 8.266 kmetij prevetrovanje ima uvedeno 4.792 kmetij intenzivni 
*afn°i J sjstem pa 2.380 kmetij na 8.103 ha. Prepočasi se 
načinov siliranja Trme. gostejših 
naiLuž? 'et Sf pri kor'ščenju skupnih dolinskih in planinskih pašnikov m planin opušča slaba zemljišča in se intenzivirajo 
pašne ruše na boljših zemljiščih. V letu 1982 se je na 234 

1MB43 tfmcJr (25.413ha> Pas'° 1°>543 glav velike živine s 
LZ£'i krmsk'm, dnevi. V letu 1983 je v okviru Makropro- 
•lt!il9R4Unaln'U 0Puš^enih pašnikov in travnikov, v 
da J.TL& ? laietZ nadal'nl'h 6 000 ha Vzpodbudno je to, da se v območjih s hlevsko rejo veča interes živinorejcev za 

nhstlia i n'ade žlvme- V Planinskem in hribovskem svetu 
nfkl kJr ^ ?- feml,'ŠČ' k'er bi lahko uredili skupne paš- nike, kjer bi pasli živino z območij hlevske reje. 

ml !^o^e,1i'V'ranya pr'de,OVa^a krme je zaznaven pre- mik v tehnologiji konzerviranja krme. V obdobju 1982-1983 so bih na preko 17.000 kmetijah postavljeni silosi s skunnn 
prostornino 845.000 nč, nadaljnjih l ^ kme ij pa j^ 
fol,jo okoli 47.000 m* silaže. Kar 110.000 glav velike !iZe ima 
zag°tovllen°kvalitetno prehrano v zimskem obdobju. To pa 
je še vedno komaj 30% celotnega staleža govedi. 

7JJr,::6?
r"g0 zahtevno področje intenziviranja kmetijskih emljiŠL. je sanacija zemljiške in posestne strukture. Pomemb- 

nejši premiki v setveni strukturi so možni le ob popolni meha- 
JZlraP°, Pr'deiave vseh poljščin v kolobarju. To pa je moč 
nhlfa* , V okv!ruPoliedelskih proizvodnih skupnosti, ki bodo 
vrtni cff VeS'\ zem'jišč na zaokrožnem območju. Šte- vilne sedaj delujoče strojne skupnosti te vloge še nimajo V 
okviru pridelovalnih skupnosti bo možno vključevati v obde- 
lavo tudi slabo ali neobdelana kmetijska zemljišča. Na hribov- 

ta ran^TJ3?10 paSne skuPnosf' najbolj primerne oblike 
f«f I lar>ie U,StLezne rabe kmetijskih zemljišč. V letu 1982 je delovalo v poljedelstvu 662 skupnosti s kompletnimi lini- 
jami strojev in 3.470 skupnosti z rabo enega ali več strojev V 
vse skupnost! je vključeno nad 13.000 kmetij. V pašne skup- 

3 533 kmetij 234 Skupnih Pašnikov in planin, je združenih 

rJnt VrfjZ področ'e intenziviranja proizvodnje je usposab- 
LJ1/? ° "f!^Zrlenl kmetij. Po usmeritvenih programih deluje ze 21.400 kmetij; po ocenah zadružnih organizacij bi 
bilo možno usmeriti še nadaljnih 20.000 kmetij. 

deJavniki v intenziviranju kmetijske proizvodnje 
nhrt^Jn za ruzna °rganiziranost, reden prevzem kmetijskih Pridelkov, zadovoljiva oskrba z reprodukcijskim materialom 

ševa?naTužba.ana hrani'n°-kreditna služba in razvita pospe- 

ši ^memb"' Premiki so v krepitvi kmetijske pospeševalne službe v zadružnih organizacijah. Od leta 1972 do 1982 se je 
število kmetijskih strokovnjakov v organizacijah združenih 
kmetov podvojilo. Na pospeševalnih nalogah (intenziviranje 
uvajanje družbeno organizirane proizvodnje), deluješSto- 

mnflsl Jn '^ 170 lnženiriev '• stopnje in 147 tehnikov. V regijskem merilu pa je v 8 območnih zavodih organizirana 
kmetijska m veterinarska specialistična služba, ki je vključena 
v program zadružnih organizacij. vključena 

Skoraj vse občine in skladi za intervencije v kmetijstvu 

letu19a9m°iQM VneČ!x^ V zadružnih organizacijah, v 
riJirLn h 1983 Je rePUbliški interventni sklad sofinanciral 75 delovnih mest pospeševalcev v manj razvitih krajevnih skup- 
nostih in občinah. V letu 1984 pa se bo sofinanciranip /> 
republiškega sklada razširilo na 160 delovnih mest. 

hi Hr!ik^ak!iVH0Sti 'n dosežkov na področju intenziviranja ne 
f?t, Ji p°p !n ,ez Podatkov o obsegu izobraževalne dejavno- 
J'za cTnrS>Vt e' razne ob,ike izobraževanja je bilo vklju- čeno 51.000 kmetovalcev m kmetovalk. V zimskem obdobju 
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1982/83 je bilo po vaseh 1.206 predavanj s splošno vsebino za 
vse kmetovalce, 497 predavanj za ožje interesne skupine m 
skupnosti, 73 raznih tečajev ter 310 strokovnih ekskurzij na 
kmetije in proizvodne skupnosti, kjer je uvedena sodobna 
tehnologija proizvodnje. 

2. Neobdelana in slabo obdelana kmetijska 
zemljišča 

2 1 V letu 1983 se je nadaljevala aktivnost ugotavljanja 
neobdelanih in slabo obdelanih kmetijskih zemljišč m izvaja- 
nje ukrepov za njihovo ustreznejšo obdelavo. Ugotovljeno je 
bilo 11.280 ha neobdelanih in slabo obdelanih kmetijskih 
zemljišč pri 4 825 lastnikih in 7.386 ha družbenih zemljišč 
(prevladujejo pašniki). Stanje opuščanja rabe zemljiščYjiri- 
bovitem in kraškem svetu je ostalo glede na leto 1982 
glavnem nespremenjeno (med 40 - 100.000 ha zemljišč). 

Obseg neobdelanih in slabo obdelanih zemljišč seje od leta 
1982 zmanjšal za 33%. Od navedenih zemljišč je v ravnim le 
1.525 ha neobdelanih kmetijskih zemljišč, slabo obdelanih pa 
2.816 ha, vse druge površine pa so v hribovitih in kraskin 
Pr<Razgovori z lastniki glede ukrepov za izboljšanje obdelano- 
sti kmetijskih zemljišč so bili opravljeni v 1.381 primerih 
(približno enako kot v letu 1932), kar je mnogo premalo; 
povečalo pa se je število lastnikov, ki so sami izboljšali obde- 
lavo. Večja pripravljenost lastnikov zemljišč, da sami izbolj- 
šajo obdelovanje, se kaže tudi v tem, da se je zmanjšalo 
število primerov, ko bi bilo potrebno ukrepati po 18. č enu 
zakona o kmetijskih zemljiščih ter oddati zemljišča boljšim 
obdelovalcem.  . ia 

V letu 1983 so kmetijske zemljiške skupnosti na podlagi 78. 
člena zakona o kmetijskih zemljiščih predlagale Primerne 
ukrepe za boljšo obdelavo 220-tim lastnikom zemljišč, 
imajo skupaj 508 ha. . 

Neobdelanih in slabo obdelanih kmetijskih zemljišč na hri- 
bovitih in kraških območjih je približno dvakrat več kot v 
ravnini. Opuščanje obdelovanja se na hribovitih in kraških 
območjih nadaljuje. Kijub temu je bilo na hribovitih območjih 
v letošnjem letu izvedenih manj ukrepov začasnega upravlja- 
nja z neobdelanimi zemljišči kot v letu 1982. Kmetijske zemlji- 
ške skupnosti v hribovitih območjih namreč dosti težje naj- 
deio drugega interesenta za obdelovanje kmetijskih zemljišč. 
To potrjujejo tudi poročila kmetijskih inšpektorjev, ki poro- 
čajo o novih primerih kmetij, kjer so lastniki ostarelim so brez 
dedičev. To je na hribovitih območjih vse večji Problem. 

Od ugotovljenih neobdelanih in slabo obdelanih kmetijskih 
zemljišč, ki so bila evidentirana v letu 1982, je bilo v letu 1983 
v okviru setvenega plana kmetijskih organizacij združenega 
dela vključeno v obdelovanje po ugotovitvah ali ocenah kme- 
tijskih zemljiških skupnosti 2.000 hektarjev. 

III. IZVAJANJE PROGRAMA AKTIVNOSTI IN 
SKLEPOV ZA VKLJUČEVANJE NEOBDELANIH IN 
SLABO OBDELANIH KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ V 
INTENZIVNO OBDELAVO 

Na podlagi obravnave poročila o neobdelanih in slabo ob- 
delanih kmetijskih zemljiščih v letu 1982 sta Zveza kmetijskih 
zemljiških skupnosti Slovenije in Republiški komite za kmetij- 
stvo, gozdarstvo in prehrano sprejela program aktivnosti in 

TABELA ŠT. 1 
Neobdelana in slabo 
obdelana kmetijska 
zemljišča v lastnini 

štev. last. ha 

število    
lastnikov, s izboljšanje 
katerimi so obdelave 
opravljeni   
razgovori štev, last. 

6/1982 
12/1932 
8/1983 

4.251 16.589 
6.045 16.000 
4.825 11.280 

1.375 
2.249 
1.381 

981 
1.657 

857 

sklepov, s katerimi sta zavezala posamezne odgovorne no- 
silce za večjo aktivnost pri razreševanju problema slabo ob- 
delanih in neobdelanih kmetijskih zemljišč v i>R Sloveniji Ti 
sklepi so podlaga tudi za trajno aktivnost na tem področju. 
Zato v tem poročilu dajemo tudi kratko poročilo o njihovem 
Urffa podlagi podatkov kmetijskih zemljiških skupnosti ugo- 
tavljamo, da so v približno polovici občin v SR Sloveniji v 
setvene piane vključili nekaj več kot2.000 haneoMe,an//Tin 
slabo obdelanih kmetijskim zemljišč, v drugih občinah pa o 
tem nimajo podatkov. Ugotavljamo, da najodgovornejši v 
mnogih občinah niso seznanjeni z omenjeno problematiko in 
sklepi ter da se tudi kmetijske organizacije združenega dela v 
vseh občinah še niso vključile v izvajanje nalog za vključeva- 
nje teh zemljišč v družbeno organizirano tržno pridelavo. 

V večini primerov kmetijske zemljiške skup,nostiiniso pri- 
pravile programov za uresničevanje sprejemih nalog inukre- 
pov. Tudi iz pregleda dejavnosti nekaterih kmetskih zem/ji- 
tkih skupnosti ki qa je opravil Republiški kmetijski inšpeKto- 
Tin Zveza kmetijski* zemljiških skupnosti Slovenije sled. 
da samoupravni organi kmetijskih zemljiškm skupnosti niso 
spremali plinov aktivnosti za uresničevanje nalog, še več 
da niso bili seznanjeni z nalogami. Potrebno je spremeniti 
način dela kmetijskih zemljiških skupnosti tako, da bodo v 
več "meri koordinirale in usmerjale izvajanje nalog P" gospo- 
darjenju s kmetijskimi zemljišči. Premajhen pa je tudi eko- 
nomski interes kmetijskih organizacij združenega dela za 
Uls?ujSr2za Sovlre'Ktn/ki neobdelanih in sla^°°^r 
lanih kmetijskih zemljišč niso bile ustanovljene v vsen obči- 
nah marsikje pa so ustanovljene le formalno mjih p red stav- 
kata le tainik kmetijske zemljiške skupnosti m kmetijsk, inš- 
pektor Majhen interes za sodelovanje v teh skupjnahjepr, 
občinskih referentih za kmetijstvo m predst 
organizacij združenega dela ter drugih služb v občinah (so 
C'Kmetijske zemljiške skupnosti in kmetijski 
rabiiaio ukrepe začasnega upravljanja kmetijskih zemljišč po 
18. členu zakona o kmetijskih zemljiščih le v skrajnih prime- 
nhpriprava modelov za vključevanje neobdelanih in slabo 
obdelanih kmetijskih zemljišč v družbeno orgarazirano(<me 
ti/tsko proizvodnjo in priprava dolgoročnega programa tzkon 
ščanja kmetijskih zemljišč v zaraščanju je pr, Zvezi kmetijske 
zemljiške skupnosti Slovenije, Centru 2za 
tijstva pri Zadružni zvezi Slovenije, Biotehnišk feku/tef in 
Pntinvna skupnost za razvoj kmetijstva in- industrije v teku. 

Stanje pri prenosu zemljišč nekmetijskih organ/zac^ v kme- 
tijski zemljiški sklad v občini se v primerjav, z letom 1982 n, 
fc'zaetonatoS'b//določen rok6^secev^rornadokonča 
avrusta 1983 Prav tako še niso bi te v občinah usklajene 
pogodbe o zakupu kmetijskih zemljišč z določabmi zakona o 
kmetijskih zemljiščih, kmetijska inšpekcija pa bo morala do 
pričetka spomladanskih del v letu 1984 tega ustrezno u r - 
Pavvs eh občinah so v izdelavi ali pa so že izdstenskategon- 
zacije kmetijskih zemljišč na podlagi navodila k zakonu o 
varstvu kmetijskih zemljišč pred spreminjanjem namembno- 
sti v okviru katerih so opredeljene tudi površine v zaraščanju, 
v prostorskih delih družbenih planov pa bo opredeljena nji- 
hova bodoča raba. 

UKREPI 

ha 

ukrepi po 18. 
členu ZKZ 
štev. last. ha 

Slabo 
obdelane 
družbena 
zemljišča 

Obseg zanemarjenih 
zemljišč v večjih 

kompleksih 

št. kompl. ha 

1763,5 
3734 
2586 

351 
411 
220 

1078 
508 

9606,5 40 40.494 
8108 stanje nospretn. 
7368 + stanje neaprem. 



UGOTOVITVE IN PREDLOG! . 

£5£!!Žkfaa komiteja za kmetijstvo, gozdars 

ZLlJUČ v"H'™*«** b°H*0 »bdalavo kmetijskih 

1. UGOTOVITVE 
1. V letu 1983 je dosežen precejšen 

napredek pri intenziviranju kmetijske 
proizvodnje, zlasti pri boljši izrabi kmetij- 
skih zemljišč. To se kaže v povečanju 
pndfikov, na hektar pri pomembnejših 
poljščinah in krmnih rastlinah in poveča- 
nju obsega kmetijskih zemljišč v družbe- 
no organizirani kmetijski proizvodnji 
Kjer se v največjem obsegu izvajajo po- 
speševalni ukrepi. Kljub dosežkom pa še 
vedno močno zaostajamo za možnostmi, 
kar zahteva še bolj organizirano trajno 
aKtivnost vseh odgovornih nosilcev za 
uvajanje najsodobnejših tehnoloških, te- 
hničnih in organizacijskih novosti v kme- 
tijsko proizvodnjo. 

2. Neobdelana in slabo obdelana kme- 
tijska zemljišča, ki so bila kot taka doslej 
ugotovljena, se v precejšnji meri vključu- 
jejo v intenzivnejšo in družbeno organizi- 
rano obdelavo. Ugotavljanje obdelanosti 
zemljišč in ukrepanja v zvezi s tem pote- 
kaprepočasi. V nekaterih občinah tudi 
nedosledno upoštevjo navodilo o tem 
kdaj se šteje, da obdelovalec ravna kot 
dober gospodar. 

Da obseg neobdelanih in slabo obdela- 
nih kmetijskih zemljišč v letu 1983 v pri- 
merjavi z letom 1982 upada, je precej 
nezanesljiva ugotovitev predvsem zaradi 
tega, ker doslej še niso (zlasti v nekaterih 
občinah) bila pregledana (ocenjena) vsa 
kmetijska zemljišča. 
„3- Neobdelana kmetijska zemljišča v 
SR Sloveniji niso temeljni problem rabe 
kmetijskih zemljišč Največje možnosti 
povečevanja kmetijske proizvodnje so 
predvsem v hitrejšem povečevanju hek- 
tarskih pridelkov na zemljiščih, ki so že v 
obdelavi. Med neobdelanimi zemljišči pa 
so najtežji probelm zemljišča v zarašča- 
nju v hribovitih območjih. Gre za obsež- 
na območja, ki jih je potrebno takoj in 
celovito razreševati. Strokovni in organi- 
zacijski modeli za oživitev kmetijske pro- 
izvodnje na teh območjih so izdelani po- 
trebno je angažiranje kmetijskih organi- 
zacij, družbeno političnih skupnosti in 
potrošnih centrov za skupne naložbe v 
usposobitev te proizvodnje. 

4. Sklepi Zveze kmetijskih zemljiških 

skupnosti Slovenije in Republiškega ko- 
miteja za kmetijstvo, gozdarstvo in pre- 
hrano glede zagotavljanja boljše obdela- 
ve kmetijskih zemljišč se v letu 1983 niso 
zadovoljivo uresničevali. Ob premalo 
enotnem in celovitem pristopu odgovor- 
nih nosilcev kmetijskih zemljiških skup- 
nosti, kmetijskih zadrug, temeljnih orga- 
nizacij združenega dela, občine, krajevne 
? yPnost!k intenzifikaciji rabe zem- ljišč, je bila letošnja aktivnost zastavljena 
oziroma izvajanja preveč kot akcija za 
ugotavljanje samo neobdelanih zemljišč, 
vzrok temu je zlasti v premajhni aktivno- 
sti kmetijskih organizacij pri terri in njiho- 
vi preslabi strokovni usposobljenosti za 
te naloge. Mnogokrat kmetijske organi- 
zacije tem nalogam (zemljiščem) posve- 
čajo premalo pozornosti. 

S. Sklepi Zveze kmetijskih zemljiških 
skupnosti Slovenije in Republiškega ko- 
miteja za kmetijstvo, gozdarstvo in pre- 
hrano v zvezi z izboljšanjem obdelave 
kmetijskih zemljišč, ostajajo tudi v naprej 
ustrezna podlaga za aktivnosti na tem 
področju. V občinah naj kmetijske zem- 
ljiške skupnosti in izvršni sveti skupščin 
občin zagotovijo njihovo doslednejše 
izvajanje. ' 

II. PREDLOGI 
1. Izvajanje nalog za boljšo obdelavo 

vseh kmetijskih zemljišč in vključevanje 
teh v družbeno organizirano kmetijsko 
proizvodnjo mora postati sestavni del in 
temelj planov kmetijskih organizacij in 
njihovega izvajanja oziroma vsakodnev- 
ne aktivnosti. To pa pomeni: 

- da so kmetijske organizacije združe- 
nega dela najbolj odgovorne za stanje 
obdelanosti kmetijskih zemljišč na svo- 
jem območju; pri izvajanju te naloge pa 
morajo v okviru svojih pristojnosti in od- 
govornosti sodelovati tudi vsi drugi z za- 
konom določeni nosilci (inšpekcije, kra- 
jevne skupnosti, občina); 

- da se morajo kmetijske organizacije 
za to nalogo bistveno strokovno okrepiti. 
To je tudi temelj za uspešnejše izvajanje 
celotne kmetijske zemljiške politike; 

- da naj Zadružna zveza Slovenije in 

Center za pospeševanje kmetijstva v po- 
speševalnem programu za leto 1984 
opredelita ustrezne ukrepe in aktivnosti 
za nadaljnjo intenzifikacijo kmetijskih 
površin ter strkovno oziroma kadrovsko 
krepitev in njihovo usmerjenost v izvaja- 

Ijišč na,°9 pri JreJanju kmetijskih zem- 
. 3. Družbene kmetijske organizacije se 
morajo opredeliti do koriščenja svojih 
neobdelanih ali slabo obdelanih zem- 
ljišč. Za zemljišča, ki jih ni mogoče go- 
spodarno obdelovati v družbeni proiz- 
vodnji, naj se v sodelovanju z organizaci- 
I*™1 združenih kmetov izdelajo modeli 
vključevanja teh zemljišč v zasebno kme- 
tijsko proizvodnjo na podlagi trajnega 
proizvodnega združevanja v družbeno 
Organizirano proizvodnjo. Rok: leto 

3. S sprejetimi družbenimi plani bodo 
določena tudi kmetijska zemljišča v zara- 
ščanju in opredeljen njihov namen. Kme- 
tijske in gozdnogospodarske organizaci- 
je združenega dela in kmetijske zemljiške 
skupnosti naj izdelajo program z ukrepi 
za revitalizacijo teh zemljišč za kmetij- 
stvo in gozdarstvo. Glede na obsežnost 
m nujnost naloge ter materialno sposob- 
nost organizacij združenega dela je po- 
trebino predvideti postopnost ukrepanja. 

Rok: v letu 1984. 
4 Sedanje merila oziroma kriterije za 

določanje ustrezne obdelave zemljišč bo 

?%Tt
n°JZp0pClniti- Zat0 na' Kmetijski inštitut Slovenije izdela strokovne nor- 

mative, ki bi bih podlaga za ugotavljanje 
ustrezne intenzivnosti rabe zemljišč. To 
bo tudi podlaga za dopolnitev kmetijske 
zakonodaje na tem področju. 

Rok: marec 1984. 
5; i dogovoru o enotni davčni politiki za leto 1984 naj se zaostri obveznost za 

SSUSKE" *eml'išča Predlog pripravijo 
K 23 družbene prihod- ke, Republiški komite za kmetijstvo goz- 
darstvo m prehrano in Zadružna zveza 
Slovenije. 

Rok: december 1903. 
6. Ukrepi in aktivnosti naj potekajo ta- 

k°- da d°Je}a 1985 v SR Sloveniji ne bo več neobdelanih kmetijskih zemljišč. 

MNENJE 

"votSSž5? 

Odbor Zbora združenega dela za 
agrarno politiko je na svoji seji dne 3 fe- 
bruarja 1984 obravnaval poročilo o ure- 
sničevanju ukrepov in aktivnosti za bolj- 
šo obdelavo kmetijskih zemljišč v SR 
Sloveniji v letu 1984. 

Odbor ugotavlja, da je na področju in- 

tenzivnejšega obdelovanja kmetijskih 
zemljišč dosežen določen napredek, 
vendar pa je še vedno preveč neobdela- 
nih in slabše obdelanih zemljišč tako v 
zasebnem kot tudi v družbenem sektorju 
Nesporno je, da je bilo zlasti v posamez- 
nih občinah veliko premalo storjenega za 
vključitev neobdelanih zemljišč v obdelo- 

vanje in za intenzivnejše obdelovanje 
preostalih zemljišč. Pri slednjih so še 
ogromne rezerve, neobdelanih zemljišč 
pa ni več toliko. 

Odbor meni, da je možno intenzivirati 
kmetijsko proizvodnjo z aktivno pospe- 
ševalno službo, s pravilno motivacijo 
vseh predelovalcev, z rednim zagotavlja- 

poročevalec 



rtiem reprodukcijskega materiala, z za- 
gotovitvijo socialne varnosti in ustrezne 
cenovne politike. Poleg tega je treba z 
raznimi oblikami izobraževanja sezna- 
njati vse pridelovalce, da bi dosegali kar 
najboljše rezultate. 

Posebnega pomena je tudi ureditev ce- 
novnih razmerij med repromateriaiom in 
kmetijskimi pridelki, saj cene repromate- 
riala (gnojila, zaščitna sredstva, rezervni 
deli . .) v primerjavi s cenami pridelkov 
silijo v manjšo uporabo le-teh. Po drugi 
strani pa kmetijske zadruge indrug e 
kmetijske organizacije združenega dela 
za zagotovitev reprodukcijskega mate- 
riala dajejo znatne avanse, kar precej 
ooroža njihovo likvidnost, obenem pa 
sploh še ne zagotavlja dogovorjene in 
pravočasne dobave. V nekaterih pr/rnerfh 
pa dobavitelji raje vračajo avanse kot da 
bi dobavili naročen repromaterial 

Odbor poudarja, da je potrebno za bolj 
intenzivno obdelavo zemljišč še bolj zao- 
striti kriterije za ugotavljanje obdelanosti 
ter zagotoviti njihovo dosledno uresniče- 
vanje. Odbor tudi meni, da je treba v 
zvezi z ustreznostjo obdelanosti zemljišč 
preprečevati nekatere špekulacije (npr- 

koruzinje prek zime) v primerjavi s pše- 
nico ali koruzo, ki bi jo lahko lastnik 
posejal. Pri tem tudi ni dovolj kaznovanje 
z mandatnimi kaznimi, ker je zaradi 

neobdelovanja ali slabšega obdelovan a 
pridelek manjši ali ga sploh ni. Manjši 
pridelek pa tudi ne omogoča doseganje 
zahtevnih planskih ciljev na področju 
kmetijstva. V primerih, ko lastn'k'J^' 
različnih razlogov zemlje ne obdelujejo, 
odbor predlaga, da je treba z upošteva- 
njem zakonskih določb hitreje zagotav- 
ljati obdelovanje te zemlje. Zadeve pa je 
treba reševati diferencirano, m sicer z 
ozirom na vzrok neobdelovanja oziroma 
slabšega obdelovanja. 

Odbor meni, da je treba z usklajeno 
aktivnostjo vseh nosilcev kmetijske pro- 
izvodnje, kmetijskimi crganizacijam 
THmženeaa dela, družbenopolitičnimi 
skupnostmi, družbenopolitičnimi organ- 
zacfiami in drugimi samoupravnimi orga- 
nlzSmiin skupnostmi doseči sprotno 
reševanje nastalih problemov doto«5rti 
nosilce za izvajanje P0f™z

r
n'£™ °%on. 

tem področju m opredeliti roke za *on 
trol/ranje sprejeti h aktivnosti. V zvezi s 
tem odbor meni, da bi bilo potrebno tudi 
predloženo poročilo poslati vsem nosil 
cem posameznih nalog ter jih časovno 
zavezati za izvedbo aktivnosti m za poro- 
čanje o opravljenih aktivnostih. Poleg te- 
ca pa bi bilo treba nosilce aktivnost, raz- 
širiti še na kmetijske organizacije in or- 
ganizacije. združenih kmetov. To ,e še 

posebej pomembno, ker se ponekod tudi 
zemljišča v družbeni lasti slabše obdelu- 
jejo, kljub v povprečju boljši, legi, kvalite- 
ti in kompleksnosti zemljišč 

Odbor ugotavlja, da je za povečanje 
obdelanosti kmetijskih zemljišč zelo po- 
membno, da se prepreči odhajanje ljudi s 
hribovskega sveta, kjer so skoraj neiz- 
zmerne rezerve za povečanje *™0tijske 
proizvodnje. V ta namen bi bilo treba 
ustrezno zastaviti akcije v občinah m kra- 
jevnih skupnostih ter zagotoviti spodbu- 
dne oogoje za ostajanje ljudi v hribov- 
skem svetu oziroma za njihovo vračanje. 

Odbor meni, da je treba še večjo po- 
zornost posvetiti problemu zaraščanja 
kmetijskih zemljišč, učinkovitemu siste- 
mu obdavčevanja, pokrivanju prehran- 
ske bilance in kadrovski krepitvi pospe- 
ševalne službe. Na ta način bodo ustvar- 
jeni pogoji za intenzivnejše obdelovanje 
kmetijskih zemljišč. 

Odbor predlaga, da se s predloženim 
poročilom skupaj s priporočili izvršnega 
sveta, z ugotovitvam in priporočili Repu- 
bliškega komiteja za kmetijstvo, gozda- 
stvo in prehrano ter skupaj z mnenji in 
predlogi odbora seznani delegate z nji- 
hovo objavo v Poročevalcu. Poleg tega 
pa naj nosilci posameznih nalog iz pred- 
loženega poročila obveščajo odbor o 
uresničevanju le-teh. 

PREDLOGI, STALIŠČA IN PRIPOMBE stoveniie in 

delegatov Zbora združenega dela Skupščine SR Slovenije 

stališča Republiškega sekretariata za finance 

v letih 1984 In 19BS, d^rnT^rZni 

ženeem dala Skupščine SR Slavenlje dna 27. 12.T9f*so 

žsfst&gzskzsssrmA 
zavzel atalličs.   

nh ra,nravi o predlogu zakona o določitvi stopenj In 

so delegati Zbora združenega dela posredovali nekaj po u 

M'ne^^epuMikaga sekretariata za finance k predlaga- 
nim pobudam so naslednja: 

1 K PRIPOMBAM DELEGATOV ^fORA 
ZDRUŽENEGA DELA SKUPŠČINE OBČINE 
LJUBLJANA BEŽIGRAD K PREDLOGU ZAKONA 
O DOLOČITVI STOPENJ IN NEKATERIH 
OLAJŠAV ZA DAVEK IZ DOHODKA TOZD IN 
DELOVNIH SKUPNOSTI V LETIH 1964 IN 198o 

sSSSSS. 

mrec meni, da bi bilo potrebno tudi zastopnikom tujih firm 
priznati v smislu davčne olajšave status izvoznika. 

Mnenje k predlagani pobudi 
niaišava za izvoznike po 4. členu zakona o določitvi stopenj 

in neSih oS za davek iz dohodka TOZD in delovnih 
b■ nnct v/ intih 1984 in 1985 je opredeljena kot ekonomski 

fnZ^VpTpeTanja^zi ^sežen'egavkonve^ih 
devizah Pri tem je kot glavni kriterij upoštevan Izvoz blaga In 
storitev in ne pridobivanje deviz po kakršnikoli drugi osnovi. 

Zastopniki tujih firm pridobivajo devizni priliv na podlagi 

ca i bi pospešeni! uvoz in ne izvoz. Pri pobudah za dopolnitve 
j oia/žav je namreč potrebno upoštevati cilje, ki jih 

S. m* <**«. »»o""«'- 
zacija ciljev tekoče ekonomske politike. 

2. K PRIPOMBAM SKUPINE DELEGATOV ZA 
GOSPODARSKO PODROČJE 21 OKOL/M - 
PIRAN OB OBRAVNAVI PREDLOGA ZAKONAO 
DOLOČITVI STOPENJ IN NEKATERIH OLAJŠAV 
ZA DAVEK IZ DOHODKA TEMELJNIH 

sis^sr 
predlaoala, da se v navodilih za razlago 4. člena zakona o 

leSnih Tr^nizacnSet^adTa i™lelovnih skupnosti v 

13 
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letih 1984 in 1985 opredeli kot devizni priliv iz tujine tudi 
devizna realizacija, ugotovljena po Navodilu o postopku za 
predložitev zahtev in dokumentacije organizacij združenega 
dela, ki izvajajo storitve za prenos deviz za čeke, izdane od 
Narodne banke Jugoslavije za nudene storitve (navodila Na- 
rodne banke Jugoslavije, št. 23/11-1-4K. br. 227 z dne 26/5- 
1983, obrazec št 1, tekoča št. 3. 

Mnenje k predlagani pobudi: 
V 9. členu zakona o davku iz dohodka temeljnih organizacij 

združenega dela in delovnih skupnosti (Uradni list SRS, št. 
18/80 in 23/83) je določeno, da se davčnim zavezancem - 
izvoznikom, ki z izvozom blaga domače proizvodnje in stori- 
tev, ustvarjajo devizni priliv, zmanjša davčna osnova za od- 
stotni delež, ki ustreza razmerju med dinarsko vrednostjo 
vsega izvoza blaga in storitev, povečano za izvozno stimula- 
cijo in celotnim prihodkom davčnega zavezanca. 

Navedena sistemska rešitev je povzeta tudi v zakonu o 
določitvi stopenj in nekaterih olajšav za davek iz dohodka 
temeljnih organizacij združenega dela in delovnih skupnosti v 
letih 1984 in 1985 (Uradni list SRS, št. 41/83), še z nekaterimi 
dodatnimi olajšavami in z opredelitvijo, da navedena olajšava 
velja samo za priliv, dosežen v konvertibilnih devizah. 

Zaradi sprememb zakona o deviznem poslovanju in kredit- 
nih odnosov s tujino, od 1. 1. 1983 dalje organizacijam s 
področja turizma in gostinstva ne pripada več devizni priliv od 
deviz, ki jih tuji turisti zamenjajo v menjalnicah z namenom, 
da z njimi plačujejo opravljene turistične in gostinske storitve. 

Zaradi tako spremenjenih določb, davčni zavezanci s po- 
dročja turizma in gostinstva ne morejo več uveljavljati davč- 
nih olajšav za ta del dohodka, v skladu z določili davčnega 
zakona. 

Menimo, da je pobuda skupine delegatov sprejemljiva, saj 
bi z njeno uresničitvijo zajeli v davčno olajšavo celotno de- 
vizno realizacijo organizacij združenega dela s področja turi- 
zma in gostinstva. Kot dodaten razlog za sprejem navedene 
pobude navajamo še določilo samoupravnega sporazuma o 
zagotavljanju sredstev za pospeševanje konvertibilnega 
izvoza in konvertibilnega deviznega priliva v SR Sloveniji v 
letu 1984, ki ga je sprejela Skupščina samoupravne interesne 
skupnosti za ekonomske odnose s tujino. 

V samoupravnem sporazumu je določeno, da se konverti- 
bilni devizni priliv pcspešuje in spodbuja tudi tako, da se 
udeleženkam sporazuma, ki z izvozom blaga in storitev 
ustvarjajo konvertibilni devizni priliv, osnova za obračunava- 
nje dela dohodka, ki se izloča za pospeševanje izvoza, 
zmanjša za odstotni delež, ki pomeni dinarsko vrednost kon- 
vertibilnega izvoza in plačila storitev, povečamo za izvozna 
vračila v celotnem prihodku, pri čemer se v dinarsko protivre- 
dnost konvertibilnih plačil za storitve od turizma, poleg naka- 
zil iz tujine vračuna tudi realizacija, ugotovljena na podlagi 
navedenega navodila Narodne banke Jugoslavije. 

Da bi bil sistem pospeševanja izvoza blaga in storitev čim- 
bolj celovit, ocenjujemo, da bi z uresničitvijo navedene po- 
bude, tudi prispevali k realizaciji ciljev na področju ekonom- 
skih odnosov s tujino. 

Republiški sekretariat za finance bo navedeno pobudo 
vključil v navodilo za izvajanje zakona o določitvi stopenj in 
nekaterih olajšav za davek iz dohodka temeljnih organizacij 
združenega dela in delovnih skupnosti v letih 1984 in 1985 
tako, da se bo v dinarsko vrednost izvoza blaga in storitev, 
vštevala tudi devizna realizacija, ugotovljena na podlagi Na- 
vodila o postopku za predložitev zahtev in dokumentacije 
organizacij združenega dela, ki izvajajo storitve za prenos 
deviz za čeke, izdane od Narodne banke Jugoslavije za nu- 
dene storitve (navodila Narodne banke Jugoslavije, št. 
23/11-1—4K. br. 227 z dne 26/5-1983, obrazec št. 1, tekoča št. 
3). 

Ob razpravi o družbenem dogovoru o Izvajanju politike na 
področju spiošpe porabe na ravni občin v SR Sloveniji v letu 
1984 so delegati Zbora združenega dela posredovali nekaj 
pobud in pripomb na družbeni dogovor. 

Mnenja republiškega sekretariata za finance k predlaga- 
nim pobudam so naslednja: 

1. K PRIPOMBAM SKUPINE DELEGATOV 
SKUPŠČINE OBČINE RAVNE NA KOROŠKEM ZA 
DELEGIRANJE DELEGATOV ZA ZBOR 
ZDRUŽENEGA DELA SKUPŠČINE SR 
SLOVENIJE 

Skupina delegatov Skupščine občine Ravne na Koroškem 
za delegiranje delegatov za Zbor združenega dela Skupščine 
SR Slovenije predlaga v prvem odstavku 5. člena družbenega 
dogovora določitev selektivnega pristopa za povečanje 
splošne porabe posamezne občine. 

Hkrati tudi predlagajo, da so lastni prihodki upravnih orga- 
nov izvzeti iz omejevanja. 

V 10. členu predlagajo spremembo prvega odstavka tega 
člena tako, da se glasi: 

»Občine se zavezujejo, da bodo sredstva na posebni partiji 
proračuna uporabljale le za intervencije za porabo hrane in za 
oblikovanje blagovnih rezerv do višine realiziranih progra- 
mov. « 

V 12. členu je potrebno v prvem odstavku določiti rok ocen 
kalkuiativnih prihodkov in sicer do 31/1-1984. 

Mnenje k predlaganim pripombam: 
Družbeni dogovor o izvajanju politike na področju splošne 

porabe na ravni občin v SR Sloveniji v letu 1984 že vključuje 
selektivni pristop. Globalna rast dogovorjene splošne porabe 
občin v SR Sloveniji je 18%, od občine do občine različna (od 
16,2% do 22,9%). 

Diferencirana rast splošne porabe občine izhaja iz obliko- 
vanih in finančno ovrednotenih meril resornih organov za 
financiranje temeljnih sodišč, temeljnih javnih tožilstev, so- 
dišč združenega dela, medobčinskih inšpekcijskih služb in 
priznavalnin borcem NOV. 

Upoštevanje delegatske pobude, da se besedilo prvega 
odstavka 10. člena spremeni tako, da vsaka občina usmeri vse 
presežke za oblikovanje občinskih blagovnih rezerv bi po 
našem mnenju povzročilo velike razlike v materialnih možno- 
stih glede oblikovanja blagovnih rezerv v občinah, zato je po 
našem mnenju nesprejemljiva. Istočasno pa opozarjamo, da 
imajo vse občine skladno z zakonom o oblikovanju republi- 
ških blagovnih rezerv možnost uvesti posebni prispevek za 
oblikovanje občinskih blagovnih rezerv. 

Pripomba, da bi se kalkuiativni prihodki od davkov občanov 
ocenili do 31/1-1984, ni sprejemljiva. Republiška uprava za 
družbene prihodke ugotavlja, da do tega roka ne more pripra- 
viti ocene teh prihodkov, ker tudi občinske uprave za druž- 
bene prihodke še nimajo znanih podatkov. Kalkulativna 
ocena prihodkov od davkov občanov je lahko izdelana šele 
takrat, ko posredujejo podatke občinske uprave za družbene 
prihodke. 

Republiški sekretariat za finance je pri spremljanju podat- 
kov o realizaciji prihodkov splošne porabe seznanjen s pro- 
blematiko priliva prihodkov v začetku leta, vendar ocenjuje, 
da se morajo občine prilagoditi dinamiki prilivov prihodkov 
tekom leta. 

V družbenem dogovoru o izvajanju politike na področju 
splošne porabe na ravni občin v SR Sloveniji v letu 1984 je 
Republiški sekretariat za finance upošteval nekatere pobude 
delegatov. Tako v letošnjem letu ne bodo omejeni prihodki, ki 
jih upravni organi pridobivajo s svojo dejavnostjo, čeprav jih 
zakon o začasni prepovedi razpolaganja z delom družbenih 
sredstev družbenopolitičnih skupnostih in samoupravnih in- 
teresnih skupnostih družbenih dejavnostih za porabo v letu 
1984 omejuje, tako kot vse proračunske prihodke. 

2. K STALIŠČEM SKUPINE DELEGATOV ZA 
DELEGIRANJE DELEGATOV ZA ZBOR 
ZDRUŽENEGA DELA SKUPŠČINE SR 
SLOVENIJE 42. OKOLIŠA SKUPŠČINE OBČINE 
MARIBOR TEZNO IN NAMESTNIKA 
DRUŽBENEGA PRAVOBRANILCA 
SAMOUPRAVLJANJA SR SLOVENIJE 

Skupine delegatov za delegiranje delegatov za Zbor združe- 
nega dela Skupščine SR Slovenije 42. okoliša Skupščine 
občine Maribor Tezno ugotavlja, da v družbenem dogovoru o 
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izvajanju politike na področju splošne porabe na ravni občin 
in enotno rešeno vprašanje materialnih pogojev za delovanje 
pravosodnih in drugih organov. Gre za opredelitev družbe- 
nega dogovora glede vloge in nalog družbenega pravobra- 
nilca samoupravljanja v SR Sloveniji na ravneh občin, kot 
posebnega organa družbene skupnosti. 

O zoženih možnostih financiranja družbenih pravobranil- 
cev samoupravljanja po občinah je razpravljal namestnik 
družbenega pravobranilca samoupravljanja SR Slovenije, ki 
je opozoril na vse težave, s katerimi se srečuje ta organ pri 
svojem financiranju. 

Mnenje k stališčem 
Družbeni dogovor o izvajanju politike na področju splošne 

porabe na ravni občin v SR Sloveniji v letu 1984 razrešuje 
perečo problematiko pravosodnih organov (temeljnih sodišč, 
temeljnih javnih tožilstev, sodišč združenega dela), medob- 
činskih inšpekcij in priznavalnin borcem NOV. Navedena pro- 
blematika se razrešuje z oblikovanjem in finančnim ovredno- 
tenjem meril resornih organov, ki se bodo upoštevala pri 
izračunu dogovorjenega obsega splošne porabe občin. 

Da se bodo predhodno navedenim proračunskim porabni- 
kom zagotovila sredstva v okviru rasti splošne porabe, ki bo 
zaostajal za 33% za rastjo dohodka v letu 1984 po resoluciji o 
politiki družbenega in gospodarskega razvoja SR Slovenije v 
letu 1984, se je splošna poraba ostalim proračunskim porab- 
nikom znižala od globalnega limita 18% na 16,2%. Z razreše- 
vanjem ostalih porabnikov, ki se financirajo iz splošne porabe 
(družbenega pravobranilca samoupravljanja), bi morali glo- 
balni indeks rasti splošne porabe še znižati, kar bi onemogo- 
čilo občinam financirati ostalih nalog, ki sodijo v okvir 
splošne porabe. 

Ob razpravi o predlogu odloka o odstopu dela posebnega 
republiškega davka od prometa proizvodov občinam v letu 
1984 so delegati Zbora združenega dela posredovali nekaj 
vprašanj na predlog odloka. Mnenja republiškega sekreta- 
riata za finance k zastavljenim vprašanjem so naslednja: 

1. VPRAŠANJE SKUPINE DELEGATOV 
SKUPŠČINE OBČINE SLOVENSKE KONJICE ZA 
DELEGIRANJE DELEGATOV V ZBOR 
ZDRUŽENEGA DELA SKUPŠČINE SR 
SLOVENIJE - OKOLIŠ 34 

Skupina delegatov za Zbor združenega dela Skupščine SR 
Slovenije iz občine Slovenske Konjice je zastavila naslednje 
vprašanje: 

»Iz ocene prihodkov občine Slovenske Konjičema leto 1983 
in 1984 izhaja, da v obeh letih ne bomo dosegli izvirnih 
prihodkov za pokritje dovoljene porabe. Za leto 1983 nam je 
bilo naknadno v skladu z 2. členom odloka odstopljeno del 
prometnega davka. Ni nam pa jasno, zakaj kljub pravočasno 
podanim pripombam in izračunu za leto 1984 nismo uvrščeni 
v odlok kot občina, ki se ji odstopa del davka.« 

Mnenje k zastavljenemu vprašanju 
Pri pripravi odloka o odstopu dela posebnega republiškega 

davka od prometa proizvodov občinam v letu 1984 je Republi- 
ški sekretariat za finance upošteval višino ocenjenih prihod- 
kov, ki naj bi bili realizirani v posamezni občini. Ocena izvirnih 
prihodkov za pokritje splošne porabe vaše občine kaže, da 
občini ni potrebno odstopiti prihodka iz zgoraj navedenega 
naslova. 

Ob sprejemu družbenega dogovora o izvajanju politike na 
področju splošne porabe na ravni občin v SR Sloveniji bo 
izračunan dogovorjen obseg splošne porabe za posamezno 
občino v letu 1984, ponovno pa bodo ocenjeni prihodki, tako 
po avtomatizmu, kot kalkulativni prihodki od davkov občanov. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je v 2. členu odloka o 
odstopu dela posebnega republiškega davka od prometa pro- 
izvodov v letu 1984 pooblaščen, da med letom lahko spremeni 
delež odstopljenega davka, če je ugotovljen primanjkljaj ali 
presežek sredstev za financiranje dogovorjenega obsega 
splošne porabe. V primeru, da bo Republiški sekretariat za 
finance ugotovil, da ima vaša občina primanjkljaj, boste v 
odlok o odstopu posebnega republiškega davka od prometa 
proizvodov občinam vključeni naknadno, enako kot ste bili v 
letu 1983. 

2. PISMENI PRISPEVEK SKUPINE DELEGATOV 
SKUPŠČINE OBČINE ŠKOFJA LOKA ZA 
GOSPODARSKO PODROČJE 13. OKOLIŠA ZA 
DELEGIRANJE DELEGATOV V ZBOR 
ZDRUŽENEGA DELA SKUPŠČINE SR 
SLOVENIJE 

Skupina delegatov za Zbor združenega dela Skupščine SR 
Slovenije iz občine Škofja Loka za gospodarsko področje 13. 
okoliša v svojem pismenem prispevku meni, da je seznam 
upravičencev odstopljenega dela posebnega republiškega 
davka od prometa proizvodov nekoliko preobširen in bi bilo 
potrebno temeljitejše preverjanje podatkov 

Mnenje na pismeni prispevek: 
V odloku o odstopu posebnega republiškega davka od 

prometa proizvodov občinam v letu 1983 so navedene občine, 
za katere je Republiški sekretariat za finance po globalni 
oceni prihodkov ugotovil, da jim prihodki, ki jih imajo uve- 
dene skladno z zakonom o financiranju splošnih družbenih 
potreb v družbenopolitičnih skupnostih, ne bodo zadoščali za 
pokritje dogovorjenega obsega splošne porabe. 

Med letom se gle^e na izračunan obseg dogovorjene 
splošne porabe po družbenem dogovoru o izvajanju politike 
na področju splošne porabe in realizacijo izvirnih prihodkov, 
število občin, ki prejemajo odstopljeni del posebnega republi- 
škega davka od prometa proizvodov lahko spremeni. Izvršni 
svet Skupščine SR Slovenije je po 2. členu odloka poobla- 
ščen, da lahko med letom spremeni višino odstopljenega 
davka, zato se število občin, ki so upravičene do odstoplje- 
nega dela posebnega republiškega davka skladno z odlokom 
zmanjša ali poveča. Dokončni podatki bodo znani ob koncu 
leta. . 
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KOREKTURE BESEDILA ZAKONA 
O UREJANJU PROSTORA IN ZAKONA 
O UREJANJU NASELIJ IN DRUGIH POSEGOV 
VPROSTOR 

Zakon o urejanju prostora 
6. člen: v prvi vrsti se za besedami »odstavka 2. člena«, 

dodata besedi »tega zakona«. 
7. člena: besedilo se v četrti vrsti spremeni tako, da se 

glasi: »lahko izjemoma stpremeni te, če je v skladu... 
25. član: v prvi vrsti se besedi "družbenopolitični skup- 

nosti--< nadomestijo z besedami »družbenopolitičnih skup- 
nostih« 

27. člen: v drugi in tretji vrsti se črta besedilo: »samou- 
pravnih organizacij in skupnosti ter družbenopolitičnih 
skupnosti«. 

31. člen: namesto tretjega odstavka se postavi alinea, 
tako da se besedilo glasi: »- ureditvena območja vseh 
naselij...« 

34. člen: v prvi alinei se besedi »namenska raba« nado- 
mestijo z besedami »namensko rabo«. 

37. člen: v sedmi vrsti prvega odstavka se črtata besedi 
»in usmeritve« 

3. podpoglavje: besedilo se spremeni tako, da se glasi: 
»Prostorske sestavine srednjeročnih planaklh aktov«. 

48. člen: vpeti vrsti prvega odstavka se beseda »družbe- 
nopolitični« nadomesti z besedo »družbenopolitičnih«. 

Drugi odstavek se prične z besedilom, ki se glasi: 
»Pr! pripravi dolgoročnih planov občin ter samouprav- 

nih interesnih skupnosti, ki...« 
V drugem odstavku se črta besedilo v oklepaju: »/5. člen 

tega zakona/« 
Besedilo četrtega in peteka odstavka se združi v en 

odstavek ter črta besedilo v oklepaju: »/44. člen/«. 
49. člen: v četrti in peti vrsti se besedilo dopolni tako, da 

se glasi: »iz 47. člena tega zakona. Ta sporne zadeve 
prouči in jih v skladu z določbami 46. člena tega zakona 
pošlje...« 

53. člen: v prvijn drugi vrsti se črtata besedi »še ve- 
ljavne«. 

Zakon o urejanju naseli/ In drugih posegov v prostor 
5. člen: na koncu prvega in drugega odstavka se črtajo 

besede: »v prostorskem delu«. 
19. člen: v predzadnji vrsti se beseda »obnovljenih« 

nadomesti z besedo »obnovljivih«. 
25. člen: v tretji vrsti se beseda »ali« nadomesti z besedo 

»In«. 
29. člen: v tretjem odstavku se besedilo osme alinee 

nadomesti z besedilom: »— ocena stroškov za izvedbo 
načrta;« 

30. člen: v prvem odstavku se besedilo, prve alinee 
dopolni tako, da se glasi: »- z zazidalno situacijo, ki 
določa pogoje za funkcionalne in oblikovalske rešitve 
območja;« 

44. člen: v drugi vrsti prvega odstavka se črta beseda 
»občine«. 

53. člen: v drugI vrst! drugega odstavka se beseda 
»razvoj« nadomesti z besedama: »urejanje prostora«. 

54. Člen: v prvi vrsti se beseda »investitor« nadomesti z 
besedo »stranka«. 

58. člen: v četrti vrsti prvega odstavka se besedi: »mora 
investitor« nadomestita z besedami: »Je treba« 

62. člen: v drugi vrsti prvega odstavka se besede »inve- 
stitor ne vloži« nadomestijo z besedami: »nI bila vložene« 
ter v tretji vrsti črta beseda »njegova«. 

V drugi vrti drugega odstavka se beseda »investitorja« 
nadomesti z besedo »stranke«. 

64. člen: v predzadnji vrsti drugega odstavka se črta 
beseda »investitorjeve«. 

78. člen: besedilo četrte alinee v prvem odstavku se 
spremeni tako, da se oglasi: »- lahko opravi posamezno 
inšpekcijsko dejanje iz pristojnosti občinske inšpekcije, 
kadar ga organ občinske inšpekcije ne opravi, aH ga ne 
opravi v predvidenem obsegu, v določenem roku aH na 
ustrezen način in bi zato lahko nastale hujše škodljive 
posledice al/, če gre za širše družbeno pomembno In 
zahtevno ukrepanje:« 

Predlog zakone o graditvi objektov (ESA-298) 
Na prvi in 32. strani je prišlo zaradi korektorjev do napake 
v naslovu zakona in se mora pravilno glasiti: 
OSNUTEK ZAKONA 
o graditvi objektov (ESA-298), kar je razvidno iz nadalj- 
njega besedila. Bralcem se za napake opravičujemo. 

* 

l 
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\z Skupščine 

NOVI PREDPISI 

Enotni sistem blagovnih rezerv za vso 

državo   

® Blagovne rezerve se oblikujejo v vseh družbenooolitičnih skupnostih in določenih 
organizacijah združenega dela 

• Blagovne rezerve delujejo integralno na vseh ravneh in se uporabljajo za zago- 
tavljanje stabilnih razmerij na trgu, izvajanje sprejete ekonomske politike, kot tudi 
za čas vojnega stanja in v drugih izrednih razmerah 

® Zaradi maksimalnega izkoriščanja denarnih sredstev, skladiščnega prostora in 
opreme je predvidena samo ena direkcija za zvezne blagovne rezerve 

Zvezni izvršni svet je poslal v 
obravnavo delegatom v Zvez- 
nem zboru Skupščine SFRJ 
Predlog za izdajo zakona o te- 
meljih blagovnih rezerv in o 
zveznih blagovnih rezervah, z 

(osnutkom zakona (AS 345). S 
tem zakonom se temelji bla- 
govnih rezerv urejajo enotno 
za vso državo, ker skupne bla- 
govne rezerve do zdaj niso 
mogle izpolniti svoje temeljne 
funkcije - zagotavljanje stabil- 
nosti trga v primeru večjih mo- 
tenj na trgu zaradi pomanjka- 
nja blaga v blagovnih rezervah 
na vseh ravneh. 

Poleg tega bi morali z do- 
graditvijo temeljev blagovnih 
rezerv obstoječe enotne zvez- 
ne blagovna rezerve delovati 
koordinirano in racionalno v 
okviru delovanja sistema bla- 
govnih rezerv na vsem ozemlju 
SFRJ. Takšno zakonsko bese- 
dilo je predloženo tudi zaradi 
tega, ker se dve temeljni funk- 
ciji federacije - zagotavljanje 
potreb države v primeru vojne 
in v drugih izrednih razmerah 
in stabilnosti trga v primeru 
večjih motenj ter zagotavljanje 
delovanja enotnega jugoslo- 
vanskega trga ne moreta ure- 
sničevati brez enotnega siste- 
ta blagovnih rezerv. 

Predloženi zakon prav tako 
Jdpira graditev in izvajanje 

politike oblikovanja in delova- 
nja teh rezerv z uresničeva- 

njem večjega deleža združene- 
ga dela, republik in pokrajin. 
Sprejem novega zakona na 
tem področju je predložen za- 
radi odpravljanja določenih 
nejasnosti in netočnosti v do- 
ločbah veljavnega zakona o 
zveznih blagovnih rezervah in 
zakona o spremembah in do- 
polnitvah zakona o zveznih 
blagovnih rezervah. 

TEMELJI SISTEMA 
BLAGOVNIH REZERV 

Bistvena novost, ki je pred- 
ložena v osnutku zakona, se 
nanaša na urejanje temeljev 
blagovnih rezerv. V posebni 
določbi je določeno, da se bla- 
govne rezerve oblikujejo v 
vseh družbenopolitičnih skup- 
nostih in tistih organizacijah 
združenega dela, ki bodo do- 
ločene z republiškimi in pokra- 
jinskimi zakoni. 

Predvideno je, da se blagov- 
ne rezerve družbenopolitičnih 
skupnosti uporabljajo v okviru 
enotnega sistema blagovnih 
rezerv z določenim namenom 
za zagotavljanje potreb države 
v primeru vojne in v drugih 
izrednih razmerah, kot tudi za 
zagotavljanje stabilnih razme- 
rij na trgu v primeru večjih mo- 
tenj. Posebej je določeno, da 
se s stabilnostjo trga razume 
stabilnost proizvodnje, uspeš- 
nejše delovanje enotnega ju- 

goslovanskega trga in izvaja- 
nje ekonomske politike. Bla- 
govne rezerve organizacij 
združenega dela je treba upo- 
rabiti za preprečevanje motenj 
v gospodarstvu ali na drugih 
področjih družbenega življe- 
nja. 

Naštete zakonske rešitve so, 
kot je poudarjeno v obrazloži- 
tvi, predložene zaradi zagotav- 
ljanja delovanja enotnega ju- 
goslovanskega trga in izvaja- 
nja določene ekonomske poli- 
tike. Zaradi tega je v teh določ- 
bah predvideno, da blagovne 
rezerve delujejo integralno na 
vseh ravneh v družbenopolitič- 
nih skupnostih, kot enotni si- 
stem, v okviru katerega se po- 
krivajo vse potrebe družbeno- 
političnih skupnosti in organi- 
zacij združenega dela. 

V osnutku zakona je prav ta- 
ko predvidena obveznost med- 
sebojnega usklajevanja pro- 
grama oblikovanja, obnavlja- 
nja in uporabe blagovnih re- 
zerv in graditev skladiščnih 
prostorov vseh družbenopoli- 
tičnih skupnosti, posebej pa 
republik in pokrajin z občina- 
mi oziroma občin z organizaci- 
jami združenega dela. 

Prav tako je predvidena 
možnost oblikovanja blagov- 
nih rezerv z združevanjem 
sredstev za vlaganja v proiz- 
vodnjo blaga za te rezerve, z 
namenom, da se povečajo ko- 
ličine in vrste blaga. V posebni 
določbi je določen vrstni red 
uporabe blagovnih rezerv, ki je 
namenjen za zagotavljanje sta- 
bilnosti trga in to na ta način, 
da se najprej uporabijo rezerve 
organizacij združenega dela, 
nato občin, republik in pokra- 
jin in šele na koncu zvezne 
blagovne rezerve. 

V osnutku zakona je predpi- 
sana tudi obveznost vseh 
družbenopolitičnih skupnosti 
in organizaci združenega dela, 
da zagotovijo sredstva za obli- 
kovanje, obnavljanje in skladi- 
ščenje blagovnih rezerv na 
podlagi posebnih predpisov 
oziroma katov. Sicer pa je v 
obrazložitvi poudarjeno, da so 
določbe o financiranju blagov- 
nih rezerv izločene v poseben 
zakon o zagotavljanju sredstev 
za financiranje blagovnih re- 
zerv, ta vprašanja pa se urejajo 
tudi z družbenim dogovorom o 
določanju virov sredstev za fi- 
nanciranje teh rezerv, ki so 

soooco: 
OSNUTEK ZAKONA O TEMELJIH BLAGOVNIH REZERV 
IN O ZVEZNIH BLAGOVNIH REZERVAH - AS 345 
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prav tako v proceduri spreje- 
manja, Skupaj s tem osnutkom 
zakona. 

Zaradi uspešnega delovanja 
sistema blagovnih rezerv so 
organizacije za blagovne re- 
zerve v družbenopolitičnih 
skupnostih dolžne, da se po 
osnutku zakona obveščajo o 
stanju blagovnih rezerv ali o 
rezervah posameznih proiz- 
vodov. Razen tega so dolžne 
sodelovati med seboj. 

ZVEZNE BLAGOVNE 
REZERVE 

Drugi del osnutka zakona se 
nanaša na zvezne blagovne re- 
zerve in vsebuje več novosti 
glede na veljavni zakon. Ena 
od novosti, ki je glede na ve- 
ljavni zakon predvidena, je sa- 
mo ena direkcija za zvezne 
blagovne rezerve (namesto se- 
danjih dveh -ža industrijske in 
živilske proizvode). To naj bi 
prispevalo k temu, da bodo di- 
narska in devizna denarna 
sredstva maksimalno izkori- 
ščena, prav tako pa tudi skla- 
diščni prostor in oprema. Na ta 

način bi se zmanjšalo tudi šte- 
vilo zaposlenih in skupni stro- 
ški poslovanja, ker bi se direk- 
cija lahko organizirala v dveh 
sektorjih - sektor za blagovne 
rezerve živilskih proizvodov in 
sektor za blagovne rezerve in- 
dustrijskih proizvodov. 

Po osnutku zakona je direk- 
ciji omogočeno, da sklepa z 
organizacijami združenega 
dela pogodbe o proizvodnji 
določenega blaga za zvezne 
blagovne rezerve v skladu s 
programom oblikovanja, ob- 
navljanja in uporabljanja zvez- 
nih blagovnih rezerv. Razen 
tega ta zakon tudi predpisuje, 
da pri posojanju blaga iz zvez- 
nih blagovnih rezerv posojilo- 
jemalec položi pri banki dolo- 
čeni denarni znesek (denarni 
depozit) v protivrednosti poso- 
jenega blaga ali garancijo svo- 
je banke ter se zaveže, da bo 
plačeval obresti. 

Prav tako je urejeno tudi 
vprašanje enotnega uvoza bla- 
ga za dopolnitev blagovnih re- 
zerv in za intervencije na trgu. 
Ta uvoz opravlja direkcija na 
zahtevo organizacije za bla- 

govne rezerve družbenopoli- 
tičnih skupnosti oziroma orga- 
nizacije združenega dela pod 
pogojem, da te organizacije 
zagotovijo dinarska in devizna 
sredstva za plačilo uvoza 
blaga. 

V skladu z opredelitvami o 
racionalnem in skupnem skla- 
diščenju blagovnih rezerv je v 
osnutku zakona določen način 
zagotavljanja skladiščnega 
prostora. Tako je predvidena 
graditev lastnega skladiščne- 
ga prostora direkcije, nato 
skupnega , z združevanjem 
sredstev z organizacijami za 
blagovne rezerve republik in 
pokrajin, organizacijami zdru- 
ženega dela in enotami JLA, 
predvideno pa je tudi dajanje 
kreditov organizacijam zdru- 
ženega dela, kot tudi jemanje 
skladiščnega prostora v za- 
kup. 

V delu zakona, ki se nanaša 
na poslovanje z zveznimi bla- 
govnimi rezervami so vnešene 
tudi določbe o svetu direkcije 
s katerimi se širi in krepi nje- 
gova vloga. Predlog je, da bi 
imel svet pravico, da o posa- 
meznih vprašanjih daje mne- 

nje, pomeni, da ima samo sve- 
tovalni značaj, da o posamez- 
nih vprašanjih daje predloge in 
končno, da o posameznih 
vprašanjih odloča, za razliko 
od dosedanje pravice sveta, ko 
je dajal samo mnenja o vseh 
vprašanjih. Predložena je tudi 
alternativa s katero se vse do- 
ločbe o svetu črtajo. Posebno 
poglavje predloženega zakona 
je posvečeno poslovanju z 
zveznimi blagovnimi rezervami 
v vojnih pogojih in v pogojih 
neposredne vojne nevarnosti. 
Predvideno je, da v času voj- 
nega stanja ali v času neposre- 
dne vojne nevarnosti Zvezni 
izvršni svet odloča o vseh 
vprašanjih oblikovanja, obnav- 
ljanja, uporabe in skladiščenja 
zveznih blagovnih rezerv. Prav 
tako Zvezni izvršni svet določa 
pogoje in način uporabe teh 
rezerv, tako da se najprej upo- 
rabijo za potrebe JLA. Razen 
tega odloča o zagotavljanju fi- 
nančnih sredstev za te name- 
ne, v skladu z vojnimi pogoji. 
Predvideno je, da se tudi osta- 
le določbe tega zakona upo- 
rabljajo v vojni, če bodo za to 
pogoji. 

Za storitve v okviru svobodne menjave 

dela ni mogoče izdajati menic 

© Določbe tega zakona se usklajujejo z nedavno sprejeto dopolnitvijo 146. člena 
Zakona o združenem delu 

© fr£wt anje menic samoupravnih interesnih skupnosti za obveznosti na podlagi 
s volk ne menjave dela omogoča nepokrito porabo in je zato predlog za ukinitev 
te me,:, nosi 

© isiemu upnik« je mogoče izdati eno menico za zagotavljanje plačila več dolžni- 
ške upniških razmerij, ki so nastala v istem obračunskem obdobju 

© Določen daljši rok za obveščanje Službe družbenega knjigovodstva o dolžnikih, 
ki niso opravili obveznosti plačila v predpisanem roku 

v z obveznostjo o us- 
klajen s C zakonov s po- 
dror'v »Ji i nega prometa ter 
določanju in razporejanju ce- 
lotne: a prihodka in dohodka z 
dOpbinrEvijo 148. č!e skona 
o združenem delu, je Zvezni 
izvršni svet postal Skup-';. - 
SFRJ Predlog za izd;: :akona 
o spremembah in dopolnitvah 
zakona zavarovanju ptačiiVned 
uporabniki družbenih sj< i. .v ;v 
z osnutkom zakona (AS-34 
Sprejem zakona je v pristojno- 
sti Zveznega zbora. 

Glede na predpisano obvez- 
nost, da se nedavno dopolnje- 
na določba Zakona o združe- 
nem delu uporablja od 31. 
marca letos je treba do tega 
roka uskladiti druge zvezne 
zakone in je zato za sprejetje 
tega zakona predložen skraj- 
šan postopek. 

varovanju plačil med uporab- 
niki družbenih sredstev je us- 
klajevanje posameznih določb 
z nedavno sprejetim dopolnje- 
nim 146. členom Zakona o 
združenem delu, ki predvide- 
va, da delavci v temeljni orga- 
nizaciji združenega dela lahko 

odločijo, da ustvarjajo celoten 
prihodek in razpolagajo s 
sredstvi, ki jih upravljajo tudi 
prek žiro računa delovne orga- 
nizacije. 

Takšne temeljne organizaci- 
je, kot je določeno v osnutku 
zakona, bodo zagotavljale svo- 

ipoooacGooccoccwoooooocoo«»ooo6iKiooooos« 
*   ...  s 

Temeljni razlog zaradi kate 
rega se predlagajo spremem- 
be in dopolnitve Zakona o za- 

toKLAJEVANJE Z ^ZD S OSNUTEK ZAKONA o SPREMEMBAH iN DOPOLNITVAH 
0 ZAKONA O ZAVAROVANJU PLAČIL MED UPORABNIKI 
Jj DRUŽBENIH SREDSTEV - AS 340 X 
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ja plačila na podlagi prometa 
blaga in storitev kot tudi na 
podlagi investicij v skladu s 
tem zakonom, s tem da instru- 
menti plačila vsebujejo poda- 
tek o številki žiro računa de- 
lovne organizacije in internih 
računjv temeljnih organizacij 
- dolžnikov in upnikov. Pri tem 
takšna temeljna organizacija 
združenega dela ne more ava- 
lirati menice, ki je bila izdana v 
breme žiro računa delovne or- 
ganizacije. 

Takšna rešitev, kot je po- 
udarjeno v obrazložitvi dopol- 
nitve zakona je predložena, 
ker se še ni uveljavilo zagotav- 
ljanje plačil z internimi instru- 
menti in je treba nujno obdrža- 
ti tudi sedanji način poravnave 
medsebojnih obveznosti v zve- 
zi z investicijami. Razen tega 
pa bi ukinitev možnosti, da se 
medsebojne obveznosti te- 
meljnih organizacij združene- 
ga dela zagotavljajo po določ- 
bah tega zakona pomenila in- 
dosiranje menic za plačilo ek- 
sternih obveznosti, kar bi bilo 
na škodo likvidnosti. 

Poleg tega so predložene še 
nekatere spremembe in dopol- 
nitve zakona o zavarovanju 
plačil med uporabniki družbe- 
nih sredstev z namenom, da se 
nekatere rešitve v zakonu 
izboljšajo in točneje določijo, 
da bi bila zagotovljena redna 
poravnava medsebojnih ob- 
veznosti uporabnikov družbe- 
nih sredstev, boljša finančna 
disciplina in enostavnejša pro- 
cedura plačilnega prometa. 

MENICE SAMO 
ZA OPRAVLJENE 
STORITVE 

V postopku redne kontrole 
izvajanja zakona o zavarova- 
nju plačil med uporabniki 
družbenih sredstev je bilo opa- 
ziti, da samoupravne interesne 
skupnosti izdajajo menice te- 
meljnim organizacijam zdru- 
ženega dela družbenih dejav- 
nosti za obveznosti na podlagi 

svobodne menjave dela za 
opravljanje določenih zadev 
tudi pred njihovo izvršitvijo. S 
spremembami zakona, ki so 
ob tej priložnosti predložene je 
ta možnost ukinjena, razen za 
storitve, ki se na podlagi cene 
in storitve (račun, faktura in 
podobno) plačajo šele potem 
ko so opravljene. 

Ta pomembna novost je 
obrazložena z dejstvom, da se 
samoupravnim interesnim 
skupnostim plačujejo prispev- 
ki iz dohodka in da se ta sred- 
stva prek njih razporejajo na 
temeljne organizacije združe- 
nega dela družbenih dejavno- 
sti. Izdajanje menic samou- 
pravnih interesnih skupnosti 
organizacijam družbenih de- 
javnosti za obveznosti na pod- 
lagi svobodne menjave dela v 
bistvu omogoča nepokrito po- 
rabo. Na podlagi teh menic te- 
meljne organiazacije družbe- 
nih dejavnosti določajo celotni 
prihodek in dohodek. 

Osnutek zakona tudi predla- 
ga, da se za zadeve izvoza ozi- 
roma uvoza na račun druge or- 
ganizacije združenega dela 
dajo instrumenti zavarovanja 
plačil samo za nadomestilo za 
opravljanje zunanjetrgovin- 
skih zadev. S tem so praktično 
ukinjene do zdaj veljavne do- 
ločbe zakona o obveznem iz- 
dajanju garancij za zavarova- 
nje plačil izvoznih poslov, tako 
da je bilo plačilo izvršeno v 
roku, ki je določen za vnašanje 
deviz v državo. Ocenjeno je 
namreč, da je takšna garancija 
odveč, če je tudi dolžnik zago- 
tovil plačilo oziroma da garan- 
cija ni potrebna, če se v izvoz- 
nem poslu ustvarja skupni pri- 
hodek. 

ENA MENICA TUDI 
ZA VEČ ZADEV 
V PROMETU 

S kontrolo izvajanja tega za- 
kona je bilo ugotovljeno, daje 
v njem predpisan kratek rok 
(10 dni), v katerem mora upnik 

obvestiti Službo družbenega 
knjigovodstva o dolžniku, ki ni 
opravil obveznosti zavarovanja, 
plačila po izteku 15 dni od 
dneva nastanka dolžniško-up- 
niškega razmerja. Zaradi tega 
je v osnutku zakona,predlog, 
da se podaljša ta rok in to do 
zadnjega dne v mesecu za 
dolžniško-upniška razmerja, ki 
nastanejo do zadnjega dne v 
preteklem mesecu. 

Ena značilnosti sprememb 
zakona se predlaga tudi v zvezi' 
z izdajanjem menic na podlagi 
prometa blaga in storitev. Tudi 
zdaj je bila obveznost, da se 
takšna menica izda na dan na- 
stanka dolžniško-upniškega 
razmerja, kar je praktično po- 
menilo onemogočanje plačil z 
isto menico več dolžniško-up- 
niških razmerij do istega part- 
nerja. Ocenjujoč, da bi bilo pri- 
merneje ustvariti pogoje za to, 
predlagatelj osnutka zakona 
predvideva, da dolžnik lahko 
izda eno menico z avalom za 
zagotavljanje plačil več dolžni- 
ško-upniških razmerij, razen 
plačil na podlagi investicij. 
Edini pogoj je, da je menica 
izdana z dnem nastanka prve- 
ga dolžniško-upniškega raz- 
merja in da so vsa razmerja 
nastala v okviru istega obra- 
čunskega obdobja. 

V skladu z opredelitvami, da 
bodo s temi spremembami in 
dopolnitvami izboljšane dolo- 
čene rešitve zakona je tudi 
predloženo, da bi v zakonu 
predvideli tudi možnost, da 
trasant lahko odkupi menico 
od upnika tudi pred rokom 
njene dospelosti, ne more pa 
je indosirati naprej. 

Poleg tega je predlog, da. 
smejo menice pod pogoji, ki 
jih določijo v svojih splošnih 
aktih oziroma samoupravnih 
splošnih aktih, eskontirati ozi- 
roma reeskontirati Narodna 
banka Jugoslavije, narodne 
banke republik in pokrajin, 
združene, temeljne in interne 
banke ter delovne organizacije 
in sestavljene organizacije 

združenega dela, ki imajo or- 
ganizirano posebno finančno 
službo. 

Posebne finančne službe in 
interne banke bodo lahko 
eskontirale oziroma reeskonti- 
rale menico samo članom in- 
terne banke oziroma temelj- 
nim organizacijam, ki so zdru- 
žene v delovno ali sestavljeno 
organizacijo združenega dela. 
OLAJŠAVE ZA 
IZVOZNIKE OPREME 

S prepovedjo indosiranja 
menic, sprejetih za zavarova- 
nje plačil blagovnega kredita, 
so s spremembami in dopolni- 
tvami zakona, ki so bile oprav- 
ljene lani, nastale težave v or- 
ganizacijah združenega dela, 
ki proizvajajo in prodajajo 
opremo na kredit, glede eskor- 
tiranja teh menic pri bankah, ki 
so na podlagi teh menic naje- 
male reeskontne kredite. 

Da bi odpravili ta problem je 
v osnutku zakona predvideno, 
da ta prepoved ne velja za or- 
ganizacije, ki posredujejo pri 
kupoprodaji opreme na kredit. 
Le-te bodo lahko indosirale 
menice, ki jih bodo prejela*za 
zavarovanje plačil blagovnega 
kredita na proizvajalca opre- 
me, ki je zagotovil sredstva za 
prodajo na kredit. 

Takšna menica, prejeta za 
zavarovanje plačila blagovne- 
ga kredita, na podlagi katere- 
ga se ustvarja skupni prihodek 
se lahko indosira zaradi zača- 
snega razporeda skupnih pri- 
hodkov na temeljno organiza- 
cijo, ki je zagotovila sredstva 
za prodajo na kredit. 

V osnutku zakona so predlo- 
žene tudi določene spremem- 
be in dopolnitve kazenskih do- 
ločb tako zaradi njihovega us- 
klajevanja s predloženimi 
spremembami in dopolnitvami 
zakona kot tudi, da bi prepre- 
čili, da upnik prejme ček ali. 
menico z avalom po roku, ki je 
predpisan za izročitev teh in- 
strumentov za zavarovanje 
plačila. 

Nova merila za določanje višine dodatka 

za otroke vojaških zavarovancev 

@ Prispevkov za neposredno varstvo otrok vojaških upokojencev in upravičencev 
do mesečnega denarnega nadomestila zaradi prenehanja aktivne vojaške službe 
ne bo treba plačevati, če je do prenehanja prišlo zaradi službenih potreb 

® V celoten prihodek gospodinjstva ne sodijo posebna nadomestila stroškov, pove- 
zana z vojaško službo, odpravnina, denarne nagrade in regres, medtem ko se 
alimentacija obravnava kot del tega prihodka 

® Osnutek zakona opredeljuje postopek v primerih doseganja novega ali preneha- 
nja dotedanjega prihodka gospodinjstva 
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Zvezni izvršni svet je posial v 
obravnavo in sprejem delega- 
tom Skupščine SFRJ Predlog 
za izdajo zakona o spremem- 
bah in dopolnitvah Zakona o 
otroškem dodatku in drugih 
oblikah varstva otrok vojaških 
zavarovancev, z Osnutkom za- 
kona (AS 347). 

Ta zakonski akt velja od za- 
četka leta 1977, od takrat pa 
tudi ni bil spremenjen ali do- 
polnjen. Praksa pa je pokaza- 
la, da je nekatere določbe tre- 
ba dopolniti ali spremeniti ozi- 
roma izpopolniti, da bi posa- 
mezna vprašanja drugače ure- 
dili in odpravili nejasnosti, ki 
so se pojavljale pri izvajanju 
Zakona. S spremembami in 
dopolnitvami se krog uporab- 
nikov otroškega dodatka ne 
spreminja, prispevki za nepo- 
sredno varstvo otrok pa se tudi 
ne plačujejo za otroke, ki niso 
uporabniki take oblike varstva 
otrok. 

Za sprejetje tega Zakona je 
pristojen Zvezni zbor Skupšči- 
ne SFRJ. 

CELOTEN PRIHODEK 
GOSPODINJSTVA IN 
VARSTVO OTROK 

Osnutek zakona predvsem 
predvideva, da se ne plačujejo 
prispevki za neposredno var- 
stvo otrok tistih uživalcev voja- 
ških pokojnin in upravičencev 
do mesečnega denarnega na- 
domestila zaradi prenehanja 
aktivne vojaške službe, za ka- 
tere je do prenehanja prišlo 
zaradi potreb te službe. Te 
oblike varstva otrok, ki se sicer 
uresničujejo na območju, kjer 
otroci žive, se zaradi odrašča- 
nja (to so predšolski otroci in 
otroci na osemletnem šola- 
nju), v glavnem ne uporabljajo. 
Na ta način bi prihranili 232 
milijonov letno, kolikor sedaj 
znašajo ti prispevki. Skupnosti 
pokojninskega in invalidskega 
zavarovanja SR Bosne in Her- 
cegovine, SR Makedonije in 
SAP Vojvodine že doslej ne 
plačujejo teh prispevkov za 
otroke upokojencev, pravi 
obrazložitev Osnutka. 

Predlagana je tudi dopolni- 
tev določbe Zakona, ki zadeva 
ugotavljanje celotnega prihod- 
ka gospodinjstva. Pri odloča- 
nju o pravici do otroškega do- 
datka, se v ta prihodek ne bo- 
do več vračunavala posebna 
nadomestila stroškov, poveza- 
na z vojaško službo, kakor so 
na primer nadomestila za služ- 
bovanje v enoti, za letalsko in 
padalsko službo, za službo v 
izrednih razmerah, vračunava- 
le pa se tudi ne bodo odpravni- 
ne, denarne nagrade in regresi 
za letni dopust, ki se, razen 

denarnih nagrad, tudi doslej 
niso vračunavale. 

Obrazložitev Osnutka zako- 
na poudarja, da v veljavnem 
zakonu niso zaieta nadomesti- 
la posebnih stroškov poveza- 
nih z vojaško službo, in sicer 
zaradi tega, ker so vojaške 
osebe v času uveljavitve Zako- 
na dobivale posebne dodatke, 
za katere se je plačeval prispe- 
vek za socialno zavarovanje, ti 
podatki pa so bili tudi vračuna- 
ni v pokojninsko osnovo. S 
spremembo predpisov so bili 
omenjeni dodatki spremenjeni 
v nadomestila, za katera se ne 
plačujejo navedeni prispevki, 
prav tako pa se ta nadomestila 
ne vračunavajo v pokojninsko 
osnovo. Če bi se nadomestila 
vračunavala v celoten prihod- 
ek gospodinjstva, bi bili na 
boljšem tisti, ki jim ne pripada 
pravica na katero od omenje- 
nih nadomestil, torej osebe, ki 
vojaško službo opravljajo pod 
ugodnejšimi pogoji. To pa vse- 
kakor ne bi bilo upravičeno, 
kar je tudi razlog za predlaga- 
nje omenjenih spcememb. 

Podoben je primer z denar- 
no nagrado. Če bi se ta vraču- 
navala v celoten prihodek go- 
spodinjstva, bi to negativno 
vplivalo na pridobitev pravice 
do otroškega dodatka. V tem 
primeru bi bila namreč nagra- 
jena oseba materialno oško- 
dovana, z nagradami pa ne bi 
dosegli željenih učinkov. 

ALIMENTACIJA - DEL 
PRIHODKA 
GOSPODINJSTVA 

Za razliko od teh prihodkov, 
phspevek k vzdrževanju (ali- 
mentacija), ki ga prejema voja- 
ški zavarovanec ali član njego- 
vega gospodinjstva, sodi v ce- 
loten prihodek gospodinjstva. 
Določeno je, da se za znesek 
alimentacije, ki jo mora oseba 
plačevati, kakor tudi za znesek 
davka, zmanjšuje celoten pri- 
hodek gospodinjstva. To vpra- 
šanje v veljavnem Zakonu ni 
urejeno, tako da je predlaga- 
no, da bi ga rešili zdaj. 

Določba veljavnega Zakona, 
ki pravi, da se mesečni znesek 
prihodka ugotavlja po prejem- 
kih, ki jih je imel vojaški zava- 
rovanec ali član njegovega go- 
spodinjstva v predhodnem letu 
- ne glede na to, na katero leto 
se izplačilo nanaša - v praksi 
povzroča težave, saj se prihod- 
ek, ki je ustvarjen v predho- 
dnem letu (povečanje plače, 
pridobivanje posameznega 
dodatka), izplača v prihodnjem 
letu. Spremembe te določbe 
predlagajo tako rešitev tega 
problema, da bi v prejemke v 
predhodnem letu vračunavali 
vse prejemke, do katerih ima 

COaMMOCCOSOSSCCOOSC««« 
OSNUTEK ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 
ZAKONA O DODATKU ZA OTROKE iN DRUGIH OBLEKAH 
OTROŠKEGA VARSTVA OTROK VOJAŠKIH ZAVARO- 
VANCEV - AS 347 
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vojaški zavarovanec ali član 
njegovega gospodinjstva pra- 
vico v tem letu, in sicer ne gle- 
de na to, kdaj je bilo izplačilo 
izvršeno. 

NOVI PRIHODEK 
ALI PRENEHANJE 
STAREGA 

Zakon tudi ne predpisuje 
načina določanja prihodka go- 
spodinjstva, če vojaški zavaro- 
vanec ali član njegovega go- 
spodinjstva med letom začne 
ali preneha dobivati posame- 
zen prihodek. Z večimi določ- 
bami Osnutek zakona oprede- 
ljuje, kako je treba ravnati v 
takih primerih. Predpisano je, 
da se v celoten prihodek go- 
spodinjstva vračunavajo pri- 
hodki ustvarjeni na podlagi 
službe oziroma delovnega raz- 
merja in socialnega zavarova- 
nja, kakor tudi drugi osebni 
prejemki (štipendija, alimenta- 
cija) v ustvarjenih zneskih. Pri- 
hodek od kmetijske dejavnosti 
se upošteva v desetkratnem 
znesku katastrskega prihodka. 
Prihodek od opravljanja profe- 
sionalne ali samostojne dejav- 
nosti z osebnim delom in sred- 
stvi v lasti občanov in drugi 
prihodki pa se obračunavajo v 
trikratnem znesku. 

Če vojaški zavarovanec ali 
član njegovega gospodinjstva 
začne v tekočem letu pridobi- 
vati nov prihodek, bodo podat- 
ki o tem upoštevani v znesku, 
pridobljenem za prvi mesec. 
Pri tem bodo ti podatki zbrani 
in primerjani s povprečnim 
mesečnim zneskom prihodkov 
gospodinjstva, pridobljenih v 
tem letu do konca meseca, ko 
se je začel pridobivati nov pri- 
hodek. Če tako določeni pri- 
hodek ne prekoračuje meseč- 
nega povprečnega zneska ene 
četrtine osebnega dohodka či- 
na majorja, ki mu je pripadal 
za enako obdobje tekočega le- 
ta, za katero se tudi obračuna- 
va prihodek na člana gospo- 
dinjstva, bo treba vojaškemu 
zavarovancu po novi določbi 
Zakona zagotoviti izvajanje 
njegove pravice do otroškega 
dodatka v tekočem letu. 

Glede prenehanja pridobiva- 
nja posameznega prihodka pa 
Zakon določa, da zavarovancu 
pripada otroški dodatek pod 
pogojem, da povprečni me- 
sečni znesek drugih prihodkov 
na člana gospodinjstva ne pre- 
koračuje povprečnega meseč- 
nega zneska ene četrtine 

osebnega dohodka, ki je pri- 
padal aktivni vojaški osebi s 
činom majorja. 

Novi člen posebej določa, da 
se kot mesečni prihodek za 
člana gospodinjstva vojaškega 
zavarovanca, ki je sklenil de- 
lovno razmerje ali pa začel 
opravljati poklicno ali samo- 
stojno dejavnost, upošteva 
mesečna akontacija osebnega 
dohodka oziroma dohodek, ki 
je osnova za določanje akon- 
tacije prispevkov ali davkov. 

če pa vojaški zavarovanec 
ali član njegovega gospo- 
dinjstva začne pridobivati dru- 
ge prihodke, ki so podvrženi 
plačevanju davkov in prispev- 
kov, se kot njegov prihodek 
smatra dohodek, ki je osnova 
za določitev akontacije pri- 
spevkov ali davkov. 

PRAVICA 
DO OTROŠKEGA 
DODATKA 

Natančneje so opredeljeni 
členi Zakona, ki določajo pri- 
mere, ko lahko vojaški zavaro- 
vanec pridobi pravico do otro- 
škega dodatka. Ta pravica mu 
pripada, ko se otrok redno šo- 
la v osemletki, in sicer do kon- 
ca šolskega leta, ko dopolni 15 
let. Ta dodatek pripada tudi za 
šolanje otroka na višji šoli ali 
fakulteti, če je neposredno po 
vpisu v prvi letnik študija po- 
slan na odluženje vojaškega 
roka. Pravica do otroškega do- 
datka velja do konca šolskega 
leta, ko otrok dopolni 23 oziro- 
ma 27 let življenja. 

Zaradi netočne formulacije 
ustrezne določbe veljavnega 
Zakona, opozarja obrazložitev, 
se je v praksi dogajaio, da je 
bila za otroke na rednem ose- 
mletnem šolanju, ki so dopol- 
nili 15 let, ukinjena pravica do 
dodatka pred koncem šolske- 
ga leta. To pa ni namen Zako- 
na, kar je zdaj z novo določbo 
jasno povedano. 

Mimo tega je novost v 
Osnutku zakona tudi, da pred- 
pisuje, kako otroku, ki se izre- 
dno šola v prvem letniku višje 
šole, fakultete ali druge visoke 
šole (če se zaradi omejenega 
števila študentov ni mogel vpi- 
sati kot redni študent), prizna- 
va pravica do otroškega do- 
datka, če ta otrok ni redno za- 
poslen. 

Predpisano pa je tudi, da 
lahko vojaški zavarovanec pri- 
dobi pravico do dodatka za 
otroka, ki je v ustanovi za 
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gojo in šolanje ali v drugi 
tanovi, kjer je bivanje brez- 
ično, vendar le v času počit- 
3 ali bolezni, ki traja dalj kot 
ssec dni. Pogoj pa je, da se v 
n času otrok preživlja sam, 
pa ga vzdržuje druga oseba, 

ndar nikakor ne družbena 
upnost. 

Na koncu je predvideno, da 
skupščina Skupnosti socialne- 
ga zavarovanja vojaških zava- 
rovancev lahko, razen v pred- 
pisanih primerih (odraščanje 
otroka, psihofizični razvoj 
otroka, vrsta šolanja), določi 
različne zneske otroškega do- 
datka, odvisne od prihodkov 

gospodinjstva, kakor tudi od 
tega, če se otrok šola zunaj 
prebivališča svojih staršev - 
vojaških zavarovancev, kar do- 
slej veljavni Zakon ne dovolju- 
je. Predlagana je taka rešitev 
zaradi tega, ker je vojaškim za- 
varovancem z nižjimi prihodki 
na člana gospodinjstva nujne 

treba zagotoviti pravico do 
večjega zneska tega dodatka. 
Mimo tega se mnogi otroci vo- 
jaških oseb zaradi njihovega 
premeščanja ali zaradi drugih 
upravičenih razlogov, šolajo 
zunaj prebivališča svojih star- 
šev. 

Zvezne takse se usklajujejo z realno 

/rednostjo dinarja 

Osnutek zakona določa upravno in drugo administrativno dejavnost, za katero je 
treba plačevati takso pri zveznih organih, organizacijah in diplomatskih ter konzu- 
larnih predstavništvih SFRJ v tujini, kakor tudi višino taks za to dejavnost 

Valorizacija vrednosti zvez- 
h administrativnih taks, po- 
bej za upravno in admini- 
rativno dejavnost, kakor tudi 
iremembe predpisov na po- 
očju zunanje trgovine terjajo 
jremembo Zakona o tarifi 
eznih administrativnih taks, 
je bil sprejet v začetku leta 

|)82. 
Zaradi tega je Zvezni izvršni 
et poslal Skupščini SFRJ v 
iravnavo Osnutek zakona o 
rifi zveznih administrativnih 
ks (AS 343), s katerim so tak- 
ie tarife usklajene z gibanjem 
alnega tečaja dinarja. Za 
irejem tega akta je pristojen 
)or republik in pokrajin. 

IZKA TARIFA ZA 
IAKSI- V TUJINI 
S posameznimi tarifnimi šte- 
kami so v Osnutku zakona 
jločena upravna in druga ad- 
inistrativna opravila, za kate- 
je treba plačevati takse po 
tarifi pri zveznih organih, 

ganizacijah in diplomatskih 
■ konzularnih predstavniš- 
ki SFRJ v tujini, določena pa 
tudi višina taks za to dejav- 

>st. 
Tarifa zveznih administrativ- 
ni taks vsebuje dva dela: v 
vem so tarifne številke, s ka- 
rimi je urejeno plačevanje 
ks pri zveznih organih in or- 
inizacijah v državi, drugi del 

predpisuje plačevanje taks 
i diplomatskih in konzular- 
n p tjdstavništvih SFRJ v tu- 
li. 

Prav takse, ki se plačujejo 
pri nazadnje omenjenih orga- 
nih so zelo nizke v primerjavi S 
taksami, ki jih za enaka ali po- 
dobna opravila predpisuje dr- 
žava, v kateri je predstavniš- 
tvo. Ponekod so te takse kar 
simbolične. Tako je na primer 
treba za overovitev uradnega 
podpisa in pečata ambasade 
Brazilije plačati 460 din, za po- 
dobno opravilo na urugvaj- 
skem veleposlaništvu, glede 
na dokumente 900 din, 1.370 
in 4.070 din, na veleposlaniš- 
tvu ZR Nemčije od 230 do 460 
din, Egipta 940 in 1.250 din, 
Ekvadorja 20 dolarjev, jugo- 
slovanska diplomatska in kon- 
zularna predstavništva pa za- 
računajo le 180 din. 

Za vize, izdane tujim držav- 
ljanom ZSSR zaračunava 
(vstop, izstop) 6 dolarjev, za 
več tranzitov od 13 do 15 do- 
larjev. Francija zaračunava za 
večkratno vizo do 3 mesecev 
600 din, za več kot 3 mesece 
pa 1.000 din. Jugoslovanska 
diplomatska in konzularna 
predstavništva smejo po ve- 
ljavni tarifi zaračunati takso v 
višini 150 dir> za vstopno-iz- 
stopno vizo in 450 din za več- 
kratno vizo. 

Učinek skupaj plačanih 
zveznih administrativnih taks 
je leta 1982 dosegel 321 milijo- 
nov dinarjev. Po predlaganem 
povečanju tarife pa naj bi letno 
iz tega naslova zbrali 540 mili- 
jonov dinarjev, od tega za kon- 
zularne takse približno 350 mi- 

lijonov dinarjev, za vse druge 
pa 190 miiijonov dinarjev. 

Osnutek zakona predlaga 
spremembo višine takse za iz- 
dajanje dovoljenj za linijski 
prevoz stvari tujim osebam. S 
tem naj bi se znesek te takse 
približal znesku, ki ga je treba 
v tujini plačevati za enaka ali 
podobna upravna opravila. Ta- 
ko je treba v Avstriji za ta na- 
men plačati 2.500 šilingov ali 
10.925 dinarjev, v Italiji med 
167.000 in 180.000 lir (8.517 do 
9.180 dinarjev). Osnutek zako- 
na predvideva, da bi bilo treba 
po novem za izdajo tega dovo- 
ljenja v bilateralnem prometu 
plačati 6.000 dinarjev, v tran- 
zitnem prometu pa 10.000 di- 
narjev. 4 

Novost je tudi predlog, da bi 
se povečal znesek takse za pri- 
javo kolektivnega v primerjavi 
z individualnim žigom. V mno- 
gih državah so takse za njego- 
vo prijavo že povečane. Tako 
znaša taksa v Franciji za kolek- 
tivni žig 55 odstotkov več kot 
za individualni, v ZR Nemčiji 
pa je celo za 310 odstotkov 
višja od takse za individualne 
žige. 

Nadalje Osnutek zakona 
predvideva možnost, da bi tak- 
se v znižanem znesku, poleg 
oseb, ki so že doslej plačevale 
take takse, plačali tudi neza- 

posleni in samostojni razisko- 
valci. 

Veljavni zakon določa enot- 
no takso za dostavljanje pisem 
jugoslovanskim diplomatskim 
in konzularnim predstavniš- 
tvom, kakor tudi za pisma, ki 
jih ta predstavništva pošiljajo 
organom v državi. Osnutek za- 
kona predlaga, da bi tarifna 
številka, ki obravnava to pro- 
blematiko vsebovala dve do- 
ločbi: posebno, ki bi veljala za 
dostavo v evropske in posebno 
za zunanjeevropske države. 
Višina takse bi za neevropske t 
države znašala najmanj 50 od- ' 
stotkov več kot taksa za dosta- 
vo v evropske države, in sicer 
zaradi večje oddaljenosti, ki 
povečuje tudi stroške dostave. 

Novi člen Osnutka zakona 
pooblašča Zvezni izvršni svet, 
da višino takse usklajuje z ve- 
ljavnim tečajem dinarja za spi- 
se in dejavnost pri diplomat- 
skih in konzularnih predstav- 
ništvih SFRJ v tujini. Višina 
konzularne takse se namreč 
plačuje izključno v valuti drža- 
ve, kjer je predstavništvo. Ker 
se zaradi pogoste devalvacije 
dinarja zmanjšuje tudi realna 
vrednost predpisane takse, je 
predvideno, da ZIS z odlokom 
o določanju tečajev tujih valut 
uskladi višino konzularnih taks 
z veljavnim tečajem dinarja. 

OSNUTEK ZAKONA O TARIF! ZVEZNIH ADMINISTRA- 
TIVNIH TAKS - AS 343 
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ANALIZE IN OCENE 

izvozna usmeritev - temeljno merilo 

poslovanja predstavništev v tujini 

• Proces preobrazbe predstavniške mreže v tujini poteka precej počasi, ker prihaja 
do odporov, močna pa so tudi prizadevanja, da bi za vsako ceno obdržali 
obstoječo mrežo 

• Med 1.088 gospodarskimi enotami v 74 državah sveta je 31. januarja letos z delom 
nadaljevalo 470 enot, poslovati so prenehale 402 enote, medtem ko je za 216 enot 
sklep o prenehanju poslovanja odložen do 30. junija letos 

• Nekoordiniran nastop in medsebojna konkurenca v tujini so odraz slabe organizi- 
ranosti zunanjetrgovinske mreže v državi 

• Samoupravno sporazumevanje najbolj trden temelj za oblikovanje skupnih enot v 
tujini 

• Kolektivi nimajo celovitega pregleda nad delom svojih predstavnikov v tujini, tako 
da tudi ne ocenjujejo njihovega dela 

• Temeljni nosilci prihodnje dejavnosti za smotrnejše organiziranje predstavniške 
mreže morajo biti organizacije združenega dela in poslovne banke, ob polni 
podpori gospodarskih zbornic in koordinacijskih odborov 

V skladu s programom dela 
Zbora republik in -pokrajin 
Skupščine SFRJ so dobili de- 
legati v obravnavo Analizo o 
izvajanju družbene akcije pri 
preobrazbi predstavniške mre- 
že v tujini, ki sta jo pripravila 
Zvezni sekretariat za zunanjo 
trgovino in Gospodarska zbor- 
nica Jugoslavije. K Analizi so 
dodani tudi ustrezni sklepi 
Zveznega izvršnega sveta. 

Analiza prikazuje družbeno 
dejavnost pri izvajanju preo- 
brazbe mreže gospodarskih 
enot, ustanovljenih v tujini, na- 
dalje dejavnost pri izvajanju 
sklepov Zveznega izvršnega 
sveta in Zbora republik in po- 
krajin Skupščine SFRJ, stanje 
mreže po zaključeni oceni 
smotrnosti nadaljnjega delo- 
vanja, kakor tudi sklepne ugo- 
tovitve z ustreznimi predlogi. 

Uvodne določbe spominjajo, 
da je bilo opravljanje gospo- 
darskih dejavnosti v tujini 
prvič pri nas zakonsko urejeno 
leta 1972, leta 1977 pa je bil 
Zakon usklajen z Ustavo SFRJ. 
Takrat je bila prvič pri nas uve- 
dena družbena ocena smotr- 
nosti dela vseh do takrat usta- 
novljenih gospodarskih enot v 
tujini. To ocenjujejo koordina- 

cijski odbori v republikah in 
pokrajinah in koordinacijski 
odbor pri ZIS kot kolektivni or- 
gan. 

Proces ocenjevanja in preo- 
brazbe mreže je trajal vse do 
leta 1930, ko je bila zaključena 
prva faza te dejavnosti, posto- 
pek pa naj bi bil predvidoma 
končan do konca junija letos. 

RAZDROBLJENA 
MREŽA 

Med razpravami o teh vpra- 
šanjih je bilo ugotovljeno, da 
preobrazba precej počasi po- 
teka, da so doseženi šele za- 
četni uspehi, da prihaja do od- 
porov in do neizvajanja že 
sprejetih sklepov ob prizade- 
vanjih, da bi za vsako ceno za- 
držali obstoječo predstavniško 
mrežo. Ocenjeno je, da je ta 
zelo številna, razdrobljena, 
premalo specializirana in 
skoncentrirana le v nekaj me- 
stih v posameznih državah itd. 
Posebej pereč je problem nje- 
nega nekoordiniranega skup- 
nega nastopa, kar je odraz po- 
dedovane organizacije zuna- 
njetrgovisnke mreže v državi. 

Zaradi tega je Zbor republik 
in pokrajin 1. februarja 1983 

sprejel sklepe, s katerimi je vse 
pristojne subjekte v državi ob- 
vezal, da pospešijo dejavnost 
pri uresničevanju preobrazbe- 
nega procesa. 

Na tej podlagi je Koordina- 
cijski odbor pri ZIS izpeljal 
spremembe in dopolnitve 
Skupnih meril, s katerimi so 
razširjeni in poostreni pogoji 
za opravljanje gospodarskih 
dejavnosti v tujini. Poteh meri- 
lih je opravljanje gospodarskih 
dejavnosti v tujini namenjeno 
predvsem povečevanju izvoza, 
razvoja proizvodnje, spodbu- 
janja višjih oblik gospodarske- 
ga sodelovanja s tujimi firma- 
mi in podobno. Dejavnosti mo- 
rajo biti v skladu z razvojnim 
programom mreže, planskimi 
dokumenti in razvojem eko- 
nomskih odnosov s tujino. 

Na ta način so določeni tudi 
temeljni pogoji in »izvozni 
cenzusi« z namenom krepitve 
gospodarskih enot. Glede tega 
je določeno, da mora število 
delavcev v teh enotah prav ta- 

ko ustrezati ustvarjenemu 
izvozu, noben delavec v pred- 
stavništvu pa ne sme delati v 
njem več kot štiri leta. Za po- 
novno napotitev takega delav- 
ca na delo v enoto v tujini, lah- 
ko kandidirajo le tisti, ki so v 
Jugoslaviji po vrnitvi iz tujine 
delali najmanj štiri leta, pri če- 
mer pa njihova skupna doba 
bivanja v tujini ne sme trajati 
več kot 12 let v treh mandatih. 

ODPORI 
SPREMEMBAM 

Skupna merila sicer izhajajo 
iz temeljne predpostavke, da 
bodo izpeljane vsebinske 
spremembe predstavniške 
mreže v državi. Pogoj za to je 
predvsem izvozna usmeritev 
ustanoviteljev enot, nadalje 
razvojni program, sklepanje 
samoupravnih sporazumov v 
sekcijah Gospodarske zborni- 
ce Jugoslavije v skladu z Zako- 
nom o opravljanju gospodar- 

oosoeoeoo« 
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skih dejavnosti v tujini in 
drugo. 

Medtem se je začela družbe- 
na dejavnost za izvajanje skle- 
aov Koordinacijskega odbora 
ZIS. O tem Analiza sodi, da ta 
dejavnost ni bila dovolj zavze- 
ta, predvsem v organizacijah 
združenega dela in poslovnih 
bankah. Zelo malo je bilo pri- 
merov, da so organizacije sa- 
me sprejele sklepe o ukinitvi 
svojih neposlovnih gospodar- 
skih enotah. V večini med nji- 
mi so o tem razpravljale stro- 
kovne službe in poslovodni or- 
gani, veliko manj pa je bilo go- 
vora na zborih delovnih ljudi in 
v okviru družbenopolitičnih 
organizacij. Ni bilo tudi pred- 
logov OZD ali koordinacijskih 
odborov v republikah in pokra- 
jinah za ukinitev tistih poslov- 
nih enot, ki ne izpolnjujejo po- 
gojev, določenih v Skupnih 
nerilih. Rri izvajanju teh meril 
pa je prišlo tudi do drugih te- 
žav, med drugim ni bilo na raz- 
polago uradnih statističnih po- 
dakov. Tako se je dogajalo, da 
je bil po podatkih OZD izvoz 
ponekod večji tudi za 50 od- 
stotkov v primerjavi z uradnimi 
podatki. Ko je Zvezni tržni inš- 
pektorat preveril poslovanje 
442 organizacij združenega 
dela, se je v posameznih pri- 
merih pokazalo, da so bili po 
poslanih podatkih rezultati ce- 
lo za desetkrat večji kot je bilo 
uradno ugotovljeno med pre- 
gledom inšpektorata. 

Pokazalo se je nadalje, da 
/eliko število gospodarskih 
snot ne izpolnjuje pogojev, 
Joločenih v Skupnih merilih. 
Zato je Zvezni sekretariat za 
:unanjo trgovino sprejel 85 
adločb o prenehanju dela 
aredstavništev v vzhodno- 
evropskih državah. Vendar pa 
so izdaji odločb takoj sledile 
ntervencije, pripombe, zahte- 
ve za zmanjšanje cenzusa, 
sproženi pa so bili tudi sodni 
Dostopki. 

Odpori se kažejo tudi tako, 
la delovni ljudje niso obvešče- 
ni o rezultatih poslovanja svo- 
ih gospodarskih enot. Vendar 
Da so v upravičenih primerih 
izpolnjene zahteve koordina- 
cijskih odborov republik in po- 
krajin za tiste enote, ki so svo- 
jo dejavnost opravljale na pod- 
agi sklenjenih samoupravnih 
sporazumov ali pogodb o so- 
delovanju. 

Posamezna predstavništva 
so začela navezovati stike in 
dajati pobude za oblikovanje 
skupnih predstavništev šele 
takrat, ko so dobila odločbe o 
prenehanju poslovanja. To pa 
je vendar ocenjeno kot pozitiv- 
no, saj se le na ta način mreža 
krepi in deloma zmanjšuje šte- 
vilo zaposlenih. 

Koordinacijski odbor je, 
med drugim sklenil, da Zvezni 
tržni inšpektorat pregleda svo- 
je podatke, da je treba preučiti 
vse napisane ugovore, republi- 
ški in pokrajinski koordinacij- 
ski odbori pa morajo pripraviti 
obrazložitev za ublažitev cen- 
zusa. Nadalje mora združenje 
bank Jugoslavije ponovno 
obravnavati problematiko 
mreže poslovnih enot, Gospo- 
darska zbornica Jugoslavije pa 
mora predložiti konkretne re- 
šitve za predstavniško mrežo v 
državah v razvoju. 

MREŽA V DRŽAVI 
Poseben del Analize prika- 

zuje mrežo v državi. Ob tem je 
poudarjeno, da v gospodar- 
stvu Jugoslavije posluje okoli 
29.000 organizacij združenega 
dela. Med njimi je za opravlja- 
nje zunanjetrgovinskega pro- 
meta registriranih 1267 orga- 
nizacij, od tega 334 prometnih, 
451 storitvenih in 482 proiz- 
vodnih. Največ jih je iz SR Hr- 
vatske, in sicer 372, iz SR Srbi- 
je jih je 329, iz SR Slovenije 
317, SR Bosne in Hercegovine 
83, SAP Vojvodine 55, SR Ma- 
kedonije 29, SR Črne gore 7 in 
iz SAP Kosovo 8. 

V skladu z Zakonom o pro- 
metu blaga in storitev s tujino 
in ustreznimi samoupravnimi 
akti je oblikovan koordiniran 
nastop v okviru Gospodarske 
zbornice Jugoslavije. Te dejav- 
nosti se opravljajo v 63 sekci- 
jah, 19 splošnih (panožnih) 
združenjih, 6 samoupravnih 
organizacijah in skupnostih s 
statusom splošnih združenj in 
53 ustanovljenih skupnih go- 
spodarskih predstavništvih. 
Analiza pa poudarja, da sa- 
moupravni sporazumi ne zaje- 
majo vseh udeležencev pri me- 
njavi in obvezujejo le subjekte, 
ki so jih podpisali, kar je eden 
od vzrokov pogostih kršitev 
teh sporazumov. 

Sicer pa je za nastop v vzho- 
dnoevropskih državah sklenje- 
nih 90 samoupravnih sporazu- 
mov, za razvite države Zahoda 
35, za države v razvoju pa je 
sklenjenih 14 takih sporazu- 
mov. Poleg tega ti sporazumi 
ne zagotavljajo popolnoma 
koordinirano nastopanje, pri- 
haja pa tudi do pojavov nelo- 
jalne konkurence. 

Na podlagi Zakona o oprav- 
ljanju gospodarskih dejavnosti 
v tujini, doslej v sekcijah Go- 
spodarske zbornice Jugoslavi- 
je niso sklepali samoupravnih 
sporazumov, v Združenju bank 
Jugoslavije pa je bilo sklenje- 
nih nekaj takih samoupravnih 
aktov. 

Do ocenjevanja v koordina- 
cijskem odboru pri ZIS je bilo v 

tujini 1.088 gospodarskih enot 
v 74 državah Med njimi je 989 
enot, ki jih je ustanovilo 210 
organizacij združenega dela, 
99 enot pa je ustanovilo 15 ju- 
goslovanskih bank. 

Tako je bilo v vzhodno- 
evropskih državah skupaj 384 
gospodarskih enot, v državah 
Zahodne Evrope in razvitih 
prekomorskih državah 547, v 
državah v razvoju pa skupaj 
193 gospodarskih enot. 31. ja- 
nuarja 1984 je delo nadaljevalo 
470 enot, s poslovanjem so 
prenehale 402 enote, medtem 
ko je za 216 gospodarskih enot 
odločitev o nadaljnjem poslo- 
vanju odložena do 30. junija 
letos. 

Na podlagi sklepa Koordina- 
cijskega odbora je v Sovjetski 
zvezi od 66 gospodarskih enot 
prenehalo z delovanjem 18 
enot; v ČSSR je prenehalo z 
delovanjem 39 enot od 69, v 
NDR je poslovalo 37 enot, uki- 
njenih pa je 21; na Poljskem jih 
je bilo 45, zdaj pa jih je 14; na 
Madžarskem jih je bilo 35 in so 
jih ukinili 20; v Romuniji je pre- 
nehalo z delovanjem 31 enot 
od 39; v Bolgariji je bilo ukinje- 
nih 16 enot med 27; na Kitaj- 
skem jih je bilo 13, z delom pa 
jih nadaljuje 9; na Kubi vse 3 
prej ustanovljene enote nada- 
ljujejo z delom; v Albaniji pa je 
bila ukinjena 1 od skupaj 4 go- 
spodarskih enot. 

V 17 državah Zahodne Evro- 
pe je bilo do konca januarja 
letos, ko je bil izdelan pregled, 
385 podjetij in poslovnih enot, 
v razvitih prekomorskih drža- 
vah pa 86 podjetij in poslovnih 
enot. Po oceni smotrnosti je 
bilo ukinjenih 139 enot; z de- 
lom jih nadaljuje 131, medtem 
ko je sprejetje končne odloči- 
tve za :115 enot odloženo do 
sredine leta. Največ enot je bi- 
lo v ZR Nemčiji - 123, med 
katerimi jih je bilo 57 ukinje- 
nih. Na drugem mestu po šte- 
vilu naših gospodarskih pred- 
stavništev je Italija, kjer je bilo 
67 enot, z delom pa jih nada- 
ljuje 27 itd. Na Norveškem in 
Portugalskem so prenehala z 
delom vsa predstavništva. V 
razvitih prekomorskih drža- 
vah, v ZDA, Avstraliji, na Ja- 
ponskem in v Kanadi je bilo 86 
gospodarskih enot, med kate- 
rimi jih je 22 prenehalo poslo- 
vati, za 25 teh enot pa je konč- 
na odločitev odložena do ome- 
njenega datuma. 

Hkrati je bilo v 44 državah v 
razvoju 193 enot, pri čemer jih 
je bilo ukinjenih 32. Za enote v 
teh državah pa je Gospodarska 
zbornica Jugoslavije predlaga- 
la, da vse nadaljujejo z delom. 

Ocenjevanje smotrnosti go- 
spodarskih enot v tujini je raz- 
krilo nekatere specifične poja- 

ve pri gospodarjenju. Večina 
teh enot oziroma podjetij v tu- 
jini razpolaga z zelo majhnim 
ustanoviteljskim kapitalom, 
premalo pa je tudi usposobljen 
kader, ki dela v teh enotah. 
Prav tako je tudi zelo malo po- 
djetij usposobljenih za to, da 
bi posle opravljala v svojem 
imenu in za svoj račun. Zaradi 
tega je eno temeljnih vprašanj 
nadaljnjega preučevanja teh 
problemov iskanje takih oblik 
podjetij v tujini, ki bodo lahko 
dala boljše uspehe. Taka po- 
djetja pa je tudi treba podpreti. 

ZMANJŠANA MREŽA 
POSLOVNIH BANK 

Do konca leta 1982 je bilo 
ukinjenih tudi več kot 150 za- 
časnih poslovnih enot. Ugo- 
tovljeno pa je tudi, da v matič- 
nih OZD niso prikazani podatki 
o poslovanju v skladu s pred- 
pisi. Prav tako niso usklajeno 
delovale notranje kontrole, de- 
lavci, ki se razporejajo na delo 
v tujino pa le formalno izpol- 
njujejo pogoje. Poudarjeno je 
tudi, da poslovno sodelovanje 
med gospodarskimi enotami v 
tujini ni dovolj razvito, tako da 
je to vzrok za izgubo zelo po- 
membnih poslov. 

Podoben je tudi položaj za 
mrežo poslovnih bank. Ob tem 
je bilo sklenjeno, da z delom 
nadaljuje 6 mešanih bank v za- 
hodnoevropskih državah, 2 v 
državah v razvoju in 2 agenciji 
v New Yorku, medtem ko mora 
vseh 10 predstavništev v vzho- 
dnoevropskih državah prene- 
hati s poslovanjem. Na podlagi 
iste odločitve pod določenimi 
pogoji delo nadaljuje 7 pred- 
stavništev bank v New Yorku, 9 
v Frankfurtu, 8 v Londonu, z 
delom pa bodo prenehala po 4 
predstavništva v Milanu in na 
Dunaju, 3 na švedskem, 2 
predstavništvi v Kanadi in po 1 
v Španiji, na Nizozemskem in v 
Avstriji. V državah v razvoju bo 
z delom nadaljevalo 11 pred- 
stavništev. 

Po podatkih Analize imajo 
OZD, ki se ukvarjajo z gospo- 
darskimi storitvami v promet- 
no-agencijskih, špediterskih in 
transportnih organizacijah v 
44 državah 139 gospodarskih 
enot. Od tega jih je 15 v drža- 
vah Zahodne Evrope, v razvitih 
prekomorskih državah 76, v 
vzhodnoevropskih državah 29, 
v državah v razvoju 21 in v LR 
Kitajski 33. Koordinacijski od- 
bor je sklenil, da morajo vse 
organizacije s tega področja 
do konca leta 1983 skleniti sa- 
moupravne sporazume in iz- 
polniti druge pogoje za nad® 
Ijevanje dela. 
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Za 65 organizacij združene- 
ga dela, ki se ukvarjajo z izva- 
janjem investicijskih del v tuji- 
ni, pa je priporočeno, da mora- 
jo do konca marca 1984 pri- 
praviti predloge za racionali- 
zacijo svojega poslovanja. 

DEJAVNOST 
ZBORNICE 

Analiza širše prikazuje tudi 
dejavnost Gospodarske zbor- 
nice Jugoslavije, ki mora biti, 
kakor zahtevajo sklepi Zbora 
republik in pokrajin Skupščine 
SFRJ, organizator dejavnosti 
združenega dela pri preobra- 
zbi zunanjetrgovinske mreže v 
tujini. 

Zbornica se je lotila te nalo- 
ge z operativnim planom in 
določitvijo tekočih nalog in o 
tem pripravila ustrezno poro- 
čilo. V njem je med drugim 
omenjeno, da je združeno delo 
preučilo vsa pereča vprašanja 
nadaljnjih smeri preobrazbe 
zunanjetrgovinske mreže in 
predlagalo ustrezne rešitve. 
Na ta način so vsi sklepi in 
drugi sprejeti ukrepi imeli zna- 
čaj samoupravnih aktov. Ugo- 
tovljeno je, da so s tem skle- 
pom doseženi ustrezni rezulta- 
ti, čeprav vsi cilji niso bili v 
celoti doseženi. 

Poudarjeno je med drugim, 
da samoupravno sporazume- 
vanje zaradi oteženih pogojev 
gospodarjenja ne poteka za- 
dovoljivo. Vendar pa je ta obli- 
ka sporazumevanja najtrdnej- 
ša podlaga za oblikovanje 
skupnih enot v tujini, posebej v 
drughi fazi preobrazbe mreže, 
in sicer v skladu s sprejetim 
programom. Po mnenju GZ 
Jugoslavije bo mogoče uresni- 
čiti ta program, če bodo prej 
zagotovljeni nujni pogoji, in si- 
cer, da bi ustrezni instrumenti 
usmerjali organizacije združe- 
nega dela k združevanju in 
skupnemu nastopanju na tu- 
jem tržišču. Dosedanji rezultati 
in praksa namreč kažejo, da 
niso doseženi cilji in naloge 
Zakona o združevanju promet- 
nih in proizvodnih organizacij 
združenega dela. 

PREMAJHNA 
DOHODKOVNA 
POVEZANOST 

Analiza na koncu opozarja 
na nekatere objektivne in sub- 
jektivne okoliščine, ki sprem* 
Ijajo proces preobrazbe teh 
dejavnosti. Ni na primer prišlo 
do bistvenih sprememb pri do- 
hodkovnem povezovanju teh 
organizacij, poleg tega pa ima- 
jo ti procesi v glavnem le for- 
malno pravni značaj. 

Prometne organizacije si na- 
dalje prizadevajo za vsako ce- 
no obdržati svojo predstavni- 
ško mrežo, pri čemer poudar- 
jajo, da opravljajo tudi zadeve 
za proizvodne organizacije, s 
katerimi so združile delo in 
sredstva. Proizvodne organi- 
zacije pa si po drugi strani pri- 
zadevajo, da bi same ustanav- 
ljale svoje gospodarske enote 
v posameznih državah. 

Pri vsem tem je prišlo tudi 
do nekaterih neželjenih rav- 
nanj, svojevrstni pa so tudi od- 
pori do sprememb. V nekaterih 
organizacijah so poiskali vse 
mogoče možnosti, da bi njiho- 
ve enote za vsako ceno nada- 
ljevale z delom. Zaradi tega so 
koordinacijski odbori v repu- 
blikah in pokrajinah podprli 
176 zahtev svojih OZD za na- 
daljevanje dela njihovih enot v 
tujini, čeprav niso izpolnjevale 
pogojev, določenih v Skupnih 
merilih. 

Vendar je celotna dejavnost 
pozitivno ocenjena. Pri poslo- 
vanju zunanjetrgovinske mre- 
že v tujini je prišlo do bistvenih 
sprememb. Vse bolj je usmer- 
jena k izvoznim poslom, gleda- 
no v celoti je precej manjša kot 
prej, zmanjšano pa je tudi šte- 
vilo enot poslovnih bank. Pre- 
vladalo je tudi spoznanje, da 
so potrebna nova samouprav- 
na ravnanja na tem področju, 
širši pa so tudi procesi skup- 
nega nastopanja na teh trži- 
ščih. 

Na podlagi vsega tega Anali- 
za prinaša ugotovitev, da mre- 
ža gospodarskih enot v vzho- 
dnoevropskih državah, pose- 
bej v ZSSR in ČSSR še ni 
ustrezno in smotrno organizi- 

rana. V državah Zahodne Evro- 
pe pa je treba preučiti delo 
ustanovljenih podjetij z name- 
nom, da bi ustanovili-močnej- 
še organizacije te vrste. Hkrati 
se mora mreža razširiti v razvi- 
tih prekomorskih državah: v 
ZDA, Kanadi, na Japonskem in 
v Avstraliji, pri čemer bi v sek- 
cijah Gospodarske zbornice 
Jugoslavije prizadete OZD 
sklenile samoupravne spora- 
zume o organiziranem in 
skupnem nastopanju ter spo- 
razume o opravljanju gospo- 
darskih dejavnosti. 

Na posameznih območjih, 
na primer v Latinski Ameriki in 
nekaterih drugih državah v 
razvoju, je nujno potrebna 
močnejša mreža gospodarskih 
enot. Po drugi strani pa je ta 
mreža v Iraku, Alžiriji, Libiji in 
Egiptu predimenzionirana in 
neorganizirana. 

UGOTOVITVE 
NADZORSTVA 

Pregled poslanih podatkov v 
Zveznem tržnem inšpektoratu 
je pokazal, da je na področju 
kadrovskih sprememb in stro- 
kovnega usposabljanja precej 
uspehov. Kljub temu pa se je 
dogajalo, da so matične orga- 
nizacje združenega dela »pre- 
seljevale« svoje kadre v po- 
slovne enote drugih OZD, če- 
prav so bile obvezane, da zara- 
di slabih delovnih rezultatov, 
take delavce pokličejo v drža- 
vo. Kolektivi nimajo celovitega 
pregleda nad delom svojih 
predstavnikov, tako da jih ni 
mogoče ocenjevati, redki pa 
so tudi primeri, da bi se ti de- 
lavci vrnili, podobno kot se 
redko zgodi, da^bi OZD poslale 
strokovne delavce iz proizvod- 
nje za določen čas na uspo- 
sabljanje servisa, demonstrira- 
nje blaga in podobno. 

Pregled je tudi pokazal, da je 
nujno treba spremeniti in do- 
polniti nekatere veljavne pred-- 

pise in sprejeti nove. 
Tako je na primer potrebno 

podrobneje urediti vprašanje 
skupnega ustanavljanja go- 
spodarskih enot, določiti na- 

čin dajanja poročila o delu 
lastnih in mešanih podjetij, na- 
daljS vprašanja dobička, pokri- 
vanje izgub, stanja osnovnih in 
obratnih sredstev, pristojnosti 
notranje kontrole in drugo. Pri 
tem je treba tudi dopolniti ka- 
zenske določbe Zakona, spre- 
meniti in dopolniti pa je treba 
tudi Skupna merila. 

Hkrati z Analizo so delegati 
dobili tudi sklepe Zveznega 
izvršnega sveta. V njih je po- 
udarjeno, da morajo biti te- 
meljni nosilci prihodnje dejav- 
nosti, namenjene smotrnejše- 
mu organiziranju predstavni- 
ške mreže, organizacije zdru- 
ženega dela in poslovne banke 
ob polni podpori gospodar- 
skih zbornic in koordinacijskih 
odborov. Poudarjeno je nada- 
lje, da intenzivnejše vključeva- 
nje našega gospodarstva v 
mednarodno delitev zahteva 
koordiniran in skuperr nastop 
v skladu s samoupravnim spo- 
razumom. 

Izvršni svet je podprl stali- 
šče, da morajo biti doseženi 
uspehi pri izvozu blaga in sto- 
ritev temeljno merilo za oceno 
uspešnosti delovanja gospo- 
darskih enot in zaposlenih de- 
lavcev v njih. Poleg tega je ZIS 
sodil, da sedanje stanje pred- 
stavniške mreže v posameznih 
državah in na posameznih ob- 
močjih zahteva nadaljevanje 
preobrazbenega procesa. 

Koordinacijski odbor ZIS 
mora opraviti oceno vseh od- 
loženih rešitev za ustrezne go- 
spodarske enote in preučiti 
poslovanje predstavništev v 
vzhodnoevropskih državah. To 
telo mora spremljati tudi ure- 
sničevanje sprejetih sklepov in 
rešitev, medtem ko morajo pri- 
stojni inšpekcijski organi 
ustrezno izvajati vse zakonske 
ukrepe. 

ZIS se je posebej zavzel za 
namenitev velike pozornosti 
izbiranju kadrov za delo v tuji- 
ni. Pri tem pa je menil, da na 
delo v predstavništva ni treba 
pošiljati le tistih, ki imajo stro- 
kovne kvalifikacije, temveč 
morajo ti delavci imeti tudi 
druge kvalitete, prednost pa je 
treba dati mladim. 

Premajhna vlaganja v razvoj primarne 

kmetijske proizvodnje 

• Obseg kmetijske proizvodnje v letu 1983 je bil nekoliko manjši kot v rekordnem 
1983; proizvedenih je bilo 5,5 milijona ton pšenice in 10,6 milijona ton koruze 

• Za leto 1984 je planirana proizvodnja 12 milijonov ton koruze, prek 8 milijonov ton 
sladkorne pese oziroma milijon ton sladkorja kot tudi 193,000 ton olja 
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© Treba bo proizvesti milijon in 274.000 ton mesa, kar je v primerjavi z letom 1983 
manj za 1,3 odstotka 

9 V letu 1984, bomo izvažali, tako kot do zdaj, živino, meso in mesne izdelke, sadje, 
povrtnino, vino, tobak, koruzo, hmelj in ribje konzerve 

® Po količini uporabljenih umetnih gnojil na enoto površine zavzemamo eno zadnjih 
mest v Evropi 

Ker je Zvezni zbor Skupšči- 
ne SFRJ zadolžil Zvezni izvršni 
svet, da najmanj enkrat letno 
pripravi gradivo o stanju pri 
izvajanju tekoče agrarne poli- 
tike v zvezi z uresničevanjem 
strategije dolgoročnega raz- 
voja je Zvezni komite za kme- 
tijstvo pripravil ustrezno infor- 
macijo z naslovom »Kmetijstvo 
v letu 1984« in jo poslal dele- 
gatom v Skupščini SFRJ v 
obravnavo. V tem gradivu je 
prikazano stanje, program 
kmetijske proizvodnje in po- 
goji za njegovo realizacijo, kot 
tudi aktualni problemi razvoja, 

KMETIJSKA 
PROIZVODNJA 
V LETU 1983 

V prvem poglavju tega gra- 
diva je ocena kmetijske proiz- 
vodnje v letu 1983. Ugotovlje- 
no je, da bo obseg te proizvod- 
nje, po predhodni oceni Zvez- 
nega zavoda za statistiko, ne- 
koliko manjši kot v rekordnem 
letu 1982. Pri tem bo zmanjša- 
nje nekoliko manjše v družbe- 
nem kot v individualnem sek- 
torju. To pomeni, da v letu 
1983 niso bila uresničena 
predvidevanja v resoluciji o 
družbenoekonomskem raz- 
voju. 

Ko je govor o strukturi skup- 
ne kmetijske proizvodnje je 
poudarjeno, da se je leta 1983 
nadaljevala tendenca iz prete- 
klih let - povečan delež žitaric, 
zmanjšan delež industrijskih 
rastlin in stagnacija živinske 
proizvodnje. 

Lani je bilo pridelano prek 
5,5 milijona ton pšenice, kar je 
v primerjavi z letom 1982 pove- 
čanje za 5,8 odstotka. Odkup- 
ljene je bilo 3,6 milijona ton 
(66,4 odstotka od skupne pro- 
izvodnje) kar je največji odkup 
pšenice v povojnem obdobju. 
Kaže, da bo odkupljena količi- 
na dovolj za zadovoljevanje 
potreb do prihodnje žetve. 

S koruzo je bilo zasejanih 
nekoliko več površin, vendar 
so vremenski pogoji zmanjšali 
pridelek in je znašal okrog 10,6 
milijona ton, kar je za 4 odstot- 
ke manj od proizvodnje v pre- 
teklem letu. Odkupljeno je bilo 
le 26,2 odstotka od skupne 
proizvodnje. Obenem je bilo 
sladkorne pese pridelane toli- 

ko kot leta 1982 (5,65 milijona 
ton), sladkorja pa je bilo pride- 
lanega 720.000 ton. 

Težnja za zmanjšanje pride- 
lave sončnic se je nadaljevala 
tudi v letu 1983 in smo jih pri- 
delali manj za 33 odstotkov 
oziroma 139.000 ton. Pridelava 
soje pa se je povečala in je 
znašala 200.000 ton. Skupna 
proizvodnja olja od sončnic, 
soje, oljne repice je znašala la- 
ni okrog 140.000 ton. 

V živinoreji se nadaljuje 
stagnacija, posebej v proiz- 
vodnji govejega in svinjskega 
mesa. Na obseg proizvodnje 
so vplivali predvsem problemi, 
ki so povezani s proizvodnjo 
živinorejske krme. 

PROGRAM KMETIJSKE 
PROIZVODNJE ZA 
LETO 1984 

Poseben del informacije je 
posvečen programu proizvod- 
nje osnovnih kmetijskih proiz- 
vodov v letu 1984. Rečeno je, 
da je zasejanih milijon 458.000 
hektarjev oziroma 5 odstotkov 
manj od setvenega plana. Do 
največjega zmanjšanja setve- 
nega plana pšenice je prišlo v 
SAP Vojvodina (za 19,6 odstot- 
ka) in v SR Srbiji brez pokrajin 
(za 14,9 odstotka), medtem ko 
je bil v ostalih republikah in 
SAP Kosovo plan približno na 
lanski ravni. 

Z oljno repico je bilo zaseja- 
nih 58.000 hektarjev in priča- 
kovati je pridelek 138.000 ton 
zrnja. Proizvodnja koruze naj 
bi v letu 1984 znašala okrog 12 
milijonov ton,-kar je povečanje 
za 10,3 odstotka v primerjavi z 
lanskim letom. 

Prek 8 milijonov ton je plani- 
rane sladkorne pese, sladkorja 
pa prek milijon ton, s čemer bi 
bila zagotovljena skupna pora- 
ba in omogočeno ustvarjanje 
rezerv okrog 190.000 ton ali 23 
odstotkov letne porabe. Ob 
tem je opomba, da je bila tudi 
za lani planirana takšna proiz- 
vodnja sladkorja, ki bi zadovo- 
ljila domačo porabo in omogo- 
čila rezerve. Vendar setveni 
plan oziroma proizvodni plan 
proizvodnje sladkorne pese ni 
bil uresničen. Vzroki so bili vi- 
soke cene za repromateriale, 
premajhen stimulativen odnos 
cen med pšenico in sladkorno 

peso in problemi okrog določa- 
nja kakovosti, ko sladkorno pe- 
so prevzamejo tovarne, kot tudi 
nepravočasno zagotavljanje 
zaščitnih sredstev in pomanj- 
kanje ustrezne mehanizacije. 

Kar zadeva sončnice, pa jih 
bo treba letos posejati na po- 
vršinah 115.000 hektarjev, 
skupna proizvodnja pa je pla- 
nirana na 215.000 ton. To je za 
55 odstotkov več kot lani. Prav 
tako bo treba proizvesti tudi 
323.000 ton soje (62 odstotkov 
več kot leta 1982). 

Če se uresniči pričakovana 
proizvodnja sončnic, soje in 
oljne repice bo znašala proiz- 
vodnja olja 193.000 ton s če- 
mer bi zadovoljili domače po- 
trebe z okrog 58 odstotki. 
Ostanek 138.000 bi morali za- 
gotoviti z uvozom. 

V letu 1984 bo treba pridelati 
tudi milijon 274.000 ton mesa, 
kar bi bilo v primerjavi z lan- 
skim letom manj za 1,3 odstot- 
ka. Od tega naj bi znašala pro- 
izvodnja govejega mesa 
354.000 ton, svinjskega 
501.000 ton ovčjega, 71.000 
ton in perutnine 321.000 ton. 
Obenem je predvidena proiz- 
vodnja mleka 5 milijard litrov, 
ali za 4,3 odstotka več kot v 
letu 1982. 

POGOJI ZA 
URESNIČITEV 
PROGRAMA 

Ko je govor o pogojih in 
ukrepih za uresničitev progra- 
ma kmetijske proizvodnje je 
poudarjeno, da se v državi 
proizvaja dovolj kakovostnega 
semena za potrebe pridelave. 
Treba pa bo ustvariti nove, od- 
pornejše sorte semen sončnic 
in v večji meri uporabljati seme 
hibridne koruze in sortno se- 
me pšenice ter bolj izkoriščati 
genetski potencial. Prav tako 
bo treba zagotoviti dovolj se- 
men za krmne rastline. 

Naša industrija lahko pridela 
tudi dovolj umetnih gnojil, kar 
je prav tako pomemben pogoj 
za povečanje kmetijske proiz- 
vodnje. Ni pa mogoče zagoto- 
viti potrebne strukture. 

Po količini uporabljenih 
umetnih gnojil na enoto povr- 
šine zavzemamo eno zadnjih 
rftest v Evropi. Eden razlogov 
za to je, da v zadnjem času ne 

moremo zagotoviti deviznih 
sredstev za uvoz potrebnih ko- 
ličin surovin za njihovo proiz- 
vodnjo. Zaradi tega je bilo v 
jesenski setvi leta 1982 upo- 
rabljenih 13 odstotkov, v po- 
mladanski setvi 1983 - 20, v 
jesenski setvi istega leta pa 
okrog 10 odstotkov gnojila 
manj kot je bilo planirano. 

Za načrtovano proizvodnjo 
umetnih gnojil v letošnjem letu 
bo treba zagotoviti okrog 240 
milijonov dolarjev, obenem pa 
bo za predvideno proizvodnjo 
sredstev za zaščito rastlin, za 
katero se uvozi okrog 60 od- 
stotkov surovin, potrebnih še 
120 milijonov dolarjev. Ta 
sredstva bo treba zagotoviti z 
družbenim dogovorom o za- 
gotavljanju in uporabi deviz za 
prednostni uvoz proizvodov in 
surovin v letu 1984 in z odlo- 
kom o skupni devizni politiki v 
letošnjem letu, kot tudi na- 
menskem izločanju sredstev 
ustvarjenih z izvozom kmetijr 
skih sredstev, izvozom lastnih 
proizvodov in kompenzacijski- 
mi posli. 

Za uvoz rezervnih delov in 
gum za kmetijsko mehanizaci- 
jo bo treba zagotoviti 10 milijo- 
nov dolarjev, za uvoz 300.000 
ton soje v zrnju in 380.000 ton 
proteinske hrane 270 milijonov 
dolarjev. Ta sredstva bo treba 
zagotoviti še prej, ker je eden 
temeljnih vzrokov za stagnaci- 
jo živinoreje v lanskem letu po- 
manjkanje potrebnih koiičin 
proteinske hrane. 

KREDITIRANJE 
KMETIJSTVA 

S samoupravnim sporazu- 
:mom bank o izvajanju selektiv- 
ne kreditne politike v letoš- 
njem letu je treba zagotoviti 
sredstva za kreditiranje druž- 
beno organizirane proizvodnje 
zalog in rezerv osnovnih kme- 
tijskih in živilskih proizvodov. 
Pri tem je poudarjeno, da 
predstavlja pri uporabi teh kre- 
ditov velik problem višina 
obrestnih mer; ki je znašala la- 
ni 22 odstotkov. Takšne 
obrestne mere pomenijo za 
kmetijstvo težek položaj. Ra- 
zen tega tudi težave v zvezi z 
limiti na plasmaje bank prispe- 
vajo k takšnem položaju kme- 
tijstva, posebej še kadar gre za 
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odkup kmetijskih proizvodov v 
določenih časovnih intervalih.« 
Zaradi tega je treba v letu 1984 
omogočiti bankam pravico za 
prekoračitev predpisanega li- 
mita, s tem da ostane obvez- 
nost, da bodo do konca^eta 
njihovi plasmaji v okviru pred- 
pisanega limita. 

Posebna pozornost je po- 
svečena vprašanju cen kmetij- 
skih proizvodov. Poudarjeno 
je, da je Zvezni izvršni, svet 
22. decembra 1983 sprejel 
ustrezne ukrepe za odpravo 
najrazličnejših disparitet cen, 
kot tudi Odlok o določitvi naj- 
višjih ravni cen in o načinu nji- 
hovega oblikovanja. Prav tako 
je sprejel Odlok o najvišjih ce- 
nah koruze oziroma je bila do- 
ločana cena 17 dinarjev za kg. 

Vendar so se z določitvijo 
cene koruze 17 din za kg spre- 
menile paritete proizvodnih 
prodajnih cen osnovnih kme- 
tijskih proizvodov, ki so bile 
vzpostavljene pri določanju 
novih cen za ieto 1984. Prido- 
ločanju cen je bilo vzpostavlje- 
no razmerje cene koruze Jn 
pšenice 80 proti 100. (Cena ko- 
ruzne letine 1983 je bila dolo- 
čena na ravni 14 dinarjev za 
kilogram, za letino 1984 pa 
14,50 dinarja.) Ker je nemogo- 
če pričakovati padec cene ko- 
ruze, bi bi!a po izteku odloka o 
najvišjih cenah koruza cena 
pšenice letine 1984 na isti rav- 
ni kot cena koruze. Cene osta- 
lih osnovnih kmetijskih proiz- 
vodov bi bile prav tako v dispa- 
riteti glede na ceno koruze. 

Zaradi vsega tega je nujno 
treba opraviti paritetno uskla- 
jevanje cen osnovnih kmetij- 
skih proizvodov glede na ra- 
ven cen koruze 17 dinarjev. 
Obstaja namreč nevarnost," da 
bo nova cena koruze pripeljala 
do še večjega odločanja proi- 
zvajalcev za setev koruze, na- 
mesto industrijskih rastiin. 

IZVOZ KMETIJSKE 
PROIZVODNJE 

O poglavju o zunanjetrgo- 
vinski menjavi je poudarjeno, 
da bo znašal načrtovani izvoz 
kmetijskih in živilskih proiz- 
vodov v Setu 1983 1,5 milijarde 
dolarjev po predhodnih podat- 
kih uresničen z 1,3 milijarde 
dolarjev. 

Obseg izvoza je precej manj- 
ši kot so naše možnosti in to 
zaradi številnih notranjih in zu- 

nanjih okoliščin. Mednje sodi 
recesija v svetu, j ki vpliva na 
zmanjšanje svetovnega izvoza 
kmetijskih proizvodov, dobra 
Idtina v letu 1982 in slabša 
povpraševanja, ki so prispeva- 
la k povečanju zalog in zniža- 
nju cen na mednarodnem trgu 
v letih 1982 in 1983, kot tudi 
povečani protekcionistični 
ukrepi razvitih držav. Razen te- 
ga se pogoji za plasma za naj- 
pomembnejše postavke jugo- 
slovanskega izvoza kmetijskih 
proizvodov poslabšujejo, povi- 
ševanje domačih cen pa vpliva 
na zmanjšanje zanimanja za 
naš izvoz. In končne naši pro- 
izvodi niso konkurenčni na 
svetovnem trgu zaradi cen, ka- 
kovosti in drugih pogojev pro- 
daje. 

V letu 1884 bomo izvažali 
kot do zdaj predvsem živino, 
meso in mesne izdelke, sadje, 
povrtnino ter predelano sadje 
in povrtnino, vino, tobak, koru- 
zo, hmelj in ribje konserve. 
Obenem pa je predviden uvoz 
olja, riža, kave, južnega sadja, 
čaja, tobaka, usnja, bombaža, 
proteinske hrane, nujnih suro- 
vin in rezervnih delov v skupni 
vrednosti okrog 1,6 milijarde 
dolarjev. Glede na planirani 
izvoz 1,5 milijarde dolarjev je 
predviden skoraj uravnovešen 
saldo, pri čemer bo uvoz večji 
za okrog 100 milijonov dolar- 
jev. 

PROBLEMI V RAZVOJU 
AGROINDUSTRIJE 

Poseben del gradiva je po- 
svečen nekaterim temeljnim 
problemom pri uresničevanju 
dolgoročnega razvoja agroin- 
dustrijske proizvodnje. Eden 
od teh problemov so cene za 
katere je poudarjeno, da jih je 
treba čim prej oprostiti funkci- 
je, ki jih po naravi nimajo in s 
katerimi so bile obremenjene v 
preteklosti. S politiko cen 
kmetijskih proizvodov je treba 
namreč zagotoviti predvsem 
pariteten dohodek kmetijskim 
proizvajalcem v primarni deli- 
tvi in znotraj kmetijstva ter ce- 
ne napraviti sprejemljivejše za 
končne porabnike. 

Pariteten dohodek v primar- 
ni delitvi zagotavlja motivira- 
nost kmetijskih proizvajalcev 
za večjo in produktivnejšo pro- 
izvodnjo. Sprejemljivost cen 
kmetijskih proizvodov za 
končne porabnike pa se zago- 
tovi z zmerno rastjo reproduk- 

cijskega materiala za kmetij- 
stvo in večjo proizvodnjo teh 
proizvodov. 

Pomemben dejavnik politike 
cen agrarnih proizvodov mora 
biti tudi aktivna vloga tržnih 
rezerv ter proizvodov. To je 
pogoj za prehod na prosto 
oblikovanje cen kmetijskih 
proizvodov, uravnovešenje po- 
nudbe in povpraševanja ter ak- 
tivne izvozne politike agrarnih 
proizvodov, saj pomanjkanje 
blaga v tržnih rezervah, odlo- 
čujoča vpliva na stabilnost cen 
na trgu in na njegovo preskrb- 
ijenost. 

Kot pa je poudarjeno pa se 
funkcija rezerv že leta ne ure- 
sničuje. Zaradi tega bo treba 
sprejeti ukrepe, da se na vseh 
ravneh v tržnih rezervah zago- 
tovi do 25 odstotkov letne po- 
rabe osnovnih kmetijskih in ži- 
vilskih proizvodov. To bi mora- 
li uresničiti najpozneje v roku 
treh let. 

VLAGANJA 
V KMETIJSTVO 

Ne uresničuje se niti predvi- 
deni obseg vlaganj v razvoj 
primarne proizvodnje, je po- 
udarjeno v gradivu. V prejš- 
njem planskem obdobju smo 
ta vlaganja uresničili le s 70 
odstotki od planiranega obse- 
ga sredstev. Takšna težnja se 
nadaljuje tudi v tekočem plan- 
skem obdobju. V letu 1981 je 
znašal delež investicij na po- 
dročju kmetijstva 4,4 odstotka, 
v letu 1982 5,9 odstotka, lani ■ 
pa so se po nepopolnih podat- 
kih nadaljevala takšna gibanja.: 

Da bi v letih 1984 in 1985 
uresničili skupni obseg načr- 
tovanih investicij 154,8 milijar- 
de dinarjev bo treba pospešiti 
vlaganja v razvoj primarne 
kmetijske proizvodnje. Pri tem 
bo poseben problem spre- 
memba obrestnih mer, ki bodo 
najverjetneje zavrle investicij- 
sko dejavnost na področju 
kmetijstva. Do zdaj so se dol- 
goročni krediti za prioritete v 
kmetijstvu odobravali po pov- 
prečni obrestni meri 18 odstot- 
kov. 

Poudarjeno je, da bo treba 
zagotoviti tudi racionalnejšo 
izrabo zemljišč ob doslednejši 

uporabi obstoječih zakonov o 
uporabi zemljišč, ker je to 
eden od pogojev za večjo kme- 
tijsko proizvodnjo. Pri tem je 
treba nadaljevati z delom pri 
arondaciji, komasaciji in me- 
lioraciji zemlje. 

Sicer pa ima posedanjih po- 
datkih družbeni sektor 16 od- 
stotkov obdelovalnih površin 

■in na njih se pridela 27 odstot- 
kov hrane. To pomeni, da se 
površine v družbenem sektorju 
izkoriščajo intenzivneje in da 
se na njih dosegajo večji do- 
nosi na enoto površine. Pred- 
videno je, da se bodo v letu 
1985 zemljiške površine v 
družbenem sektorju povečale 
za 250.000 hektarjev. Glede or- 
ganiziranja kmetov je poudar- 
jeno, da se število združenih 
kmetov ne povečuje in da je bil 
v osmih lotih dosežen relativno 
skromen uspeh. Vendar je bilo 
v pogojih premajhne kmetijske 
proizvodnje v zadnjih letih, 
stalnega povečanja cen teh 
proizvodov, kot tudi povečanja 
cen in pomanjkanja reproduk- 
cijskega materiala ter nepra- 
vočasnega dogovarjanja o 
proizvodnji in njenem prevze- 
manju ter podobno, objektivno 
težko napraviti kaj več za hi- 
trejše združevanje kmetov, 
skupno organizacijo proizvod- 
nje ter skupno ustvarjanje in 
realizacijo dohodka. Zaradi te- 
ga je treba nujno odpravljati 
naštete pomanjkljivosti in pro- 
bleme, ki zavirajo ta proces. 

Na koncu informacije je go- 
vor o pomenu znanosti za na- 
daljnji razvoj kmetijske proiz- 
vodnje. Poudarjeno je, da bi 
morali zagotoviti večjo koordi- 
nacijo v znanstveno-razisko- 
valnem delu zaradi boljšega iz- 
koriščanja rezultatov razisko- 
vanja. Prav tako bo treba pove- 
čati število kmetijskih in veteri- 
narskih postaj, število strokov- 
njakov v njih in število strokov- 
njakov v neposredni proizvod- 
nji, posebej v manjših organi- 
zacijah in kmetijskih zadru- 
gah. Prenašanja in uporabe 
znanstvenih dosežkov v proiz- 
vodnji ni mogoče uresničiti 
brez večjega deleža kmetijskih 
in veterinarskih strokovnjakov 
in drugih kadrov. 
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Ranko Djukič (predsednik), dr. Trajče Grujoski, Milibor Jovanovič, Miienko Lojič, Janez Lukač, Slavica Markovič, Zija Novobrdalija, Huso Radončič, Irena Uszodi, Boris 
Stetenovski, Aleksandar Vujin, Zoran Miškovič in Teodor Olič - Glavni in odgovorni urednik: Teodor Olfč - Naslov uredništva: Skupščina SFRJ, Beograd, Trg Marksa i Engelsa 
13, telefon (011) 334-149 • Tisk CGP Delo Cena posameznega izvoda 5 oziroma 10 dinarjev - Letna naročnina 120 dinarjev - Žiro račun: Skupščina SR Slovenije, Ljubljana, 
50100-845-50204 - Naročninske zadeve: telefon (061) 219-914 
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PREDLOG ZAKONA 

£ °bve2n0sti Plačevanja prispevka 12 dcuodka temeljnih organizacij 

Združenega dela za pokrivanje dela 

s ro:kov enostavne reprodukcije 

^S:lfPOdarstva jn Premogovništva 

SRStoiS f*ui»naB* Skupščina 

načMhl'", VZ°Mh UgUb ™SR °o načinih in možnostih za njihovo pokrivanJeVlotuIMje 

SSSf seji One 

i 

£2to iSb^ESsSfl s,°r»'» p™«"« »*«., - ! 
^ mdrtn za po*W<ye W6 v off podaratvu In premogovništvu za leto 1934. 

SIOMS M,Sf £ tS.f tS £"•" S* SB 

teKr"ri 

komiteja za ^e^tZm0Stnik predsednika Republiškega 

1. člen i. <utvci 

g««.: «^o!5^4SS2n^Sta!tS 

2. či®n 

SPSS 

3. člon 

4. čl«n 

jSssassHs 

5. ćlen 

SRS. Zak0n Začne V8ljati 0Smi dan P° obiavi v Uradnem listu 



SKUPŠČINA SR SLOVENIJE 
IZVRŠNI SVET 

OBRAZLOŽITEV 

Ustavna podlaga za izdajo zakona je v 70. d/enu UsfaveSR 
Slovenije, po katerem so določene dejavnosti ozir°mf.^d^_a 
samoupravne interesne skupnosti posebnega dryib?Cf9* 
pomena in se z zakonom lahko predpiše obveznost plačeva- 

veni je sprejme vsako ieto na podlagi količinske eleMroener- 
oetske bilance, to je usklajenega prikaza potreb po električni 
energiji in možnostih za pokrivanje teh potreb, ovrednotone 
elektroenergetske bilance. Rezultat vrednotenja posameznih 
elementov stroškov poslovanja elektroenergetskega sistema 
le obseg sredstev, potrebnih za proizvodnjo dogovorjeni) 
količin električne energije in premoga. Tako 
potrebnih sredstev služi kot osnova za izračun cane^afoe 
ure ki ie po posameznih odjemnih skupinah različna, glede 
rštet£o%oin^n odjema, kar razdeljujejo tarifnusistemi 
in tarifne postavke za dobavo električne e^^jeJJporabniki 
in izvajalci oskrbe električne energije so v ^up^iniSamou-^ 
pravne interesne skupnosti elektrogospodarstva Slovenije 
tudi v letu 1983 sprejeli vrednotenje elektroenergetske bi- 
lance za leto 1983 v višini 31.319,6 mio din. „ 

V letu 1983 je bilo odločanje o cenah električne energije v 
zvezni pristojnosti. Tako je bila cena električneenergijepove- 
čanav marcu za 25%, v novembru za16% '»^Je^mbraza 
50 par na kSNh. kar predstavlja učinke dviga 
21,5%. To pa ni zadoščalo za pokntje stroškov v letu 7SS3.pn 
čemer so zlasti kurzne razlike in cena določenega repromate- 
riala občutno presegle v ovrednoteni elektroenergetski bi- 

'^Dekl^ki^vet's&stavljene organizacije elektrogospodarstva 
Slovenije je ob obravnavi polletnega obračuna P^°*aPlf. 
sprejel program ukrepov za odpravo vzrokov izgub 
1983. V tem smislu je elektrogospodarstvo z ^'j^ notranjo 
organizaciio in povečanimi napori, vseh, zlasti pa neposre- 
dnih proizvodov delavcev, zagotovilo vlsok°J*^J9°%™tc£ 
valnosti naprav. Z dodatnimi nabavami premoga iz drugih 
socialističnih republik je izkoristilo vse proste kapacitete v 
termoelektrarnah ter tako, kljub izredni suši, ^9°^V&jj* 
nemoteno dobavo električne energije uporabnikrnnvSRSio- 
veniii in za druge republike, in hkrati tudi zmanjšalo oziroma 
znižalo stroške obratovanja. Proizvodnja električne 
je bila v letu 1983 za 7,5% večja kot v letu1982. Pm'^n>ah 
riaveoa premoga je bila večja za 9,5% m lignita za 0,4%. Ob 
zaključevanju poslovnega leta je elektrogospodarstvo m pre- 
mogovništvo sprejelo tudi naslednje ekonomsko- finančne 
ukrepe: vključitev dohodka stranskih dejavnosti vs^P?'Pr'~ 
hodek, uporabo vse proste amortizacije in uporabo reze™ 
neaa sklada Prav tako ni uporabilo 22. člena zakona o amor- 
tizaciji osnovnih sredstev temeljnih organuscij zdr^f^a 

dela in dnjgih uporabnikov družbenih sredstev (Uradni list 
SFRJ, št. 58/76 30/79, 65/81, 76/82), kar POfneni.dan 
obračunalo amortizacije od osnovnih sradstevja ™ **odp 
sana, pa so še v uporabi, in predstavlja PnblJWjniodiaPri 
tem pa ie treba opozoriti, da se z uporabo teh določil o 
amortizaciji odtegujejo ta sredstva 
gotskih objektov, za kar bi se sicer obvezno združevala po 

samoupravnem sporazumu o 
interesne skupnosti elektrogospodarstva SR Slovenije 

izgubo Uko je znašala v letu 1982 izguba 945 mio 
1983pa znaša skupno s iretjinskim deležem iz leta 7^^5- 
mio din Z ukrepi znotraj elektrogospodarstva in P™m°Q°* 
nište je bilo pokrito 494 mio din izgube, tako da ostane 
nabrita izauba v višini 2.058,1 mio din, ki naj bi jo pokrili s 

krita iz sredstev amortizacije, kar je 'efa^2sp 
n-mnieni zakon o amortizaciji osnovnih sredstev 
organizacij združenega dela in drugih uP°™dn'*°v 

smdstav. Navedeni znesek preložene oziroma razmejene 
amortizacije je v skladu s citiranim zakonom, vključen v trat- 

"IS,S»rnm 
urejanja problematike in razvojnih vprašanj energetskega go 
spodarstva junija 1983 terjajo, da je potrebno"JgJJ 
politiko cen električne energije in premoga, ki bo zagotovila 
enostavno reprodukcijo in vsaj del minimalnega programa za 
ra^a'ta r.^fnCbi preprečili prelivanje sredstev iz amortizacije 
za pokrivanje izgube ter s tem omogočili nemoteno izgradnjo 
eZT^IafilfeZ Zbora združenega de,a Skupščine SR f 

Slovenije sprejeta ob obravnavi poročila o izgubah in vzrokih 
iSv SR&Mniji v letu 1983 ter o načinih in možnostih za 
niihnvn nokrivanie v letu 1984, predlaga Izvršni svet Skup- 
ščine SR Slovenija zakon, s katerim bodo zagotovljena sred- 
stva za pokritje izgub v elektrogospodarstvu m premogovniš- 

^ZavJzanci^po zakonu so temeljne organizacije zd™*f n(*P 
dela s področja gospodarstva. Zavezanci plačujejo v letu1984 
orisoevek v višini 1% iz dohodka tako, da obračunajo prispe- 
vetfod osnove za plačilo davka iz dohod^e!^n'h^rfa^'. 
zacii združenega dela, ugotovljenega za leto 1983, brez davc 
nih olajšav Posebna samoupravna interesna skupnost ele>- 
Tog^Parstva in premogovništva SRSIonmje***** 
soremliaia planiran priliv sredstev do višine 2,058 mird dinar 
jev in obvestila zavezance plačem 
nem prilivu, v kolikor bi bil dosežen pred 20. 12. 1984 

Zavezanci vplačujejo prispevek na poseben račun pri Po 
sebni samoupravni interesni skupnosti e/e^ragos/^are/va 

• in premogovništva SR Slovenije v štirih enakih obrokih s tem, 
da prvi obrok vplačajo do 20. aprila 1984, drugi ot ro^do20. 
junija 1984, tretji obrok do 20. oktobra in četrti obrok do 
d0Zani^edtMzakona niso potrebna dodatna fina"č"f^' 
stva družbenopolitičnih skupnosti. S P^'f^nimzakono 
se temeljnim organizacijam združenega dela s področja g 
spodarstva določa obveznost plačevanja prispevka 
1 ^Predlagani zakon ne zahteva novih administrativnih del in 
nalog. 



OSNUTEK DOGOVORA 

(ESA-433)anjU davčnega s|stema 

SR Slaml" " »t« »/' — 

«ži?IS1.
Doeora'M ° ««:- 

CA' Je P°slal Zvezni izvršni svet s predtoaom da sr 

ssesssšSŠ 

SocfalffineSliteSosn^nMf™ Sklepa'° Skupina 
ci al i stične repSrčmeaSrJ^^071",6' S,kuP^™ So- 
Hrvatske, Sobranje Sorfaikti^no r ^r,' ne rePublike 
Skupščina Socialistične reouhiiiro ci Makedonije, 
cialistične republike Srti[e Skun«^°Vln ®,i P^"'na So" 
mne pokrajine Ko^vtTn SkurfSSaVtono" 
pokrajine Vojvodine • ma Socialistične avtonomne 

f DOGOVOR 
o usklajevanju davčnega sistema 

1. eien 

ucte^ženddogovora^SMl'a^^^'dinada'injerrl besedilu: in stabilnosti jLgos ov^kS^.= f *a zagotovitev enotnosti 
razen sistema SSKEKEm?k J^2T,^vfini slstem' 
kov in njihove osnovne^staviS' 9 ***»"«1° vrste da^ 

^»Š8091^0' ^ 30 VrSte davkov: 

\ °i osebne9a dohodka delavcev 

hničnih iztx>ljšav° 'Z avtorskih Pravic. patentov in te- 

pravicaVek * d°h0dk0V iz P^moženja in premoženjskih 
8. davek od premoženja; 
9. davek na dediščine in darila- 
o. davek na dobitke od iger na srečo- 

ni* r SH}„°SS¥ * 
ništva na ozemlju Socialištične^eder°t

SOba' kl nima P^dstav- 
vije ustvari s pSlškfd^ 

davta: d0fl0V0ra da so osnovne sestavine 
1. zavezanec za davek, 
2. osnova za davek, 
3. stopnje davkov, 
4. davčne olajšave in oprostitve. 

1. Davek od dohodka 

2.«®n 

veSSfriS'šašu* <»*»**>.« 
~9« ** «.,0™ »»„po«, iSr^as 

priloga poročevalca ~~— 

daU lahko dogovor podpisali do konca prvega trimesečja 

qJ>%rfnl Skupščine SR Slovenije predlaga Skuoščini 

5 tSBtttXSS&s£sTi 

SSfiSSZZ 

3. člen 

aa <• 

- zajamčene osebne dohodke delavcev 

4. člen 

stoU
pnlfdTvCkatdSdohnHlf°

9l^m0' da Popišemo, da so 

5. člen 

■ ili®§i 

Sip^SS 

obSnanTznSrXavk|
09^X,r P™*«"*'. da se Plačan v tujini od dela doho^S^aftujinl. ^ 

2. Davek od osebnega dohodka delavcev 

6. člen ^ 

da J® 2a" 

občan, klustva^a'dohod^zdetom0^^ V2družensm^elu. ali vanja izenačeno z združenim delom J® Za namene obdavče- 

pravnfo^bi'; ZaP°S'en Pfi d°mači a,i ^ fi2i^i ali civilni 

ki ~u£Sja ^'Sh!&?SjS;~.,ePu"ike Ju90slavije, 

sa&£ ssfcrsssKs^r ™ 



7. tten 
Udeleženci dogovora soglašamo da predpišemo, da je 

osnova za davek od osebnega dohodka delavcev, 
rwebni dohodek ki ga delavec ustvari v združenem delu, 

»ifdSSk•ki 'e a namen* 
obdavčevanja izenačeno z združenim dalom, 

- osebni dohodek ustvarjen z delom pri fizični ali c.viln. 
pravni osebi; , 

SSSSSši 
cija združenega dela, in . . 

- osebni dohodek, ki ga tuji državtjan usNan z delom na 
ozemlju Socialistične federativne repub.ike Jugoslavije. 

Udeleženci dogovora soglašamo, da predpišemo, da se za 
osebni dogodek ne štejejo: ..... . .. , 

- prejemki iz naslova odlikovanj in priznanj, ki jih dodelju- 
jejo družbenopolitične skupnosti, 

I SSjemki^r^pisih o pravicah vojnih in mirnodobnih 
V°iaŠp r'e jem k i' po p red pi si h o pravicah imetnikov »Partizanske 
spomenice 1941«; 

I nSedCSlihkdodeljujejo družbenopolitične skupnc^th 

C,i!' povračila potnih stroškov za 

SSsaarSi-A ™ 

fSS i„ invalidnine ter drugi preiomki iz naslova 

- Sotoni %hode*dv to«*v ii^lldskih delavnicah 

^^ni^TJripravnikov med pripravniško dobo. 

iirifilfiženci dogovora soglašamo, da se lahko predpiše, da 
se ^Sbni doS ne štejejo tudi drugi prejemki, predpi- 
sani z zakonom. 

8. čžsn 
Udeleženci dogovora soglašamo, da 

cionalne stopnje davka od osebnega dohodka delavcev, ki so 
lahko različne za osebni dohodek, ustvarjen na ozeml.u bo 
cialistične federativne republike Jugoslavije in v tujini. 

Udeleženci dogovora soglašamo, da predpišemo, da se 
davek od osebnega dohodka delavcev plačuje po povednih 
stopnjah od osebnega dohodka upokojencev v delovnem 
razmerju in od osebnega dohodka delavcev v delovnem raz- 
merju za delo, daijše od polnega delovnega časa, razen kadar 
je moral delavec delati dlje od polnega delovnega časa na 
podlagi zakona. 

8. t i en 
Udeleženci dogovora soglašamo, da predpišemo davčne 

olajšave in oprostitve davka od osebnega dohodka iz delov- 
nega razmerja, da bi spodbujali delavce k uresničevanju eko- 
nomsko-stabilizacijske in razvojna politike ter da bi spodbu- 
jali zaposlovanje pripravnikov in drugih delavcev. 

Udeleženci dogovora soglašamo, da p^P'šemo, cla se 
obračunani znesek davka od ošabnega dohodka delavcev, ki 
Qa državljan Socialistične federativne republiko Jugoslavije 
ustvari v tujini v jugoslovanskem predstavništvu ali poslovni 
enoti, ki jo ustanovi organizacija združenega dala, zmanjša za 
davek, ki je bi! od tega osebnsga dohodka plačan v tujin 

Davek od osebnega dohodka \z kmetijske 
dejavnosti 

10. čien 
Udeleženci dogovora soglašamo, da predpišemo, da je za- 

vezanec za davek od osebnega dohodka iz kmetijska dejavno- 
St- lastnik ali uživalec zemljišča, ki se kot takšen vodi v 
zemljiškem katastru po stanju na dan 31_ 
letom, za katero se določa obveznost ^ P^ilo davka ter 

. vsaka druga oseba, ki ustvarja ošabni dohodek s kmetijsko 
dejavnostjo^ in^ ^ zemljjšče de)ovna sredStva oziroma 

druga sredstva, na katerih ima lastninsko P'avico zdmži v 
kmetiisko zadrugo oziroma jih združi neposredno ali prek 
kmetijske zadruge alidruge oblike združevanja 
odnosih trajnejšega sodelovanja z °^an'7n

a
h
c''5ka 

S 

dela, in na tej podlagi ustvari del čistega dohodka 
Udeleženci dogovora soglašamo, da predpišemo, oa je 

davčni zavezanec, kadar gospodinjstvo 
aii uživalcev zemljišča, praviloma eden izmed polnoletnih 
članov gospodinjstva (predstavnik gospodinjstva). 

11. čien 
Udeleženci dogovora soglašamo, da se lahko Pre^P'^; 

je osnova za davek od osebnega dohodka iz kmetijske dejav- 
nosti katastrski dohodek ali dejanski ie ka- 

Udeleženci dogovora soglašamo da predP'^o, da je ka 
tastrski dohodek dohodek od zemljišča, ki se lahko izkorišča 
za kmetijsko oroizvodnjo, ne glede na to, alise za to proizvod- 
njo Okorišča al i ne, dejanski osebni dohodek pa je skupni 
3oh<£ekrSd koledarskim letom, zmanjšan za stroške poslo- 
vanja ki so bili nujni za njegovo ustvarjanje. 

Udeleženci dogovora soglašamo, da predpišemo, da so 
stroški poslovanja, ki so nujni za ustvarjanje skupnega do- 

' ^vrednost porabljenega osnovnega, pomožnega in pogon- 
Sk^zpTačanr!o^bni dohodki delavcev v višini zneskov, prijav- 
ljenih skupnosti zdravstvenega zavarovanja delavcev, ki zaje- 
majo tudi plačana davke in prispevke; 

- amortizacija strojev, orodja in inventarja, ^®" 
ska doba je daljša od enega lata, ter nujni stroški za njihovo 
vzdrževanje in zavarovalne premije;  .. .. . 

- vrednost orodja in drobnega inventarja, katerega živi,enj 
5k! p-wt 

- pTačans obre^i°o^kreditov za osnovna in obratna sred- 
stva, dobljenih od bank in hranilno-kreditnih organizacij. 

Udeleženci dogovora soglašamo, da predpjšemo, da mo- 
rajo biti vsi stroški poslovanja posebej izkazani '"dokumenti- 
rani z računi in da mora zavezanec iz drugega odstavkatega 
čtena, ki plačuje davek po dejanskem osebnem dohodku. 

*°UdeSencrdogovora soglašamo, da lahko predpišemo, da 
plačuje davek po dejanskem osebnem dohodku 
Mcivaria dohodek ki znatno presega katastrski dohodek, večji 
dohodek pa je posledica visoko akumulativnih panog rastlin- 
ske in živirorejs^^izvodnjet ki ob določitvi lestvic katastr- 
skega dohodka niso bilo vključene v strukturo povprečna 
proizvodnje, ker so redko zastopane na zadevnem področju, 
ter zavezanec ki ustvarja dohodek s proizvodnjo, ki ni veči 
noma ah neposredno povezana z obdelovanjem zemljišča 
(-reia perutnine pitanje prašičev, industrijsko pitanje juncev 
in funicToSnja cipifeev in sadik sadnega drevja in vinske 
trtUdeležencTdogovora 3oglafem°; da predp^ 
osnova za davek od osebnega dohodka iz kmetijske de,avno 
sti za zavezanca, ki osebni dohodek ustvarja na Ppd'agizdr 
levanja dela in zemljišča, katastrski dohodek, če je to zanj 
ugodneje. 

12. č!en 
Udeleženci dogovora sogl^mo da predpi^mo propo^- 

cialne stopnje davka od osebnega dohodka iz kmetijske d 

priloga poročevalca 



sSESH® s 

stopnlLda^^dTno^'^eso 3T "T ^r6dpiše višia 
znesek. ' ©-»ega z zakonom določen 

13.- člen 

2xsiaas?s?,^e
te,si™s& 

4. Davek od osebnega dohodka ' 
u gospodarske dejavnosti 

14. član 

15. 6l©n 

ttgBsvsS&iF^ss 

usfcs sS^^^ssss 

jan^k?'osebji ^dohode^ ^kilmr^"!?' P[fdPišemo> da je de- 
letom, zmanjšan za stro!kp nnc?/? i,med koledarskim 
njegovo ustvarjanje Poslovanja, ki so bili nujni za 

stroški'eposlovai^°k?so^uinfza10' £ P"****™, da so hodka j ■ so nu,ni za ustvarjanje skupnega do- 

4tsrssjsqs:i™- 

razenSSkS^k S^iZl'T-7""" "«"»■ 
»ganaac*, Srm 

pr^Sje
Stnapravea poslov"e 

nih prost^ro^^fnve^tarj^ter^troš^za'vode'n'6'18 PPS'°V" 

- izptla°ni st^keh 'ZPlači' PlaČani davkTfnepj"sSrn,h 

prostorov, za higiensko te^nifrin6 ?2svet,iavo poslovnih 

uradnih glasi,, pisarn,•" 

stev^ne^^ovnthaprostorovar0yan'9 d6'aVCeV' d*,0vnih «•* 

~ vr«dnn^r'SpeJ/ki 9°spodarskim zbornicam J' vrednost orodja, Katerega življenjska doba je krajša ali 

^ssasK-SMr«,e9i oroaii - 
oprs^janjem !£CS" "*eZa"ec plaia,i » ™a * 

čila TSS^r^ POtni Str0Ški'terenski dodatki povra- 

in 
lzP'ačane dnevnice in potni stroški davčnega zavezanca, 

gsassr.asjasstssas: 

:sS~3Sr£S~ ustvarjanje skupnega dohodka ' ° nujnl 23 

SiH3r?ar- 

mmmnm 

S^S-SpS«' 

16. čJen 

dSKSS^Sj."* za >°*°«*»* i- *S «? 2 

17. člen 

38=3MSBSSSS 
=".tss,5Era,sr™ 

dejavnosti OSebne8a dohoaka & poklicne 

18. člen 
Udeleženci dogovora soglašamo, da predpišemo ria i» 7= 

19. člen 

OCUdeleže>d T®9* 



letom, zmanjšan za stroške poslovanja, ki so bili nujni za 
nit?d08^eSnciad^govora soglašamo, da1 da s° 
stroški, ki so nujni za ustvarjanje skupnega dohodka 

I bjKi ^bnfdohodki delavcev v višini zn^ka^prijav- 
Ijenega skupnosti zdravstvenega zavarovanja delavcev, ki za 
iernaio tudi plačane davke in prispevke, 

— amortizacija opreme in poslovnih prostorov, 
- izplačani stroški za zakupnino za P®^ovn® Pr°® ° - 

i7nlačani stroški za čiščenje in vzdrževanje higiene po 
slo"vnih Sorov°Tn inventarja ter stroški za vodenje^poslov- 
nih kniia če so bili od teh izplačil plačani davki in prispevki, 

-iznlateni stroški za ogrevanje in razsvetljavo poslovnih 
Drostorov poštni, telegrafski in telefonski stroški, nakup stro- 
kovne literature in uradnih glasil, pisarniški in drugi podobni 

premije, plačane za zavarovanje delavcev, opreme in 

^plačar^obr^rod kreditov za osnovna in obratna sred- 
stva dobljenih od bank in hranilno-kreditnih organizacij, 

- pSSS?prispevki zbornicam in strokovnim združenjem 
- izplačane dnevnice, potni stroški in nadomestitezaletni 

dODUst delavcev ter povračila stroškov za prevoz delavcev s 
SiTavnega prosta na delo in z dela, vendar največ do 
zneska, določenega s kolektivno pogodbo, in 

- dnevnice in potni stroški davčnega zavezanca, če Jih je 
IZ U^eženci'd'ogovora soglašamo, da predpišemo, da se , 
lahko zavezancu za davek iz poklicne .^J®l"^P"z

03ka 
druai stroški, ki so nujni za ustvarjanje osebnega 

Udeleženci dogovora soglašamo, da predpišemo, da m 
rajo biti vsi stroški poslovanja izkazani in dokui^ntiraniz 
računi in da mora zavezanec iz prvega odstavka tega člena, k 
plačuje davek po dejanskem osebnem dohodku, voditi po- 
Si<Udeležer?d dogovora soglašamo da predp^ma da davek 
\7 nrveaa odstavka tega člena v ietnem pavšalnem znesku 
Dlačuje zavezanec, ki opravlja dejavnost v manjšem obsegu, 
če ne uporablja dopolnilnega dela več kot enega delavcatn če 
nieaov osebni dohodek ni višji od povprečnega letnega či- 
stega osebnega dohodka, ustvarjenega v gospodarstvu repu- 
blike oziroma avtonomne pokrajine. 

knjige. 
20. člen 

Udeleženci doqovora soglašamo, da predpišemo, da so 
etnnnie davka od osebnega dohodka iz poklicnih dejavnosti 
Srciona^ vendar s?lahko različne po vrstah dejavnost, 
glede na pogoje za gospodarjenje in kraj, kjer se dojavno 

^Udeleženci dogovora soglašamo, da lahko predpišemo 
višp itopnio cS^osnove?ki presega z zakonom določen, 
znesek. 

21. člen 
Udeleženci dogovora soglašamo, da predpišemo davčne 

olajšave in oprostitve davka od osebnega dogodka iz po 
klfćne dejavnosti, da bi spodbujali zaposlovanje, ter druge 
ekonomske in socialne olajšave. 

6. Davek od dogodka Iz avtorskih pravic, 
patentov in tehničnih izboljšav 

22 člen 

Udeleženci dogovora soglašamo, da predpišemo, da je za- 
vezanec, za davek od dohodka iz avtorskih pravic, patentov 
t0-Svlja^°Slistične federativne republike Jugoslavije 
ki ima dohodek iz avtorskih pravic, patentov in tehničnih 
izboljšav, zavarovanih z zakonom; 

- državljan Socialistične federativne rePu
n^

e^ufe
0

hS®h 

izboljšav v'tujini! če jt^egovo začasno^rebivaližče na ozem- 

pravic, patentov in tehničnih izboljšav na ozemlju Socia 
stične federativne republike Jugoslavije. 

23. člen 

tehničnih izboljšav, zmanjšan za stroške, ki so oni j 

ustvananjedohc^ka. ^ de)a tapiserije izvedene v 

m-te3^d^Sk^^um^r^^?,f<rtogrSij^s 

mmmm, 

gipš 

^'VsrtoS-^iSCmetniških del (igranje, petje, 

sSs 

'*3$ *KSS&."i~Q. dela. razen patentov in teMSnm 

£«TprSn?Shr^SSnSoSaI! • 
^KSSSr4enclil. Zavodu za 

sssars, ™°zsTd%in a -.i 

stroški ki so nujni za ustvarjanje dohodka iz patentov 

EfŠSSHf 

ESESSSSs 

Združenje jugoslovanskih izumiteljev. a~ mo- 

^Udeleženci dogovora soglašamo, da predpišemo, da se na 



osebam k?n!soZo^idet°teS0' da predpišem°.' da se skin avtorskih pravic (dediči S,!8™10 'm®!niki premoženj- 
avtorskih pravic) prizna"« kot stmiS!Imetniki Premoženjskih 
ki jih plačajo Juac^lovansk^ a^n^l sam°P'ači laza storitve, 
stvo glasbenih aSSrSSh agenc,ji' Zavodu za vr- 
ženega dela, pooblaščenem nr^-'"1 or9a™2acijamzdru- 
avtorskih del ter 

24. člen 

stopnje davka °od dohodka^z'Avtorskih predpišern0' da so 
tehničnih izboljšav orooorr;on-i^l ^ pravic, patentov in 

stične federativne republike Jug^falTv W" S°C'ali" 

lahkoSS davkov* od dST°' da Popišemo, da so tov in tehn čnihlS^v kT'i^^,!? ?Vt°™kih pravic^ Paten" 
tudi v odvisnosti odt^a' alta SnhS tUL® osebe' ra2,ič™ 
ali pravna oseba ^ dohodek ustvarja tuja fizična 

•ahko^Sstt^^^r?' da P^PiSemo, da so 
tov in tehničnih iztS,iš^ l^ avt°r8,kih P^ic, paten- 
dohodek iz a^orekih Drav1f n^iU,dl vodvisr>osti od tega, ali 
ustvarja sam avtor ali LK t tehničnih izboljšav 
pravica. ba' na katero 'e Ponesena avtorska 

25. čj®n 

olajšave in oprostitve'davta^dohcdk predPišerno davčne 
patentov in tehničnih izboljšav da bfs^dh.fin°rSk,h ■PraviC, 

Jvenon^Kova«^ delaf^^^® 

c s. 
tehničnih izboljšav obračunan m Patent°v in 
Socialistične federativne republik« ?,nn°?0^ 03 državljan 
»mniSa „ V ,U|W' 

7. Davek od dohodka Iz premoženja in 
premoženjskih pravic 

28. člen 

jss^mssSasasT-"* <* * »- 
skih pravic državljan Socialist^n«PffT ?nja ln Pr6moženj- 
goslavije in civilna oraw'an£!hit r^ e republike Ju- 
ali Podakupa zftište st^rf«u 28 d.ohc>dko ^kupa 
stanovanja, opreme iTomvn^nlJ 8^' s?anovanja, dela 
drugega premoženja in premoženjskima ?er dohodek iz 

h® plažuje d~sSa davte P av'c' 68 0(3 te9a 

daSe^e1an^rnrv^!fri
aT0',da predP^™>, da je fizična in pravna oseba ^ ii^ člona tudi tuja 

ozemlju Socialistične Jederativne "a 

27. člen 

<^r^ST?™prSS»™. piMpiSemo. a, „ 
plačuje do deianskom ' premoženjskih pravic 
odstotku^ ";IpavSainem znesku ali v 

Udeleženci do^vora^Kmo *mt° dohodka- 
janski dohodek skunni i?' Pr9dPišemot da je de- 

drugega premoženja broški unSl f'3 stavb in 

sfe-rsa: 

28. člen 

.f-pm-o. P« SO 
dejanskem dohodku nmmei premoženja, ki se plačuje po 
odvisno od vrste dohodkov in ™?te^ndar !ahko različne, 
Ijan Socialistične federativne repLw?te ji™*?drŽav" 
prav.na "Da ali tuja fizična ali pravna ^bf ' C'V"na 

8topn®edavka c!d da .Podpišemo, da so 

»iSiSH 

2S. člen 

8. Davek od premoženja 

30. člen 

vezUa1fi?^CdavTV<Sacro9n!a^m0' da P«*P»emo. da je za- 

- stanovanjske hiše ali stanovanja 
- poslovnega prostora, 

- gSže' Stanovanja 23 Počitek in oddih, 
- osebnega motornega vozila 
- stanovanjske prikolice, 
- avtobusa, 
- motornega kolesa, 
- tovornega motornega vozila 
- tovornega priklopnega vozila 
- traktorja, 
- kombajna, 
- plovnega objekta in 
- letala. 

31. člen 

priioga poročevalca 

32. člen 

■nS^jrs-pSsssM-prMpiSemo 

aluS^ISaVkateri stanuje lastnik 

Z™'" " 

oproS5.„ p&g^ssscssrv °° Rak"w 

- plovn, objekt, dolg do 7 metrov,' z motorjem do 18 KM. 



Udeleženci dogovora soglašamo, da predpišemo olajšave 
in oprostitve davka od premoženja za tisto premoženje, k, ga 
lastnik uporablja za opravljanje dejavnosti. 

9. Davek na dediščine in darila 

33. člen 
Udeleženci dogovora soglašamo, da P^dpi^mo 'd| jeza; 

stične^ederatKrne^repubMke^Jugoslavijom tuji državljan, ki na 

S'SrKSnn'i. ?od«du). a« J 

dar. 
34. člen 

Udeleženci doqovora soglašamo, da predpišemo, da je 
davčna osnova za davek na dediščine in darila prometna 
vrednost podedovanega ali v dar prejetega P^^^bitku 
oravice v trenutku nastanka davčne obveznosti po odbitku 
dolgov in stroškov, ki bremenijo premoženje in pravice, od 
katerih se plačuje davek na dediščine in darila. 

35. člen 
Udeleženci dogovora soglašamo, da predpišernc progre; 

cjvne stopnie davka na dediščine in darila, ki so lahko ra 
7ii*ne odvisno od vrste in vrednosti podedovanega ali v dar 
d ereteaa premoženja ali pravice ter od dednega reda zave- 
zanca za ta davek glede na zapustnika oziroma darovalca. 

Udeleženci dogovora soglašamo, da predpišemo, da so 
lahko stopnje davka na dediščine in dar, Is.različne tudi v 
odvisnosti od tega, ali je kmetijstvo osnovna dejavnost dedičjj 
aH obdarjeni ca, ki podeduje ali prejme v dar zemljišče in 
gospodarska poslopja v kmetijstvu. . i4 rr.r, večie 

i idPiPženci doaovora soglašamo, da predpišemo vec e 
stoDn eXka na9 dediščine in darila za tiste zavezance, k, 
podedujejo kmetijsko zemljišče, kmetijstvo pa ni njihova 
osnovna dejavnost. 

36. člen 
Udeleženci dogovora soglašamo, da predpišemooprostitev 

davka na dediščine in darila za zavezanca, I« e glede na 
7aoustnika oziroma darovalca v prvem dednem redu, za de 
diča ali obdarjenca drugega dednega reda, ki P°deduj 
Dreime v dar stanovanje, če nima drugega stanovanja i i 
Cb imrti zapustnika oziroma darovalca živel z njim vskupnem 
aoscodinistvu ter za dediča ali obdarjenca kateregakoli d 
dnega reda, ki podeduje ali prejme v dar kmetijsko zemljišče, 
kmetijstvo pa je njegova osnovna dejavnost. 

10. Davek na dobitke od iger na srečo 

37. člen 
Udeleženci dogovora soglašamo da predpitorjo. da je za- 

vP7anec za davek na dobitke od iger na srečo državljan 
Socialistične federativne republike Jugoslavije m tuji držav- 
ljan, ki na ozemlju Socialistične federativne republike Jugo- 
slavije pri igrah na srečo zadene dobitek. 

38. člen 
i irialeženci doaovora soglašamo, da predpišemo, da je 

osnova zl davek na dobitke od iger na srečo vsak posamezen 
riob?tek od iaer na3 srečo; če pa je dobitek od iger na srečo 
stvar "ie osnova za davek na dobitke od iger na srečo pro- 
metna vrednost stvari v trenutku, ko je takšen dobitek zade . 

39. člen 
Udeleženci dogovora soglašamo, da Predpišemo propor- 

cionalno stopnjo davka na dobitke od iger na srečo. 
40. člen 

Udeleženci dogovora soglašamo, da predpišemo oprostitev 
davka na dobitke od iger na srečo za posamezen dobitek od 
iger na srečo do 10.000 dinarjev. 

11. Davek od skupnega dohodka občanov 

41. člen 
Udeleženci dogovora soglašamo, da je zavezanec za davek 

od skupnega dohodka občanov državljan Socialistične fede 
rativne republike Jugoslavije in tuji državljan, ki ustvan skup 
letni čisti dohodek, od katerega mora plačati ta davek v 
Socialistični federativni republiki Jugoslaviji. 

42. člen 
udeleženci doaovora soglašamo, da predpišemo, da je 

osnova za davek od skupnega dohodka skupni čisti dogodek, 
ustvarjen v enem koledarskem letu, zmanjšan zaznesek dva- 
kratnega povprečnega čistega osebnega dohodka zaposlenih 
v gospodarstvu republike oziroma avtonomne pokrW,nda 
se povprečni osebni dohodek ugotavlja po P°f^'h r®p^jh 
škega oziroma pokrajinskega zavoda za statistiko za prvih 
devet mesecev leta, za katero se odmerja davek. 

Udeleženci dogovora soglašamo, da predpišemo. da 
skupni letni čisti dohodek skupen znesek vseh osebmh in 
druaih dohodkov, pokojnin in nadomestil osebnega dohodka 
iz naslova socialnega zavarovanja, ki jih 
od skupnega dohodka prejme v enem koledarskem letu, 
zmanjšan za znesek plačanih davkov, prispevkov in krajev- 
n{Ude1efenci dogovora soglašamo, da predpišemo, da skupni 
letni čisti dohodek ne zajema: . m . 

- prejemkov, ki po 7. členu tega dogovora niso osebni 
dohodki in se ne obdavčujejo, 

- oreiemkov po predpisih o socialnem zavarovanju, razen 
pokojnin in nadomestil osebnih dohodkov med zadržanostjo 
z dela zaradi bolezni ali poškodb, 

- nadomestila med začasno brezposelnostjo, 
- nadomestila, ki se izplačuje iz naslova članstva v akade- 

m'- prejemkov občanov na račun pomoči za uničeno al" po- 
škodovano premoženje zaradi elementarnih nesreč in diugih 
IZr-dprejemkovnaVračun pomoči družini umrlega delavca, 

- dobitkov od iger na srečo, . . 
- zneska vplačanega posojila z javnim vpisom v letu, za 

doktorske dizertaolj. in ma9,- 

SKM™ družbenopolitičnim 
organizacijam. 

43. člen 
Udeleženci dogovora soglašamo, da predpišemo davčno 

družinskega^člana, ki ga mora zavezanec po zakonu vzdrže- 
vati. 

44. člen 
Udeleženci dogovora soglašamo, da predpišemo progre- 

sivne stopnje davka od skupnega dohodka občanov. 

12 Davek od dohodka tuje osebe iz 
gospodarske in poklicne dejavnosti 

45. člen 
i iHPleženci doaovora soglašamo, da predpišemo, da je za- 

JSSn?dS°d "o""dKt tule os.0. iz gospodarske m 

darske in poklicne dejavnosti. 
46. člen 

i idPiPženci doaovora soglašamo, da predpišemo, da se 
davek^ od dohodka tuje osebe iz gospodarske ,n poklicne 

priloga poročevalca 
8 



g|pŠ3SeSS=S5 

mmmms 
47. člen 

13. Davek od nadomestila, ki ga doseže tuia 

°lr6uie„2ega9d8etm S,8<,S'eV * 

48. člen 

I»sip5S 

49. člen 

■■rasi 

50. člen 

njem srMste, » „„»„ladjo združil K, z vlaga- , 

51. člen 

SSHSSsS 

šiSSS*«a?S!K! 

SfiSsr- ašSKS 

rpiifsSit 

raSs^r^55r<!RiS::: 
„ar,e„,e 2 «loj.„im, .SKSffSf ™ S°Sp" 
«o,o«„. „a»ari„em s 

,«•'» i" 
korporacij. «dnuaciJ v skupnem kapitalu (skladih) teh 

14. Davek od prihodka, ki ga tuja oseba, ki 

r*^dS{aVniŠ,Va na ozemiJu Socialistične federativne republike Jugoslavije, ustvari s 
prevozniško dejavnostjo 

52. člen 
Udeleženci dogovora soglašamo, da predDišemo da Ip 

vezanec za davek od prihodka, ki qa tuia os^ba ki JnimJ 

CoSJ,aVniŠtVa 03 °2emliu So^a'istične federa°fvne republ^e 

53. člen 
Udeleženci dogovora soglašamo, da predpišemo da ic 

SSys,;5—•• 

54. člen 
Udeleženci dogovora soglašamo, da predpišemo 5% nrr, 

porcionalno stopnjo davka od prihodka k7gPatuTa oseba ki 

olibNkp^ avinlštva na ozemliu Socialistične federativne re- 
hhoi 9°S'av,je' ustvari 3 Prevozniško dejavnostjo 

ali viš XCnioZV5T7
S
a

09dLaŠ,arn0' dS predPišemo ^di nižjo °Pnjo Kot 5% za davčne zavezance iz tistih držav ki 

^niraT^ihP"oS°m »fafiu™*> ^avek 

Prehodne in končne določbe 

55. člen 
Udeleženci dogovora se zavezujemo, da najpozneie v šestih 

prSe z obvn
P
e^Pt°dpiSa te9a do9ovora uskSoto e predpise z obveznostmi, prevzetimi s tem dogovorom. 

56. člen 
,iih

K° z®č
n
ne ve,jati ta dogovor, nehata veljati dogovor o teme- ljih davčnega sistema (Uradni list SFRJ št 61/R-n in 

° ^el|ih sistema in politike obdavčevanjl skLpneafdo' hodka občanov (Uradni list SFRJ, št. 62/79) 

57. člen 

(Ž-BSfc ' 

58. člen 
Ta dogovor se objavi v Uradnem listu SFRJ 

Beograd, decembra 1983 
Za Skupščino SR Bosne in Hercegovine, 
za Skupščino SR črne gore, 
z a Sabor SR Hrvatske, 
za Sobranje SR Makedonije, 
za Skupščino SR Slovenije, 
za Skupščino SR Srbije, 
za Skupščino SAP Kosovo in $ 
za Skupščino SAP Vojvodine 

-asssra^psssisssssrs 

OBRAZLOŽITEV 

priloga poročevalca 

pokrajinskih sekretariatov za finance in predstavnikov 7^ 

ntn?! u f*r'ataza finar>ce kot pobudnika in koordinatoria 
- Z n^9°VOra temelji na tehle opredelitvah ' na povečanju mesta in vloge davka od dohndka nmar,: 



čevanja oziroma pri zadovoljevanju splošnih družbenih po- 
trS- na popolnejšem uveljavljanju načela, da organizacije 
združenega dela plačujejo davek v sorazmerju z g.ba^eni 
dohodka," oziroma da delavci in občani p/ačuje/odavekv 
sorazmerju z ekonomsko močjo, da bi zagotovili enak eko- 
nomski položaj organizacij združenega dela, delavcev 
ča-°na povečanju vloge davčnega sistema kot 
ekonomske, stabilizacijske in socialne politike namesto pre 
vladujoče fiskalne funkcije obdavčevanja. . 

Glavne značilnosti osnutka dogovora o usklajevanju davč 
nega sistema so: 

+ usklajevanje vrst davkov; . . Masjxni 
- usklajevanje glavnih elementov vsake vrste davka (davčni 

zavezanec, davčna osnova, vrste davčnih stopenj, nekatere 

povećanje pomena davk. skupnega Ma- 
nov z zmanjšanjem neobdavčljivega zneska, s čimer se pove 
čuje število zavezancev in omogoča učinkovitejše delova j 

spremembe v'zvezi z davčnim obravnavanjem dohodka in 
osebnih dohodkov, ki jih organizacije združenega dela m 
0b-azbol]šan]is'in izenačevanje rešitev, da bi se ustreznejše 
0t>G?ede Vna sedanj/ davčni sistem, ki velja v republikahin 
avtonomnih pokrajinah, bodo s tem poenotene v.'s^e davkov 
ter izenačeni glavni elementi davčnega sistema. Dosežene 
bodo tudi določene izboljšave, da bi bile nekatere kategorije 
zavezancev ustrezneje obdavčene 

Osnutek dogovora vsebuje zasnovo sistema: 
- obdavčevanje osebnih dohodkov po proporcionalnih 

stopnjah pri temeljnem obdavčevanju m po progresivnih 
stopnjah pri davkih od skupnega dohodka občanov, 

- obdavčevanje dohodkov od premoženja in premoženja iz 
naslova posesti, ki je odraz yečje ekonomske moči, pc pro- 
gresivnih stopnjah pri temeljnem obdavčevanju,,npcprogre- 
si vnih stopnjah pri davku od skupnega dohodka občanov. 

Takšen davčni s/s tam, ki temelji na kombinirani up°™bJ 
sistema proporcionalnega in progresivnega obdavčevanja 
omogoča izkoriščanje prednosti enega m drugega sistema, s 
čimer se bomo izognili njunim negativnim učinkom ter s tem 
zagotovili uresničevanje ustavnih načel plačevanja davkov v 
sorazmerju z ekonomsko močjo zavezancev in nagrajevanja 
po delu ter uresničitev ekonomske in socialne funkcije davč- 
nega sistema. 

I. DAVEK OD DOHODKA 
Za odpravo negativnih posledic, t. j. razlik v sistemu in 

politiki davkov od dohodka organizacij združenega de/a so v 
osnutku dogovora predlagane rešitve za uskladitev temeljnih 
elementov (zavezanec, davčna osnova, vrste davčnih stopenj 
in davčne oprostitve in olajšave). 

Davčni zavezanec 
V vseh republikah in avtonomnih pokrajinah je v zakonih 

dotočeno.da so zavezanci za davek od do^a em^ne 
organizacije združenega dela m drugi uporabnk/druitenih 
sredstev razen delovnih skupnosti družbenopolitičnih skup 
nosti samoupravnih interesnih skupnosti mdrugih delovni 
skupnosti, določenih z zakonom, kar pa je po republikah in 
avtonomnih pokrajinah različno urejeno. 

Glede na razlike pri opredelitvi davčnega zavezanca riudi 
osnutek dogovora enotno rešitev, da bi se pojem davčnega 
zavezanca v vseh republikah m avtonomnih pokrajinah enak 
d6po predlagani rešitvi v osnutku dogovora ™ 
davek od dohodka temeljna organizacija združenega defa, 
delovna skupnost in drug uporabnik družbenih sredstev, k 
2go°tav?adohodek v s kladu z zakonomskaterimseureja 
ugotavljanje in razporejanje celotnega prjhodk*'"dQodka\ 

Namen takšne rešitve, ki je v skladu z ustavo SFRJ (33. cienj 
in zatonom o združenem delu (112. člen) je da se izenači 
ekonomski položaj gospodarskih m negospodarskih temelj 

nih organizacij združenega dela, kar je tudi v skladu z dolgo- 
ročnim programom ekonomske stabilizacije. 

Davčna osnova . 
Definicija osnove za davek od dohodka je v sedanjem davč- 

nem sistemu med republikami in avtonomnima Panama 
različna. Glavne razlike so pri odbitkih, ki so izmučeni z 
osnove (dohodka), in so v republikah m avtonomnih poKraj 

h 3Narečje "razlike pri zmanjšanju dohodka kot davčne osnove 

.•SSMTfiS 
osebne dohodke v kakem odstotku od povprečno ustvarjenih 
osebnih dohodkov, medtem ko nekatere republike in avtono 
mni pokrajini takšnih zmanjšanj nimajo. _nni/„ _ 

So tudi drugi številni odbitki oo dohodka - davčne osnove 
kar povzroča velike razlike med republikami m avtonomnima 
ookviharna pri razbremenjevanju dohodka kot bruto davčne 
osnove in določene motnje na enotnem jugoslovanskem trgu. 

Da bi odpravili neenakost/ med repub/ikamiinavtono^ 
mnirna pokrajinama pri ugotavljanju osnove za davek od 
dohodka, je v osnutku dogovora predlagana rešitevda 
osnovo davka od dohodka sestavlja ustvarjeni dohodek, 
Zm- obveznosti, določene z zakonom in na pod'ag/ zakona, 

- obveznosti do delovnih skupnosti, ki opra^ajo de/a k 
imajo skupni pomen za temeljne organizacije v delovni orga 
nizaciji ali drugi organizaciji združenega dela, 

- zajamčene osebne dohodke delavcev: 
- del dohodka, ki pripada tujcu iz naslova vlaganja sred 

stev v temeljno organizacijo združenega dela. 
Pri določanju osnove za davek od dohodka smo pazi/i, d 

bilo čim manj dvojnega obdavčevanja posameznih elementov 

Sključena je obveznost do delovnih skupnosti, ki opravljajo 
defa za temeljne organizacije v delovni organizaciji, tako da 
omenjeni del dohodka ni dvojno obdavčen. 

Glede na razlike v zvezi z izključevanjem osebnih dedkov 
iz osnove (dohodka), kar je povzročalo preceišnje r^ke med 
republikami in avtonomnima pokrajinama pri f ® 
niu dohodka kot bruto davčne osnove, predlagamo, da se 
dohodek zmanjša za zajamčene osebne dohodke, kar bi pre 
cej prispevalo k izenačenju Ostema obdavčevanja dohodka^ 

Izločitev zajamčenega osebnega dohodka '^avčne>osnove 
temelji na opredelitvi iz drugega odstavka 33. čle™ "f a"e 

SFRJ po kateri se obveznost plačevanja davkov določa po 
tem koliko zmore gospodarstvo, da zagotovi zadovo/jevan/e 
osebnih in skupnih potreb delavcev ter potreb r^rene 
ronmihikciie ter v skladu s tretjim odstavkom 153. člena 
zakona o združenem delu, po katerem temeljne organizacije 
združenega dela, če ne ustvarijo dohodka nad višino z zako- 
nom zajamčenih osebnih dohodkov, ne P^čujejo davka od f 
dohodka. Izločitev zajamčenega osebnega do^°d^J"dlf°a 
meni da bodo vse temeljne organizacije združenega dela 
enakopravno obravnavale omenjeni del dohodka m da bo 
davčna obremenitev enakomernejše razPore'3™™?tZ

9
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zaciiami združenega dela, grupacijami m panogami tako, aa 
bo v/š/na davčne obveznosti usklajena z ekonomsko močjo 
daŠČtako predlagano opredelitvijo davčne osnove * 
dogovora bi odpravili sedanje razlike med repub/ikami n 
avtonomnima pokrajinama in zagotovili boljše defovanje 
enotnega jugoslovanskega trga, s tem pa tudi uresničevanje 
smotrov ekonomske stabilizacije ce/otnega gospodarsiva 

K rešitvi iz osnutka dogovora sta imela Republiški sekreta 
riat za finance SR Hrvatske in Republiški sekretariat za fi- 
nance SR Slovenije tele pripombe: Hrvatske- 

Mnenje Republiškega sekretariata za finance SR Hrvatske. 
..Predlagana zasnova obdavčevanja dohodka iz osnutka 

dogovora je iz več razlogov nesprejemljiva. Prvič, s tem v 
družbenoekonomski sistem, čeprav posredno ponovno vra 
čamo kategorijo dobička. Drugič, s preložitvijo davčnega bre 
mena nalisti del dohodka, ki se izloča za r^intev mater,alne 
osnove dela, so neposredno prizadete produktivnejše m eko 
nomsko učinkovitejše organizacije zdJu^e^a

kf^ Joča za 
predvsem obdavčevanje tistega dela dohodka, ki se izloča za 
akumulacijo utegne pozvročiti določeno neracionalnost pri 
interni delitvi (stimulirane bodo delovne organizacije, da za- 
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bivanie dnhnHks, ^ različne pogoje in možnosti za prido- 
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Davčne stopnje 
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r°
b sPrejetju proporcionalnih stopenj, različnih po oano- 

rf^Upmfh'n Podskupinah dejavnosti, je bilo upoštevano 
„f o? z 1 0d dohodka ustrezneje zajeta sredstva alede aekonomsko moč davčnega zavezanca, t. j. da bodo organi- 
zacije z večjim dohodkom ob uporabi proporcionalnih sto- 

, tretJ Prispevale k zadovoljevanju splošnih družbenih po- 

Davčne olajšave in oprostitve 

dnh^čn'mi °!l*jšavami in oprostitvami plačevanja davka od ohodka republike in avtonomni pokrajini v skladu s nnlitikn 

ZXeS£2*? (»SKHS5RE5 
grame Prednostnih dejavnosti in nekatere razvojne pro- 

DaJ^l°,aj5ai'e in davčne oprostitve se priznajo za: spodbujanje razvoja prednostnih dejavnosti določenih 7 

tSSZSEZS!* » 
%^%SS£itt£ttiSZ2Z 

- spodbujanje premostitve ekonomskih težav in za 

7arJunr!ran'e uekater'h or9anizacij združenega dela ki so adt naravnih nesreč utrpele večjo škodo. 
Poleg omenjenih davčnih olajšav in davčnih oorostitpv ki 

^jo za določene davčne zavezance, se zaolaj^avTšteieio 
tudi izločitve nekaterih delov dohodka, ki jih vsi davčni zave 
zanc, uporabljajo za določene namene (za stanovanjsko ara- 

/lnWoLZa varovanie ln varstvo človeškega okolja za splošno 
2S£S£T°-23 ™°> ™°i«°o^/SfS 

Z osnutkom dogovora so predvidene davčne oprostitve in 

priloga poročevalca 
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'J-J?AVKI OD OSEBNIH DOHODKOV IN 
DOHODKOV DELAVCEV IN OBČANOV 

hodtof de/aSvcLT1,Un0nhrćeVan;a °Sebnih dohodkov in do- 
DokržLah „o ■ . občanov v republikah in avtonomnih 
f?owT Sfrar)/ ter enotni cilji obdavčevanja teriaio usklajevanje samega sistema obdavčevanja dohodka oraani 

hndlž Tya dela ter sistema Obdavčevanja osebnih do- hodkov m dohodkov delavcev in občanov. °seonm d° 

!? v uvod" navedeno, je v osnutku dogovora Dredla- 
9?: da se uvede deset vrst davkov za občane v vseh reDubli kah m avtonomnih pokrajinah, kar pomeni dl jeor^aoan 

hodkZ p°sa™lčnega obdavčevanja osebnih dohodkov in do- hodkov občanov v temeljnem obdavčevanju z davkom od 
skupnega dohodka občanov kot dopolnilnim in korektivnim 

?°>*Vn'kT Pri obdavčevanju. Takšen sistem je ^preZgan a °- kfr bi omogočil selekcijo-posameznih kateaorij osebnih dohodkov in dohodkov, pri davku od skupnega'pr^odka 

zavezancev. upoštevana celotna ekonomska moč davčnih 

čevanZUn£?£09?™ra so,Predla9ane rešitve sistema obdav- čevanja občanov, ki so v skladu s stališči o davčnem sistemu 

sMstaS°Jje 8i'e ZVeZnlh SVet°V za Pmbleme ekon°m- 

Davek od osebnega dohodka delavcev 

m^^3Vkti °,d °sebne9a dohodka delavcev je novost SDre- 
TnThL'tu ,3 obdavčevanja osebnih dohodkov delavcev ki 
Motah % i?hviU9 V

t
anSk'h Predstavništvih ali v poslovnih 

V dnJlJLnI tu'ln'ustanOvi organizacija združenega dela V dosedanjem sistemu so morali delavci davek od nseh- 
"®9a dohodka, ustvarjenega z delom v jugoslovanskem pred- stavništvu v tujini, načeloma plačevati, vendar le če sezani ne 
plačuje davek po predpisih države, v kateri je M usZnen 
^ ®° od takšnega osebnega dohodka delavci praviloma vedno morali plačevati davek v državi, kjer so ga ustvarili ie ta 

pbn'd^odek Pr' nas dejansko ostal neobdavčen. ' 
r<J*~ Predlagani rešitvi bi se osebni dohodek jugoslovanskih državljanov, ustvarjen z delom v jugoslovanskih predstavniš- 

vendarV
Se°v nhrl* V ^obdavčeval vZšfdZavi, vendar se v obračunanem znesku tega davka od osebnena 

n?a<Z t ustvarjenega v tujini, prizna zmanjšanje za davek Plačan v tujini od tega osebnega dohodka. 
r,f?iJiredla9a1i rsšitvi je davčna osnova osebni dohodek ki 

!fV6C ustvarl v združenem delu, ali dohodek ki je Dri 
dan™* Z*"1" lzenačen z niim- V osnutku dogovtira so predvi- denitudi prejemki, ki se ne štejejo za osebne dohodke 
republike in pokrajini pa lahko predpišejo, da se za osebne 
dohodke, ne štejejo tudi nekateri drugi dohodki Ta možnost 

SSKS" '"j""*" A »T so JLSS5S 
, 0 Posamezne republike, na primer v SR 

1919te vSRSrbiiseverno mejo leta 1918 in leta 
idr J Prejemki imetnikov Karadjordjeve zvezde 

nalne^n^lfčn^f'^ H 1'* St°pn'e tega davka Proporcio- ; tako da bi se povečale stopnje davka od osebnega dohodka upokojencev v delovnem razmeri u in nd 
oseon.h dohodov delavcev v delovnem raz^u ia delo 
daljše od polnega delovnega časa, razen če je moral delavec 
po zakonu delati dlje od polnega delovnega časa 

Ker je osebni dohodek rezultat živega in minuleaa dela 

Tredtll '"Ja 23 obdavčevanje, je bil obravnavan tudi Predlog da bi se morale obdavčevati tudi pokojnine kot 

bl se z vS^ dGla. P°,eg tGga >e bil° izraže"0 mnenje da 
nLf/ Mjtitovijo pokojnin v temeljno obdavčevanje poool- 
vanin w=e/aw l

nf ° splošnosti in sorazmernosti pri plače- 
daZ Ž J?iVJ Ž na ekonomsko moč zavezancev. Prevla- dalo je stališče, da se pokojnine kljub temu ne bi smele 
obdavčevati, ker so rezultat minulega dela celotne delovne 

11 



dobe delovnega človeka, ker so pogosto premalo valorizi- 
rane, ker hi vplivalo na standard upokojencev itd. Toda izra- 
ženo je bilo tudi mnenje, da sedanji sistem obdavčevanja 
skupnega dohodka občanov, v katerem se obdavčujejo le 
visoke pokojnine, najbolj ustreza sedanjemu trenutku in druž- 
benim opredelitvam. 

Davek nd osebnega dohodka is kmetijske 
dejavnosti 

Izhajajoč iz opredelitve, da mora biti obdavčevanje kmetov 
čim realneje in da morajo biti glede plačevanja davka izena- 
čeni z drugimi delovnimi ljudmi in občani, je vprašanju obdav- 
čevanja kmetov namenjena posebna pozornost. Osnovno 
vprašanje pri zasnovi sistema obdavčevanja kmetov nastaja 
pri izbiri davčne osnove. 

Glavna dilema je namreč obdavčevanje po dejanskem 
osebnem dohodku oziroma katastrskem dohodku. 

Upoštevajoč vse pozitivne in negativne strani tako dejan- 
skega dohodka kot katastrskega dohodka kot osnove za ob- 
davčevanje ter karakteristike in strukturo kmetijskih površin, 
strukturo posestev, starostno strukturo kmetijskega prebival- 
stva, usposobljenost služb družbenih prihodkov v občinah za 
odmerjanje in realizacijo dejanskega dohodka za več kot 4 
milijone zavezancev za ta davek, menimo, da je sedaj in v 
bližnji prihodnosti najsprejemljivejše, da sta tako dejanski 
osebni dohodek kot katastrski dohodek osnova za obdavče- 
vanje kmetov. 

Osnutek dogovora predvideva uskladitev definicije dejan- 
skega osebnega dohodka kot osnove za obdavčevanje ozi- 
roma določa, kaj so skupni dohodek, stroški poslovanja, 
amortizacija in dejanski dohodek. Katastrski dohodek se ugo- 
tavlja po posebnem zakonu, zato ga za namene obdavčevanja 
s tem dogovorom ni bilo treba natančneje definirati. 

Pri taki zasnovi se bo dejanski osebni dohodek veliko bolj 
uporabljal kot doslej, in sicer za vse zavezance, ki ustvarjajo 
dohodke, ki so znatno večji od katastrskega dohodka, pove- 
čani dohodki pa izvirajo iz visoko akumulativnih panog rast- 
linske in živinorejske proizvodnje, ki pri določanju lestvic 
katastrskega dohodka zaradi redke zastopanosti na zadev- 
nem področju niso bile vključene v strukturo povprečne pro- 
izvodnje, ter za zavezance, ki ustvarjajo dohodek s proizvod- 
njo, ki ni večinoma ali neposredno povezana z obdelovanjem 
zemljišča (zreja perutnine, pitanje prašičev, industrijsko pita- 
nje telet, juncev in junic, proizvodnja cepičev in sadik sa- 
dnega drevja in vinske trte in podobno). 

Drugi zavezanci bi plačevali ta davek po katastrskem do- 
hodku. Da bi bil katastrski dohodek čim realnejši, je bil dose- 
žen poseben dogovor o valorizaciji katastrskega dohodka 
(Uradni list SFRJ, št. 4/83), po katerem se bo valorizacija 
pogosteje opravljala in usklajevala z gibanjem dohodka v 
kmetijstvu v rokih, ki praviloma ne smejo biti daljši od štirih 
let. 

Glede na navedeno se bodo z obdavčevanjem po dejan- 
skem osebnem dohodku ali po valoriziranem katastrskem 
dohodku ustvarili pogoji za realnejše obdavčevanje kmetov. 

Po predlogu so davčne stopnje proporcionalne in so lahko 
različne, odvisno od vrste dejavnosti, pogojev gospodarjenja 
ter od tega, ali je kmetijstvo osnovna dejavnost zavezanca ali 
članov njegovega gospodinjstva. Po dogovoru so lahko stop- 
nje tega davka po dejanskem osebnem dohodku tudi pove- 
čane od osnove, ki presega znesek, določen z zakonom. 

Osnutek dogovora predvideva olajšave in oprostitve davka 
od osebnega dohodka iz kmetijske dejavnosti, da bi spodbu- 
jali določene oblike kmetijske proizvodnje in postopek zduže- 
vanja, ter socialne olajšave (zavezanci, stari nad 60 let, ozi- 
roma ženske stare nad 55 let, zavezanci, ki vzdržujejo člane 
gospodinjstva, ki so nezmožni za delo). 

Davek od osebnega dohodka iz gospodarske 
dejavnosti in davek od osebnega dohodka 
in poklicne dejavnosti 

Glede na predlagane rešitve za ureditev teh davkov bi 
morali biti zavezanci za te davke obdavčeni po dejanskem 
osebnem dohodku. Obdavčevanje v letnem pavšalnem zne- 
sku je predvideno kot možnost za zavezance s slabšo eko- 
nomsko močjo, in sicer le pod predpisanimi pogoji. Plačeva- 

nje davka v odstotku od vsakžga posamično ustvarjenega 
bruto dohodka je predvideno v primerih občasnega opravlja- 
nja storitev za družbene pravne osebe. 

Osnutek dogovora predvideva, da so stopnje davka iz go- 
spodarske in poklicne dejavnosti proporcionalne in da so 
lahko različne po vrstah dejavnosti, pogojih gospodarjenja ter 
odvisne od kraja, kjer se dejavnost opravlja. Osnutek dogo- 
vora predvideva, da se lahko davčna stopnja tudi poveča od 
osnove, ki presega znesek, določen z zakonom. 

Osnutek dogovora predvideva, da se predpišejo-davčne 
olajšave in oprostitve davka od osebnega dohodka iz gospo- 
darske dejavnosti, da bi spodbudili razvoj dejavnosti s po- 
dročja drobnega gospodarstva, združevanje dela in sredstev 
ter zaposlovanje na področju gospodarskih in poklicnih de- 
javnosti, kakor tudi socialne olajšave. 

Davek od dohodka iz avtorskih pravic, 
patentov in tehničnih izboljšav 

Novost predlaganih rešitev pri ureditvi tega davka je spre- 
memba načela za plačevanje davka jugoslovanskih državlja- 
nov, ki imajo dohodek iz avtorskih pravic v tujini. Po sedanjih 
predpisih se namreč ta davek plačuje samo od osebnih do- 
hodkov, ustvarjenih na ozemlju SFRJ, medtem ko bi se po 
predlagani rešitvi plačeval tudi od osebnih dohodkov iz avtor- 
skih pravic, patentov in tehničnih izboljšav, ki jih državljani 
SFRJ ustvarijo v tujini, če ie njihovo začasno prebivališče na 
ozemlju SFFU. 

Ker so stroški pri oblikovanju davčne osnove zelo po- 
membni, ta predlog predvideva izenačevanje višine (stopenj) 
stroškov, ki so bili nujni za ustvarjanje dohodka. Ocenili smo, 
da je glede na dosedanje velike razlike pri ugotavljanju stro- 
škov to izenačevanje enako pomembno kot vprašanje davčnih 
stopenj. 

Prav tako je s predlaganimi rešitvami dosledneje spošto- 
vano načelo splošnosti glede plačevanja tega davka tujih 
fizičnih in pravnih oseb, ki imajo dohodke iz avtorskih pravic, 
patentov in tehničnih izboljšav na ozemlju SFRJ. Osnutek 
dogovora predvideva, da se lahko olajšave in oprostitve pla- 
čila tega davka predpišejo zato, da bi se spodbujal razvoj 
znanstvenoraziskovalnega dela, izumiteljstva in tehničnih 
izboljšav. 

Davek od dohodkov iz premoženja 
in premoženjskih pravic 

Osnovne razlike oziroma novosti predlaganih rešitev v zvezi 
s tem davkom se glede na sedanje rešitve nanašajo na tuje 
fizične in pravne osebe, ki ustvarjajo dohodek iz premoženja 
na ozemlju SFRJ, in sicer predvsem na zavezance za ta davek 
in predmete obdavčevanja. Predlagane rešitve predvidevajo 
obdavčevanje dohodkov tujih fizičnih in pravnih oseb od 
dajanja v najem razne opreme in prevoznih sredstev organiza- 
cijam združenega dela proti velikemu plačilu, kar doslej naj- 
češće ni bilo obdavčeno. Menimo, da bo poleg drugih ukre- 
pov ekonomske politike obdavčevanja teh dohodkov desti- 
mulativno vplivalo na izredno velik zakup tuje opreme in 
prevoznih sredtev in bo tako z zmanjšanjem deviznega odliva 
prispevalo k zboljšanju plačilne bilance države. 

Davek od premoženja 
Izhajajoč iz razlik v sedanjem sistemu ter enotnih ciljev 

davčnega sistema in družbenih opredelitev, menimo, da je 
nujno na enotnih temeljih določiti premoženje oziroma pred- 
mete premoženja, ki so izraz večje ekonomske moči zave- 
zanca; te razlike so pomebne za vse republike in avtonomni 
pokrajini. Prav tako je pomembna razširitev predmetov pre- 
moženja, za katere velja obdavčevanje, kot so cestna motorna 
vozila, plovni objekti idr. Čeprav so bile na tako razširitev 
davčne obveznosti tudi določene pripombe, je bil usklajen 
predlog, da je treba obdavčevati vse navedeno premoženja in 
premoženjske predmete, saj so izraz večje ekonomske moči 
davčnih zavezancev. 

Ob tej priložnosti je pomembno opozoriti, da kljub razširitvi 
obveznosti in poostritvi obdavčevanja premoženja zavezanci 
za ta davek od stanovanja in hiš, v katerih stanujejo oni sami 
ali njihovi ožji družinski člani s sistemom olajšav in oprostitev 
ne bi bili destimulirani, da z osebnimi sredstvi rešujejo svoja 
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stanovanjska vprašanja. Prav tako se z osnutkom dogovora 
predlaga oprostitev plačila davka od premoženja, ki ga lastnik 
uporablja za opravljanje dejavnosti. 

Davek na dediščine in darila 
Predlagane rešitve izenačujejo merila za oprostitev plačila 

tega davka. Predlagano je, da se plačila oprostijo zavezanci 
za ta davek, ki so glede na zapustnika oziroma darovalca v 
prvem dednem redu, ter dediči kateregakoli dednega reda, ki 
podedujejo kmetijsko zemljišče in jim je kmetijstvo osnoven 
poklic. 

Davek na dobitke od iger na srečo 
Predlagane rešitve povsem ustrezajo sedanjim. Menimo, da 

bi morala veljati za igre na srečo na celotnem ozemlju SFRJ 
(loterija, loto idr.) enotna davčna stopnja. 

Davek od skupnega dohodka občanov 
Davek od skupnega dohodka občanov se uporablja v si- 

stemu obdavčevanja več kot 20 let. Uvedbo tega davka v 
sistemu je motiviralo zlasti uresničevanje socialno političnih 
ciljev pri obdavčevanju. Njegov glavni namen je bil, da v 
sistemu proporcialnega obdavčevanja posameznih kategorij 
osebnih dohodkov in prihodkov s svojo dopolnilno in korek- 
tivno funkcijo ob uporabi progresivnih davčnih stopenj pri- 
speva k uresničevanju načela plačevanja davka v sorazmerju 
z ekonomsko močjo. To svojo vlogo je davek od skupnega 
dohodka občanov v minulem obdobju uresničeval s spremen- 
ljivim uspehom, v glavnem v odvisnosti od sprememb instru- 
mentov obdavčevanja (neobdavčen znesek, olajšave za vzdr- 
ževanje gospodinjstva, davčne stopnje). Splošna je ocena, da 
sta v zadnjih letih upadala pomen in učinek tega davka v 
sistemu obdavčevanja. Zaradi tega je bilo predlagano, da se 
zmanjšajo neobdavčeni zneski - s treh na dva osebna do- 
hodka zaposlenih v gospodarstvu republike oziroma avtono- 
mne pokrajine ter uporaba olajšave za vzdrževanje članov 
gospodinjstva - z zneska zajamčenega osebnega dohodka na 
60% povprečnega čistega osebnega dohodka zaposlenih v 
gospodarstvu republike oziroma avtonomne pokrajine. V 
zvezi s tem predlogom je dal pripombo Republiški sekretariat 
za finance SR Makedonije, ki je bila ponovljena tudi pri delu 
delovne skupine in se glasi: 

»Imamo pripombe k davku od skupnega dohodka občanov, 
in sicer glede predlagane odbitne postavke dveh povprečnih 
letnih osebnih dohodkov zaposlenih v gospodarstvu repu- 
blike oziroma avtonomne pokrajine, ter predlagamo, da od- 
bitna postavka ostane kot doslej - trije povprečni osebni 
dohodki ali najvišji osebni dohodek v republiki oziroma avto- 
nomni pokrajini, določen z združenim dogovorom. Pri tem bi 
se davčne stopnje znatno povečale, s tem pa ostreje zajeli 
dohodki izven rednega delovnega razmerja«. 

Tega predloga delovna skupina ni sprejela, temveč je skle- 
nila, da se navede v obrazložitvi osnutka dogovora. 

V predhodni verziji osnutka dogovora je bila največja no- 
vost, ki je bila predlagana glede tega davka, da se obresti od 
dinarskih hranilnih vlog zajamejo s celotnim čistim prihod- 
kom, ki se obdavčuje. Ta predlog je bil utemeljen s tem, da je 

bilo po spremenjeni politiki obrestnih mer za hranilne vloge, 
ki je povečala možnosti občanov za visoke prihodke od obre- 
sti od varčevanja, ocenjeno, da so v tako spremenjenih raz- 
merah tudi razlogi, da se s tem davkom zajamejo tudi prihodki 
od obresti od hranilnih vlog. 

Vendar je imela večina republiških in pokrajinskih sekretar 
riatov za finance pripombe k takšni rešitvi, po kateri bi se 
obdavčevale tudi obresti, delovna skupina pa je sprejela stali- 
šče, da se obresti izključijo iz besedila osnutka dogovora 
oziroma iz obdavčevanja. To pa zaradi tega, ker so ocenili, da 
bi kakršnokoli obdavčevanje obresti nespodbudno vplivalo na 
varčevanje in imelo neugodne politične implikacije. Poleg 
tega so ocenili, da ni ekonomskih razlogov za obdavčevanje 
obresti od dinarskega varčevanja, ker je tudi po velikem 
povečanju obrestnih mer najvišja obrestna mera za vezano 
varčevanje še zumeraj nižja od inflacijske stopnje, tako da 
občani z varčevanjem ne bi dosegli realnega porasta vredno- 
sti niti po novih obrestnih merah. 

Poudarili so, da je treba mesto in vlogo tega davka kot 
dopolnilnega in korektivnega instrumenta v sistemu obdavče- 
vanja obravnavati v celotni zasnovi sistema. 

III. OBDAVČEVANJE TUJIH OSEB 
Poleg davkov, ki jih tuji državljani plačujejo kot naši občani, 

plačujejo tuje fizične in pravne osebe tudi davke, uvedene s 
posebnimi zakoni republik in avtonomnih pokrajin. Da bi se 
izenačil sistem obdavčevanja, v dogovoru predlagamo, da 
tuje osebe plačujejo tele davke: 

- davek od dohodka tuje osebe iz gospodarske in poklicne 
dejavnosti: 

- davek od nadomestila, ki ga tuja oseba doseže z vlaga- 
njem sredstev v organizacijo združenega dela in 

- davek od prihodka, ki ga tuja oseba, ki nima predstavniš- 
tva na ozemlju SFRJ, ustvari s prevozniško dejavnostjo. 

Po predlaganih rešitvah osnutek dogovora glede davkov 
ustrezneje obravnava tuje osebe, ki ustvarjajo dohodek iz 
naslova opravljanja gospodarskih in negospodarskih dejav- 
nosti v naši državi - v skladu z uredbo o ustanavljanju in delu 
predstavništev tujih firm v Jugoslaviji (Uradni list SFRJ, št. 
30/77). 

Poseben pomen med temi davki ima davek od nadomestila, 
ki ga tuja oseba doseže z vlaganjem sredstev v domače 
organizacije združenega dela. Predlagani osnutek dogovora 
razčlenjuje in razširja merila sistema olajšav, zato pričaku- 
jemo, da bo pripomogel k večjemu vlaganju sredstev tujih 
oseb v organizacije združenega dela. Glede na pomen tega 
davka in glede na to, da gre za tuje osebe, je bilo predlagano, 
da se izenačijo stopnje davka. To je pomembna novost pred- 
laganih rešitev, da bi se odpravile razlike v višini stopenj 
davka po republikah in avtonomnih pokrajinah in izenačil 
davčni položaj tujih oseb na enotnem jugoslovanskem trgu. 

Predlagani davek od prihodka, ki ga tuja oseba, ki nima 
predstavništva na ozemlju SFFIJ, ustvari s prevozniško dejav- 
nostjo, zagotavlja retorzivno uporabo tega davka, da bi se 
izenačili pogoji poslovanja jugoslovanskih prevoznikov potni- 
kov in blaga ter tujih prevoznikov, registriranih v državah, v 
katerih plačujejo jugoslovanski prevozniki potnikov in blaga 
ustrezni davek. 

ZVEZNI IZVRŠNI SVET 
Medrepubliški komite za finance 

a 

POROČILO 

z 22. seje Medrepubliškega komiteja za finance z 
dne 19. decembra 1983 o sodelovanju z izvršnimi 
sveti republik in avtonomnih pokrajin o osnutku 
dogovora o usklajevanju davčnega sistema 

Osnutek dogovora o usklajevanju davčnega sistema je do- 
loči! Zvezni izvršni svet na seji 8. decembra 1983 (1. a točka 

dnevnega reda) in sklenil, da se v zvezi z njim opravi sodelo- 
vanje v Medrepubliškem komiteju za finance ter določi nadalj- 
nji postopek za njegovo sklenitev. 

1. V skladu s tem sklepom sveta je bilo v komiteju oprav- 
ljeno sodelovanje s predstavniki izvršnih svetov republik in 
avtonomnih pokrajin o osnutku tega dogovora. 

V razpravi o predlaganem dogovoru so bila poudarjena 
naslednja mnenja (ta mnenja niso končna stališča izvršnih 
svetov republik in pokrajin): 

- osnutek dogovora v bistvu ne vsebuje novega davčnega 
sistema, ker niso bili spremenjeni bistveni elementi davka in 
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ker ni bilo neposrednih predpostavk za njegovo pomemb- 
nejšo vlogo kot instrumenta stabilizacijske, ekonomske in 
socialne politike, čeprav je v omenjeni obrazložitvi poudar- 
jeno, da je načeloma sprejeta zamisel o zagotovitvi večjega 
deleža neposrednih davkov v celotnih prihodkih za zadovolje- 
vanje splošnih družbenih potreb, predstavniki republik in 
avtonomnih pokrajin menijo, da to ni dovolj in da v določbah 
tega dogovora ni elementov za spremembo strukture celotnih 
prihodkov in povečanje deleža davka od dohodka organizacij 
združenega dela in davka od osebnih dohodkov, dohodkov 
ter premoženja delavcev, delovnih ljudi in občanov; 

- ker je za določitev novega davčnega sistema potrebno 
daljše časovno obdobje, hkrati pa tudi spremembe drugih 
delov ekonomskega sistema, in ker predlagani dogovor glede 
daljnjega stanja vsebuje natančnejše pogoje za predpisovanje 
enotnih vrst davkov in izenačevanje osnovnih sestavin davč- 
nega sistema, lahko pričakujemo, da bo ta dogovor v teh 
razmerah osnova za uresničevanje skladnejše davčne politike 
in nadaljnje izpopolnjevanje davčnega sistema v republikah in 
avtonomnih pokrajinah; 

- rešitve iz tega dogovora so lahko pogoj za večjo učinko- 
vitost pri uporabi sistema obdavčevanja, in sicer s popolnejšo 
ureditvijo tega sistema in boljšo organizacijo služb v republi- 
kah in avtonomnih pokrajinah za izenačeno uveljavljanje vseh 
vrst davkov in njihovih osnovnih sestavin. 

2. Predstavniki republik in avtonomnih pokrajin so poudarili 
naslednje pripombe in predloge v zvezi s posameznimi določ- 
bami osnutka dogovora: 

s 1. člen 
Predstavnik Izvršnega sveta SR Srbije predlaga, da se v 

drugi odstavek tega člena uvrsti tudi davek od izdatkov za 
reprezentanco kot posebna davčna oblika. 

2. do 5. člen 
Predstavnik Izvršnega sveta SR Srbije predlaga, da se v 2., 

3., 4. in 5. členu osnutka dogovora določneje opredeli davek 
od dohodka organizacij združenega dela, ker gre za davčno 
obliko, ki bistveno vpliva na pogoje gospodarjenja in odnose 
na enotnem jugoslovanskem trgu. To se posebna nanaša na 
stopnje davka od dohodka, ker po ocenah ni dovolj poudariti, 
da so te stopnje proporcionalne, vendar lahko različne po 
panogah in podskupinah dejavnosti (4. člen), saj so bile 
davčne stopnje zaradi takšne rešitve v praksi precej diferenci- 
rane po republikah in avtonomnih pokrajinah. Zato je treba 
vztrajati, da se v ta dogovor vključi enoten odnos do stopenj 
davka od dohodka oziroma doseže soglasje o približno ena- 
kih stopnjah, predvsem za dejavnosti, ki so za razvoj države 
označene kot prednostne, Poleg tega med davčne zavezance 
ne bi smeli vključiti delovnih skupnosti organov družbenopo- 
litičnih skupnosti, samoupravnih interesnih skupnosti, druž- 
benopolitičnih organizacij in družbenih organizacij, iz davčne 
osnove pa ne bi Smeli hkrati izvzeti obveznosti, določenih z 
zakonom, zlasti pa ne obveznosti, določenih na podlagi za- 
kona (3. člen). Pomembno je tudi natančneje določiti skupne 
interese v zvezi z uvedbo olajšav in oprostitev obveznega 
plačila davka od dohodka. 

3. člen 
a) Predstavnik Izvršnega sveta SR Hrvatske predlaga, naj bo 

osnova za davek od dohodka organizacij združenega dela 
integralni dohodek, iz te osnove pa se smejo izvzeti samo tista 
zmanjšanja, ki imajo značaj dvojnega obdavčevanja. V na- 
sprotnem primeru bi predvidene olajšave in izjeme povzročile 
nesprejemljive razlike na enotnem trgu. 

b) Predstavnik Izvršnega sveta SR Srbije predlaga, da se iz 
osnove za davek od dohodka ne izvzamejo z zakonom dolo- 
čene obveznosti, posebno pa ne obveznosti, določene na 
podlagi zakona. Hkrati je pomembno, da se natančneje dolo- 
čijo skupni interesi v zvezi z uvedbo olajšav in oprostitev 
obveznega plačila davka od dohodka. 

11. člen 
Predstavnik Izvršnega sveta SAP Vojvodine ni sprejel pred- 

lagane določbe, po kateri republike in avtonomni pokrajini 
prevzemajo obveznost, da predpišejo, da je osnova za davek 
od osebnega dohodka iz kmetijske dejavnosti dohodek', ne pa 

katastrski dohodek. Zato predlaga, da se v prvem odstavku 
omenjenega člena besede: »da bodo predpisali« nadomestita 
z besedami: »da lahko predpišejo«, kar se nanaša tudi na prvo 
vrsto zadnjega odstavka na 7. strani. 

Predstavniki drugih republik in SAP Kosova so sprejeli ta 
predlog. 

15. in 19. člen 
Predstavnik Izvršnega sveta SR Bosne in Hercegovine pred- 

laga, da se namesto predlaganega plačila davka od osebnega 
dohodka iz gospodarske dejavnosti in davka od osebnega 
dohodka iz poklicnih dejavnosti določi pavšalna osnova za 
plačilo tega davka, in poudarja, da bi bilo to bolj praktično in 
smotrneje. 

23. člen 
Predstavnik Izvršnega sveta SR Črne gore je predlagal, da 

se v zadnjem odstavku na 15. strani odstotek obdavčevanja 
prihodkov od slikarskih, grafičnih in drugih del poveča od 25 
na 30, na 16. strani pa odstotek za obdavčevanje drugih del, 
razen patentov in tehničnih izboljšav, zmanjša od 30 na 25. 

Predstavniki drugih republik in avtonomnih pokrajin so 
sprejeli ta predlog. 

30. člen 
a) Predstavnik Izvršnega sveta SR Hrvatske predlaga, da v 

tem členu ostane samo davek od stanovanjske hiše ali stano- 
vanja ter hiše ali stanovanja za počitek in rekreacijo, in sicer 
nad zakonsko določeno velikostjo, za druge oblike premože- 
nja iz tega člena pa davek ne plačuje. 

Predstavnik Izvršnega sveta SR Slovenije je podprl ta pred- 
log. 

b) Predstavnik Izvršnega sveta SAP Vojvodine meni, da ni 
treba uvesti davka od stanovanjske hiše ali stanovanja, ker je 
to v nasprotju s sprejeto politiko spodbujanja stanovanjske 
izgradnje z vlaganjem lastnih sredstev občanov. Poleg tega bi 
bilo to praktično tudi težko uresničljivo, ker bi občani temu 
nasprotovali, tako da bi bilo preveč pritožb in ugovorov. 
Vendar SAP Vojvodina tega predloga ne bo postavila kot 
pogoj za sprejetje dogovora. 

c) Predstavnik Izvršnega sveta SR Srbije predlaga, da se ne 
plačuje davek od premoženja na podlagi lastnine na traktor- 
jih, kombajnih in priključnih vozilih, vendar ta njegov predlog 
ni pogoj za sprejetje dogovora. 

d) Predstavnik Izvršnega sveta SR Slovenije je poudaril, da 
bi bilo treba ponovno proučiti obdavčevanje stanovanjskih 
hiš, osebnih avtomobilov in drugega premoženja. 

31. člen 
Predstavnik Izvršnega sveta SR Bosne in Hercegovine 

meni, da bi bilo treba v drugem odstavku tega člena določiti, 
ali je osnova za davek od premoženja prometna ali nabavna 
vrednost tega premoženja. 

32. člen 
Predstavnik Izvršnega sveta SR Bosne in Hercegovine 

meni, da je treba v tem členu natančneje določiti, za katere 
stanovanjske prikolice in plovne objekte uvaja davek. Hkrati 
predlaga, da se za plovne objekte, ki so dolgi do 5 metrov in 
imajo do 4 konjske moči, ne plačuje davek. 

35. in 36. člen 
Predstavnik Izvršnega sveta SR Bosne in Hercegovine 

meni, da ne moremo izenačiti davka na dediščine in darila, 
ker sta to dve različni kategoriji in ker bi to povzročilo razne 
špekulacije in izogibanje plačilu davka po določenih stop- 
njah. Hkrati poudarja, da drugi in tretji odstavek 35. člena 
nista natančna in da praktično nista nujna, zato ju je treba 
črtati. 

40. člen 
Predstavnik Izvršnega sveta ŠR Srbije predlaga, da se poleg 

določenega spodnjega zneska, do katerega se ne obdavču- 
jejo dobitki od iger na srečo, prouči tudi možnost za uvedbo 
enotne stopnje obdavčevanja teh dobitkov. 
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42. člen 
Predstavniki izvršnih svetov SR Hrvatske, SR Makedonije in 

SAP Vojvodine predlagajo, da se osnova za davek od skup- 
nega dohodka občanov določi tako, da se od nje odštejejo 
znesek trojnega osebnega dohodka zaposlenih v gospodar- 
stvu republike oziroma avtonomne pokrajine. Predstavnik 
Izvršnega sveta SR Makedonije meni, tudi da sme biti osnova 
tudi najvišji osebni dohodek v republiki oziroma avtonomni 
pokrajini, določen z družbenim dogovorom. 

55. člen 
Predstavniki izvršnih svetov republik in avtonomnih po- 

krajin so se dogovorili, da se v tem členu rok do 60 dni za 
uskladitev njihovih predpisov z obveznostmi iz tega dogo- 
vora nadomesti z rokom šestih mesecev. 

3. Ker ta dogovor sklepajo skupščine republik in skupščini 
avtonomnih pokrajin in ker so posamezne pripombe sprejeli 

STALIŠČA 

IZVRŠNEGA SVETA SKUPŠČINE SR SLOVENIJE 
DO OSNUTKA DOGOVORA O USKLAJEVANJU 
DAVČNEGA SISTEMA 

l. 
Osnutek dogovora o usklajevanju davčnega sistema je pri- 

pravljen na podlagi usmeritev dolgoročnega programa go- 
spodarske stabilizacije, po katerih sta predvidena postopen 
prehod iz posrednih na neposredne davke in ostrejše posega- 
nje na premoženje in druge dohodke, ki ne izvirajo iz rezulta- 
tov dela. Ta cilj naj bi bil dosežen z uvedbo proporcionalnih 
stopenj davka na dohodke iz kmetijske, gospodarske in po- 
klicne dejavnosti, avtorskih pravic, patentov in tehničnih 
izboljšav, osebnega dohodka delavcev in delovnih ljudi ter 
progresivnih stopenj davka na premoženje, dohodke od pre- 
moženja, dediščine in darila ter skupnega dohodka občanov. 
Z uvedbo davčnih oprostitev in olajšav naj bi spodbujali razvoj 
kmetijske dejavnosti in drobnega gospodarstva, večje zapo- 
slovanje, izvoz, razvoj znanstvenoraziskovalne dejavnosti, 
izumiteljstva in podobno. Pri obdavčevanju proizvodov in 
storitev naj bi bile postopno znižane stopnje davka na tiste 
proizvode in storitve, ki bistveno vplivajo na življenjski stan- 
dard občanov, ostreje pa naj bi bili obdavčeni proizvodi, ki 
niso bistveno pomembni za standard prebivalstva. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije meni, da v osnutku 
dogovora predlagane rešitve sicer posegajo v veljavno 
davčno ureditev, vendar le v obsegu, ki v določeni meri 
pomenijo dograjevanje obstoječega sistema, predvsem pa 
zagotavljajo vzpostavitev enotnejšega sistema v SFRJ. Dogo- 
vor pa ne obravnava vprašanja enotnejšega izvajanja dogo- 
vorjene davčne politike (doslednejše zajemanje zavezancev v 
obdavčitev, ugotavljanje realnih dohodkov oziroma davčnih 
osnov, doslednejša izterjava davkov in podobno), kar bi bi- 
stveno pripomoglo k večji učinkovitosti davčnega sistema. 
Vzpostavitev enotnejšega davčnega sistema v SFRJ naj bi tudi 
prispevala k enotnosti jugoslovanskega trga. Na enotnost 
jugoslovanskega trga pa po našem mnenju lahko pomemb- 
nejše vplivata le davek iz dohodka TOZD in obdavčitev tujih 
oseb, medtem ko imajo preostale vrste davkov v obravnava- 
nem dogovoru manjši vpliv, ali pa ga sploh nimajo. 

Predloženi osnutek dogovora o usklajevanju davčnega si- 
stema, ki je bolj ali manj povezan tudi z rešitvami z drugih 
področij, je le del realizacije iz dolgoročnega programa go- 
spodarske stabilizacije. Zato bi po našem mnenju morale 
razprave o poenotenju davčnega sistema zaradi medsebojne 
odvisnosti potekati sočasno z razpravami o sistemu skupne 
porabe, predpisih s področja opravljanja samostojnega oseb- 
nega dela, delovnih razmerij in podobno. 

V dogovoru predvidene vrste davkov ustrezajo vrstam dav- 
kov, ki jih v SR Sloveniji določajo zakon o davku iz dohodka 
TDZD, zakon o davkih občanov in zakon o obdavčitvi tujih 
oseb. Drugačno je le poimenovanje davkov od gospodarske 
in poklicne dejavnosti, ki se po dogovoru imenujeta »davek iz 

predstavniki vseh republik in avtonomnih pokrajin, o njih pa 
je bilo doseženo tudi soglasje, je komite predlagal: 

- da Zvezni sekretariat za finance pripravi novo besedilo 
osnutka dogovora o usklajevanju davčnega sistema, v kate- 
rem bodo predlogi republik in avtonomnih pokrajin iz tega 
poročila, o katerih je bilo doseženo soglasje na tej seji komi- 
teja; 

- da Zvezni izvršni svet pošlje novo besedilo osnutka tega 
dogovora skupaj s poročilom s te seje Medrepubliškega ko- 
miteja za finance, v katerem so pripombe ter predlogi republik 
in avtonomnih pokrajin, o katerih ni bilo doseženo soglasje, 
izvršnim svetom republik in avtonomnih pokrajin zaradi us- 
klajevanja in sklenitve tega dogovora v skupščinah republik in 
avtonomnih pokrajin; 

- da se skupščinam republik in avtonomnih pokrajin pripo- 
roči, da pospešijo postopek dogovarjanja in dogovor podpi- 
šejo do konca prvega četrtletja 1984. 

osebnega dohodka od gospodarske dejavnosti« in »davek iz 
osebnega dohodka od poklicne dejavnosti«, po zakonu o 
davkih občanov pa »davek iz dohodka od gospodarske dejav- 
nosti« oziroma »davek iz dohodka od poklicne dejavnosti«. 
Navedene razlike so posledica drugačne opredelitve davčne 
osnove pri obdavčevanju po dejanskem dohodku v dogovoru 
in zakonu o davkih občanov. 

Pri obdavčevanju po sistemu dejanskega dohodka je v 
osnutku dogovora odločeno, da je davčna osnova celotni 
dohodek, zmanjšan za stroške, torej takoimenovani čisti do- 
hodek. V davčni zakonodaji SR Slovenije je doseženi dejanski 
čisti dohodek iz samostojnega opravljanja kmetijske, gospo- 
darske in poklicne dejavnosti razdeljen na del, ki se šteje 
zavezancu kot osebni dohodek, in na ostanek čistega do- 
hodka, ki ja davčna osnova za odmero davka od dejavnosti. 
Osebni dohodki nosilcev samostojnega opravljanja dejavno- 
sti, ki se ugotavljajo po merilih in načinu iz posebnega druž- 
benega dogovora, so glede pravic in obveznosti izenačeni z 
osebnimi dohodki delavcev v združenem delu. Od tako ugo- 
tovljenih osebnih dohodkov taki zavezanci plačujejo davek od 
osebnega dohodka delavcev in prispevke iz osebnega do- 
hodka po enakih stopnjah kot delavci v združenem delu. Tako 
ugotovljeni osebni dohodek pa je podlaga za priznavanje 
pravic iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja in drugih 
pravic. 

Osnutek dogovora omogoča opredelitev davčne osnove pri 
obdavčitvi gospodarske, poklicne in tudi kmetijske dejavnosti 
po dejanskem dohodku, kot jo določa zakon o davkih obča- 
nov (Uradni list SRS, št. 44/82), z dopolnitvijo (predlog SR 
Slovenije), da je lahko predpisana višja stopnja davka na 
osnovo, ki presega znesek, določen z zakonom (zadnji odsta- 
vek 12., 16. in 20. člena osnutka dogovora). 

Zakon o davkih občanov bo potrebno v skladu s predlagano 
rešitvijo v osnutku dogovora spremeniti tako, da se za do- 
hodke od samostojnega opravljanja kmetijske, gospodarske 
in poklicne dejavnosti, ki se obdavčujejo po dejanskem do- 
hodku, določijo proporcionalne stopnje, ki so lahko različne 
glede na vrsto dejavnosti. Menimo, da je zaradi ureditve v 
zakonu o davkih občanov, po kateri se zavezancu, ki samo- 
stojno opravlja navedene dejavnosti in je obdavčen po dejan- 
skem dohodku, priznava njegov osebni dohodek, obdavčuje 
pa le ostanek čistega dohodka, ki ni le rezultat njegovega 
osebnega dela, temveč tudi rezultat boljše tehnične opremlje- 
nosti obrata, izjemnih tržnih razmer in rezultat dela zaposle- 
nih delavcev, ustreznejša obdavčitev po progresivnih stop- 
njah. Ker pa je tudi v sklepnem dokumentu zveznih družbenih 
svetov o dolgoročnem programu gospodarske stabilizacije 
sprejeta rešitev, da se dohodki od opravljanja samostojne 
dejavnosti obdavčujejo po proporcionalnih stopnjah, ne na- 
sprotujemo ureditvi, predlagani v osnutku dogovora. 

II. 

DAVEK IZ DOHODKA TOZD 

V 3. členu osnutka dogovora je urejena osnova za obračun 
davka iz dohodka TOZD. Kot davčna osnova je opredeljen 
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dosežen dohodek davčnega zavezanca, zmanjšan za: 
- obveznosti, določene z zakonom in na njegovi podlagi, 
- de! dohodka, namenjen delovni skupnosti, 
- zajamčene osebne dohodke delavcev, 
- dei dohodka, ki pripada tujim osebam. 
Strinjamo se s tem, da je pri določitvi davčne osnove za 

davek iz dohodka TOZD potrebno izhajati iz doseženega 
dohodka, pri nadaljnji razdelavi davčnega sistema pa je nujno 
treba upoštevati dosedanjo davčno prakso v republikah in 
avtonomnih pokrajinah. Primerneje bi bilo, da se odbitne 
postavke širše opredelijo. Predlagamo, da se kot odbitna 
postavka z dogovorom opredelijo naslednje odbitne po- 
stavke: 

- del dohodka, namenjenega delovni skupnosti, ki opravlja 
dela skupnega pomena za temeljno organizacijo v delovni 
organizaciji ali v drugi organizaciji združenega dela, 
- osebni dohodki delavcev, določeni s predpisom republik 

in pokrajin, 
- preostali del odbitnih postavk pa je potrebno prepustiti 

odločitvam republik in pokrajin. 
Natančnejša določitev davčne osnove bi povzročala velike 

težave. V republikah in pokrajinah namreč težko posegajo v 
losedanjo ureditev, če je bila ta sprejemljiva za združeno delo 
/ posamezni družbenopolitični skupnosti. 

Posebej opozarjamo na odbitno postavko osebnih dohod- 
<ov, ki je z osnutkom dogovora opredeljena v višini zajamče- 
iih osebnih dohodkov, ki pa v Jugoslavji ni enotno oprede- 
jena kategorija. Zajamčeni osebni dohodki so v praksi izje- 
nen ukrep in ne morejo biti element fiskalne politike, ki 
emelji na splošnem stanju. Predlagamo, da se osebni do- 
lodki izvzamejo v višini, določeni s predpisi republik in po- 
krajin. Na ta način se tudi bolj približamo načelu enkratnega 
obdavčevanja dohodka in osebnih dohodkov. Na opredelitev 
te odbitne postavke so pristojni resorni organi pri pripravi 
>snutka dogovora vseskozi opozarjali, vendar ni bilo sprejeto. 

DAVEK OD OSEBNEGA DOHODKA DELAVCEV 
Po 6. členu osnutka dogovora je zavezanec za davek od 

>sebnega dohodka delavcev tudi državljan SFRJ, ki ustvarja 
asebni dohodek z delom v jugoslovanskem predstavištvu ali 
poslovni enoti, ki jo organizacijd združenega dela ustanovi v 
tujini. 

Po naši ureditvi takšni občani plačujejo davek, le če od tega 
dohodka ne plačajo davka v državi, kjer so zaposleni. 

Glede na to, da se od takšnega osebnega dohodka pravi- 
oma plačuje davek v državi, kjer je bil ustvarjen, in je bil tako 
' naši državi neobdavčen, je predlagana rešitev, po kateri se 
akšen dohodek obdavči od razlike med obračunanim dav- 
com od osebnega dohodka in v tujini plačanim davkom, 
jstrezna (zadnji odstavek 9. člena). 

Z rešitvijo, da republike in avtonomni pokrajini lahko pred- 
>išejo različne proporcionalne stopnje tega davka za osebne 
iohodke, ustvarjene v naši državi in tujini, se strinjamo. 

Predlagamo, da se v drugem odstavku 7. člena osnutka 
logovora besedilo »udeleženci dogovora soglašamo, da se 
a osebni dohodek ne štejejo:« spremeni, tako da se glasi: 
•udeleženci dogovora soglašamo, da se davek ne plačuje 
sd:« Ustrezno je potrebno spremeniti tudi tretji odstavek 
lavedonega člena. Takšna rešitev je primernejša, ker drugi 
akonski predpisi opredeljujejo, kaj se šteje za osebni doho- 
lek. 

DAVEK OD OSEBNEGA DOHODKA IZ 
(METIJSKE DEJAVNOSTI 

Obdavčitev kmetijske dejavnosti po dejanskem dohodku v 
>R Sloveniji je možna že po veljavni davčni zakonodaji pod 
>ogoji, ki jih določijo občinske skupščine s svojimi odloki o 
lavkih občanov. Menimo, da so v osnutku dogovora oprede- 
jeni kriteriji za obdavčitev po dejanskem dohodku ustrezni. 

Po tretjem odstavku 12. člena osnutka dogovora se lahko 
iredpišejo različne stopnje davka odvisno od tega, ali je 
imetijstvo zavezancu osnovna dejavnost ali ne, le pri obdav- 
:itvi po dejanskem dohodku. Ob pripravi osnutka dogovora je 
lilo mišljeno, da so lahko stopnje različne za zavezance, ki 
im je kmetijstvo osnovna dejavnost, in za ostale zavezance ne 

glede na način obdavčitve, kar je razvidno tudi iz obrazložitve 
osnutka dogovora. Zato menimo, da bo potrebno navedeno 
določbo ustrezno spremeniti. 

DAVEK OD OSEBNEGA DOHODKA IZ 
GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 

Po naši ureditvi se dejanski dohodek praviloma ugotavlja 
po fakturirani realizaciji, možno pa je tudi ugotavljanje dejan- 
skega dohodka po plačani realizaciji za zavezance, ki vodijo 
knjigovodske evidence, kar omogoča razmejitev dohodkov po 
plačani in fakturirani realizaciji in razmejitev ustreznih stro- 
škov. Zaradi navedenega menimo, da je v dogovoru predla- 
gana rešitev sprejemljiva (drugi odstavek 15. člena). 

Nujno potrebni stroški za ustvaritev celotnega dohodka se 
po osnutku dogovora odštevajo od celotnega dohodka, po 
zakonu o davkih občanov pa se delijo na materialne stroške in 
amortizacijo, ki se odštevajo od celotnega prihodka, na za- 
konske in pogodbene obveznosti, ki se odštevajo od do- 
hodka, ter osebne dohodke in nadomestila osebnih dohodkov 
delavcev in zavezanca in na sredstva skupne porabe delavcev, 
za katere se zmanjšuje čisti dohodek. 

Opredelitev nujno potrebnih stroškov po osnutku dogovora 
(15. člen) se bistveno ne razlikuje od opredelitve takšnih 
stroškov po zakonu o davkih občanov. Pomembnejša razlika 
je, da se po osnutku dogovora priznavajo ne samo obresti od 
kreditov za obratna sredstva, temveč tudi obresti od kreditov 
za osnovna sredstva. 

Rešitev v dogovoru je sprejemljiva, zlasti še, ker je olajšava 
zaradi vlaganj v izboljšanje in razširitev materialne osnove 
dela učinkovita le pri manjšem delu zavezancev, obdavčenih 
po dejanskem dohodku, pri katerih je bil odmerjen davek od 
dejavnosti. 

V osnutku dogovora je kot pogoj za obdavčitev v pavšalnem 
letnem znesku gospodarske dejavnosti poleg omejitve tuje 
delovne sile na enega delavca tudi ugotovitev, da takšni 
zavezanci ne ustvarjajo višjega osebnega dohodka od pov- 
prečnega letnega čistega osebnega dohodka, doseženega v 
gospodarstvu. Zakon o davkih občanov določa drugačne po- 
goje za obdavčitev v pavšalnem letnem znesku, vendar me- 
nimo, da je v osnutku dogovora predlagana rešitev sprejem- 
ljiva, predvsem zaradi ustrezne opredelitve dohodkovnega 
cenzusa, ki izključuje potrebo po večkratnih spremembah 
višine cenzusa v zakonu o davkih občanov. 

Glede na predvideno proporcionalno obdavčitev je uvedba 
različnih stopenj po vrstah dejavnosti sprejemljiva. 

V osnutku dogovora so predvidene davčne olajšave le za- 
radi spodbujanja razvoja drobnega gospodarstva, zaposlova- 
nja, združevanja dela in sredstev ter socialne olajšave (17. 
člen). Predlagamo, da se v dogovoru predvidi tudi možnost za 
uvedbo drugih olajšav (vlaganja sredstev v izgradnjo malih 
hidroelektrarn in drugih alternativnih energetskih virov, sjfod- 
bujanje izvoza in podobno). 

Prav tako bi bilo potrebno v dogovor vključiti tudi takšno 
rešitev, k( bi zavezancem omogočala vlaganje neobdavčenih 
sredstev za razširitev materialne osnove dela. 

DAVEK OD OSEBNEGA DOHODKA IZ POKLICNE 
DEJAVNOSTI 

S predlaganim ugotavljanjem dohodka po plačani realiza- 
ciji se strinjamo, zlasti še, ker se tudi po naši ureditvi ugotavlja 
dejanski dohodek odvetnikov po plačani realizaciji. 

O opredelitvi stroškov, načina obdavčitve (pavšal, po od- 
bitku) ter določitvi stopenj po vrstah dejavnosti veljajo enake 
ugotovitve kot pri davku od osebnega dohodka iz gospodar- 
skih dejavnosti. 

S predvidenimi oprostitvami in olajšavami se povsem stri- 
njamo. 

DAVEK OD DOHODKA IZ AVTORSKIH PRAVIC, 
PATENTOV IN TEHNIČNIH IZBOLJŠAV 

Zakon o davkih občanov ne uvaja obdavičitve dohodkov od 
patentov in tehničnih izboljšav, ker so bili na podlagi občin- 
skih odlokov o davkih občanov tovrstni dohodki že vrsto let 
oproščeni davka. 

Strinjamo se z rešitvijo, da se tovrstni dohodki obdavčujejo, 
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% 
ker so v osnutku dogovora predvidene oprostitve in olajšave 
tega davka za patente in tehnične izboljšave zaradi spodbuja- 
nja razvoja znanstveno-raziskovalnega dela in izumiteljstva. 

Strinjamo se tudi z rešitvijo, po kateri so zavezanci za ta 
davek tudi naši državljani, ki dosegajo dohodke iz avtorskih 
pravic, patentov in tehničnih izboljšav v tujini, če imajo prebi- 
vališče na ozemlju SFRJ. 

Medtem ko so v osnutku dogovora v primeru, ko se davek 
plačuje po odbitku, določeni normirani stroški v različnih 
odstotkih od doseženega dohodka glede na različne vrste 
avtorskih del, so po zakonu o davkih občanov normirani 
stroški določeni v enotni višini 40% za vse vrste avtorskih del, 
s tem da se dodatno priznavajo tudi stroški za razstavljanje 
del ter stroški za plačilo Jugoslovanski avtorski agenciji. 

Menimo, da predlagana različna višina normiranih stroškov 
ni najustreznejša, zlasti še, ker je dana možnost, da lahko 
zavezanec z dokazilom uveljavlja tudi dejansko višino stro- 
škov. Predlagana rešitev pa bi izplačevalcem povzročala tudi 
veliko težav predvsem pri razvrščanju v ustrezno skupino 
avtorskih del. Zato predlagamo določitev enotne višine nor- 
miranih stroškov. 

DAVEK OD DOHODKA IZ PREMOŽENJA IN 
PREMOŽENJSKIH PRAVIC 

Po osnutku dogovora sta zavezanca za ta davek občan in 
civilno pravna oseba, ki dosegata dohodek od oddajanja v 
najem ali podnajem zemljišč, stavb, delov stavb, stanovanja, 
dela stanovanja, oprema prevoznih sredstev kot tudi dohodek 
od drugega premoženja in premoženjskih pravic pod pogo- 
jem, da se od tega dohodka ne plača drug davek. Po takšni 
opredelitvi zavezanca ne bi podlegala obdavčitvi prodaja ne- 
premičnega premoženja, ker se obdavčuje z davkom od pro- 
meta nepremičnin in tudi prodaja tistih premičnin, ki podlega 
odmeri prometnega davka (preprodaja avtomobilov). Po za- 
konu o davkih občanov se izrecno obdavčuje tudi dohodek, 
dosežen s prodajo nepremičnega in premičnega premoženja. 
Spremeniti bi bilo potrebno določbo dogovora, tako da se 
obdavčevanje dohodkov od prodaje nepremičnega in premič- 
nega premoženja ne pogojuje, s tem da se od teh dohodkov 
ne plačuje drug davek. Takšna ureditev omogoča ostrejše 
zajemanje dohodkov, doseženih s špekulativnimi preproda- 
jami nepremičnine (gradbene parcele) in prmičnega premo- 
ženja (avtomobili). 

Glede na usmeritev dogovora, po kateri naj bi ostreje pose- 
gali na dohodke, ki ne izvirajo iz rezultatov dela, med katerim 
so tudi dohodki od premoženja, menimo, da obdavčitev teh 
dohodkov v pavšalnem letnem znesku ne bi bila primerna. 

DAVEK OD PREMOŽENJA 
Pp naši ureditvi so zavezanci davka od premoženja občani, 

ki posedujejo stavbe, dele stavb, stanovanja, garaže ter pro- 
store, ki se uporabljajo za počitek in oddih. 

K predlagani razširitvi premoženjskih predmetov* ki se ob- 
davčujejo, pripominjamo, da je že tudi predlog zakona o 
davkih občanov vključeval večino teh premoženjskih predme- 
tov v obdavčitev, vendar takšna rešitev kasneje ni bila spre- 
jeta. V razpravah o tem vprašanju, v katerih je sodeloval tudi 
republiški družbeni svet za vprašanja družbene ureditve, so 
bili izraženi pomisleki o ekonomski upravičenosti obdavčeva- 
nja tovrstnih predmetov. Opozorjeno je bilo, da je treba ob- 
davčevanje teh predmetov obravnavati predvsem z vidika 
njihove funkcije in namena. Če so to predmeti, namenjeni za 
osebno rabo, s katero se njihova vrednost zmanjšuje oziroma 
troši, in nimajo značaja premoženja, v katerega je vložen 
denar zaradi ohranjanja oziroma večanja vrednosti in ustvar- 
janja dohodka, naj bi te dobrine davčno zajemali z drugimi 
obstoječimi vrstami davkov, zlasti s prometnimi davki. 

■ Glede na usmeritev sklepnih dokumentov dolgoročnega 
programa gospodarske stabilizacije, po kateri naj bi se ob- 

davčevalo tudi določeno premoženje, ki je izraz večje eko- 
nomske moči občana, bi bilo potrebno ponovno proučit 
primernost obdavčitve premoženjskih predmetov, navedenih 
v osnutku dogovora. 

Strinjamo se s predlagano obdavčitvijo premoženja po pro 
gresivnih stopnjah ali v pavšalnem letnem znesku glede n£ 
vrsto in vrednost premoženja (31. člen). 

Prav tako se strinjamo s predlaganimi davčnimi oprosti 
tvami in olajšavami (32. člen), s tem da bi bilo potrebno p< 
našem mnenju dogovor dopolniti, tako da so davka opro 
ščene tudi stavbe, razglašene za kulturne ali zgodovinske 
spomenike, ter cerkve in samostani, od katerih se po našit 
predpisih davek ne plačuje. 

DAVEK NA DEDIŠČINE IN DARILA 
Strinjamo se z določbo osnutka dogovora, po kateri j< 

zavezanec za ta davek tudi civilno pravna oseba, ki iz tujin« 
podeduje ali dobi v dar denar (33. člen). 

Po naši ureditvi je pod določenimi pogoji oproščen plačil« 
tega davka zavezanec prvega dednega reda, le če podeduj« 
ali dobi .v dar stanovanje oziroma stanovanjsko hišo ali de 
tega, poslovni prostor in proizvajalna sredstva. Po osnutki 
dogovora pa so dediči prvega dednega reda v celoti opro 
ščeni plačila davka, zavezanci drugega dednega reda pa s< 
oproščeni tega davka, če podedujejo ali prejmejo v dar stano 
vanje pod določenimi pogoji. 

Strinjamo se s predlaganimi oprostitvami. 

DAVEK NA DOBITKE OD IGER NA SREČO 
Menimo, da bi bilo primerno v dogovoru poleg enotnegi 

neobdavčenega zneska opredeliti tudi enotno stopnjo davki 
na dobitke od iger na srečo. 

DAVEK OD SKUPNEGA DOHODKA OBČANOV 
Menimo, da je znesek neobdavčenega dela skupnega či 

stega dohodka občanov, ki je določen v višini dvakratneg; 
povprečnega čistega osebnega dohodka (prvi odstavek 42 
člena), ustrezen. 

Predlagamo dopolnitev osnutka dogovora z določbo, da s< 
zavezancem, ki jim je bila priznana olajšava pri odmeri davk> 
od samostojnega opravljanja dejavnosti, skupen čisti doho 
dek zmanjša za davke v višini, kot bi bili odmerjeni, če olaj 
šava ne bi bila priznana. Le takšna ureditev zagotavlja učinko 
vito delovanje davčnih olajšav. 

Predlagamo tudi, da se poleg prejemkov in stroškov, našte 
tih v 42. členu osnutka dogovora, v skupni čisti dohodek n« 
vštevajo tudi drugi izdatki, kot npr. izdatki za nakup določeni! 
delovnih predmetov oziroma priprav za pridobivanje znanj« 
(literatura, druge oblike informacij, računalniška tehnika, šol 
nine itd. vrednost daril v naravi, ki imajo kulturno-zgodovinsk 
in nacionalni pomen podarjenih družbeno pravni osebi ii 
podobno. 

V zvezi s priznavanjem davčnih olajšav za vzdrževane dru 
žinske člane predlagamo, da se za otroke, motene v telesnen 
ali duševnem razvoju, prizna višja olajšava kot za ostale vzdr 
ževane družinske člane. 

DAVEK OD DOHODKA TUJE OSEBE IZ 
GOSPODARSKE IN POKLICNE DEJAVNOSTI 

Strinjamo se s predlaganim izenačevanjem višine teh dav 
kov po republikah in pokrajinah, kar naj bi prispevalo I 
izenačitvi davčnega položaja tujih oseb na enotnem jugoslo 
vanskem tržišču. 

Pri davku na dohodke, dosežene z vlaganjem sredstev 
domačo organizacijo združenega dela, so z dogovorom dan 
širši kriteriji sistema olajšav, kar naj bi prispevalo k povečanj« 
vlaganja sredstev tujih oseb v organizacijah združenega dela. 

priloga poročevalca 1. 



PRIPOMBE 

posredovane Skupščini SR Slovenije k predlogu za 

izdajo zakona o ugotavljanju in razporejanju celotnega 

prihodka in dohodka ter o ugotavjanju in razporejanju 

prihodka, z osnutkom zakona 

(Upoštevane so pripombe, ki so bile posredovane Skupščini 
SRS do 1. marca 1984) 

Načelne pripombe: 
- Jasneje bi lahko osnutek zakona upošteval usmeritve 

dolgoročnega programa gospodarske stabilizacije: 
1. težko merljive, a nujne stroške poslovanja bi izdvojili v 

posebno postavko (ker ne sodijo ne v materialne stroške, ne v 
dohodek /17. člen/); 

2. dograditi kvaliteto svobodne menjave dela: določiti, ka- 
teri so v delovnih skupnostih materialni stroški skupnega 
pomena, da se ne oblikujejo iz dohodka (56. do 59. člen); 

3. možnost udeležbe na skupnem prihodku naj se prouči 
tudi v primeru komplementarne proizvodnje (26. člen); 

4. strpški skupnih storitvenih dejavnosti (AOP, razvoj...), ki 
jih za posamezne temeljneorganizacijezdruženegadelaoprav- 
Ija TOZD skupnega pomena, bi bilo potrebno porazdeliti; 

5. odnosi na področju razširjene reprodukcije naj ne bodo 
le odvisni od svobodne menjave dela, temveč od skupnih 
rezultatov delovne organizacije (Kom. za spremljanje ZZD, 
Skupščina SRS, poročilo str. 2 do 7). 

- spremembe zakona so prepogoste, kar povzroča stalno 
premeščanje raznih kategorij iz dohodka v čisti dohodek, iz 
materialnih stroškov v dohodek ter onemogoča analizo. Ob 
administrativnem določanju cen je vprašljiva tudi realnost 
višine dohodka; 

ZSS, Medobčinski svet sev. pri m. občin Nova Gorica 
- Zvezni upravni organi bi morali čimprej pripraviti še 

osnutek preostalih zakonov, ki jih je potrebno istočasno 
obravnavati, 
Komisija za spremlj. ZZD; Društvo rač. in finanč. delavcev; 

SDK, Centrala Ljubljana. 
- Ugotavljanje in razporejanje prihodka drugih in določe- 

nih porabnikov je premalo definirano. 
ZSS, Medobčinski svet sev. prim. občin Nova Gorica, RS ZSS 

- V praksi obstaja še vrsta nejasnosti in problemov tudi 
tehnične narave, vezanih na uresničitev določil (24 so 46. 
člen) glede ugotavljanja i razporejanja skupnega prihodka in 
skupnega dohodka. Tako se posluje prek prehodnih računov; 
razporeja priliv, ki vsebuje tudi avanse, prometni davek itd.; 
pri ogromnem številu artiklov niso zagotovljene ustrezne evi- 
dence o udeležbi v skupni prodaji, s prehodom na skupno 
poslovanje prihaja do odložitve realizacije. 

SDK Novo mesto 
- Kazenske pripombe so premalo opredeljene in jih je 

preveč ( ...). Ni vseeno, če je celotni prihodek (ali dohodek, 
izguba itd.) ugotovljen oziroma obračunan preveč ali pre- 
malo, če je kršitev namerna itd. 

SDK Novo mesto 
- Predlog za spremembo zakona posega v spremembe 

zakona o združenem delu. Svet meni, da je potrebno predho- 
dno pripraviti spremembe in dopolnitve zakona o združenem 
delu in jih obravnavati in sprejemati tako ko* je bil sprejet 
zakon. Izhajajoč iz predlaganih sprememb in dopolnitev pred- 
loga za izdajo zakona je potrebno še pred spremembo zakona 
zaradi obvladovanja tokov družbene reprodukcije pripraviti 
vse spremljajoče spremembe drugih zakonov, tako glede 
amortizacije, vrednotenja zalog, obratnih sredstev itd. Preki- 
niti je potrebno z dosedanjo prakso parcialnih sprememb 
sistemskih zakonov, kar pogojuje prekinjanje reprodukcijskih 
tokov, iskanje rešitev v organizacijah združenega dela za 
zagotavljanje sredstev enostavne in razširjene reprodukcije, 
ki objektivno pogojujejo podjetniške in iokalistične interese. 

Zaradi tega je potrebno ob sprejemanju sprememb zakona 
hkrati obravnavati druge zakone in predpise, ki izhajajo iz 
predlaganega zakona ali pa se neposredno nanj navezujejo. 

Republiški svet ZSS 
- Predlog za spremembe in dopolnitve zakona je potrebno 

še proučiti z vidika obračunskega sistema. Dinarski in,devizni 
prihodek pogojujeta dva obračunska sistema. V tem zakonu 
bi bilo potrebno urediti, kdaj se devizni prihodek konvertira v 
dinarski po akreditivih. Po akreditivu še ni celotni prihodek, 
naknadno pa ni sprejemljiva možnost delitve na dva dela. Zato 
je treba jasneje opredeliti dinar kot enotno plačilno sredstvo. 

RS ZSS, GZ Slovenije, Krka Novo mesto 

Konkretne pripombe 

3. a (5) čien: 
Glej tudi pripombe k 65. (83) členu, 
v celoti naj se črta 3. a člen in po potrebni nadomesti z 

besedilom, po katerem bi bile organizacije združenega dela iz 
SFRJ z obračuni in zaključnimi računi organizacij v tujini 
ugotavljati višino in razporeditev celotnega prihodka, do- 
hodka in čistega dohodka. Hkrati naj se sproži iniciativa za 
ustrezne spremembe zakona o knjigovodstvu. 

Ljubljanska banka - Združena banka 

5. (8) čion, 2, točka: 
Črtati besedi »oziroma dohodka«, ker bi bilo pravilno, da z 

udeležbo v skupnem dohodku povečamo neposredno doho- 
dek. 

SDK Novo mesto 

5. (9), 7. (10) in 8. (11) člen: 
V celotni prihodek naj se vštevajo vsa plačila in zavarovanje 

plačil do izdelave zaključnega računa, brez ugotavljanja, kdaj 
je nastalo dolžniško-upniško razmerje. 

SDK Novo mesto 

12. (15) čien: 
Besedilo tega člena sicer izhaja iz dokumentov zveznih 

družbenih svetov za vprašanja gospodarske stabilizacije. Svet 
v zvezi s tem meni, da bi bilo potrebno proučiti zakon o 
amortizacijskih stopnjah. Če je ta zakon nerealen, je potrebno 
nakazati spremembe tega zakona ob tem zakonu. Svet se 
zavzema za realno izkazovanje amprtizacije. če je amortiza- 
cija strošek realne nadomestitve sredstev in opreme, potem je 
to potrebno celovito urediti tako pri revalorizaciji kot amorti- 
zaciji sredstev, sicer so možne zlorabe, zlasti pri amortizaciji 
iznad minimalnih stopenj po zakonu. Preko tako imenovane 
pospešene amortizacije je možno ta sredstva prelivati v deli- 
tev. 

Ob predlaganem besedilu svet meni, da je sprejemljivejše 
besedilo alternative, upoštevaje načelne pripombe, da je po- 
trebno pripraviti celovite spremembe spremljajočih zakonov 
in proučiti sistematično potrebne spremembe zakona o zdru- 
ženem delu. 

RS ZSS, Krka Novo mesto 
Varianta naj se črta, zaradi zagotovitve primerljivosti ter 

skladnosti s 104. in 110. členom ZZD (minimalna amortizacija 
se nadomešča iz celotnega prihodka, večja pa iz dohodka). 
Pač pa dopolniti režim določanja minimalnih amortizacijskih 
stopenj v zakonu o amortizaciji. 

Rep. sekretariat za finance 
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Večina je predlagala alternativo in opozorila, da je potrebno 
razrešiti bistvo problema, tj. realne revalorizacijske stopnje in 
kaj naj bo osnova za obračun prispevkov in davkov, da se bo 
zagotovilo jačanje reprodukcijske sposobnosti. 

Gospodarska zbornica Slovenije 
Sprejemljiva je alternativa, kajti amortizacija je strošek, ne 

8lede ali se pokriva v breme materialnih stroškov ali dohodka. 
e se-pokriva iz dohodka, to pomeni za TOZD večjo obreme- 

nitev za vse obveznosti. 
Komisija za spremljanje izv. ZZD; SDK Centrala Ljubljana; 
Krka Novo mesto; Skupščina občine Kamnik; Interna banka 

Emona; Zvezni sekretariat za finance 
Ostane naj alternativa in hkrati predlagamo, da se 48. d (58. 

d) črta. 
RSS Medobčinski svet severnoprimorskih občin Nova Gorica 

17. (23) člen, 4. točke: 
Potrebno zaradi jasnosti dodati »obračunane«. Da gre za 

obračunane tečajne razlike, je moč ugotoviti posredno iz 79. 
b. (98) člena. 

/ Republiški sekretariat za finance 

17. (23) člen, 14. točke: 
Precizirati, da se iz celotnega prihodka krije izguba v tujini. 

Zvezni sekretariat za finance 

18. (24): 
Zavzemajo se za alternativo, ob pogoju, da se dopolni: 

vračunanih in neporabljenih stroškov investicijskega vzdrže- 
vanja organizacija združenega dela ne bi smela prenašati v 
naslednje obdobje, če ima nepokrito izgubo. 
Društvo računovodskih in finančnih delavcev Maribor; Zvezni 
sekretariat za finance; Komisija za spremljanje izvajanja ZZD 

Za alternativo; stroški za uvajanje nove proizvodnje in za 
odkrivanje rudnega in drugega mineralnega bogastva naj bi 
se razmejevali, če bi to bilo opredeljeno v sanacijskem ozi- 
roma v programu uvajanja nove proizvodnje. 
ZSS Medobčinski svet severnoprimorskih občin Nova Gorica 

Za alternativo; 
Republiški svet ZSS 

Strinjamo se s spremembo brez alternative. 
Skupščina občine Kamnik 

19. (25) člen: 
Uskladiti s 26. (34) členom: v breme obratnih sredstev se 

lahko obračunavajo tudi materialni stroški in amortizacija 
nedokončanih storitev (prevoz, gradbeništvo). 

Zvezni sekretariat za finance 

13. (16) člen, 2. odstavek 3. točka: 
Potrebno je predvideti enoten vir financiranja toplega 

obroka za vse delavce, tako v materialni proizvodnji kot izven 
materialne proizvodnje (materialni stroški) 
Rep. sekretariat za finance; GZ Slovenije; Skupščina občine 
Kamnik; SDK, Centrala Ljubljana; Društvo računovodskih in 
finančnih delavcev Maribor; Interna banka Emona; RS ZSS 

Alternativa 3) točke: 
Družbena prehrana v breme materialnih stroškov naj se 

uredi v sedanjem obsegu 
Komisija za spremljanje izvajanja ZZD 

Alternativa ne; izdatki za prehrano naj predstavljajo mate- 
rialne stroške do višine z nekim drugim aktom predpisanim 
zneskom na delavca. 
ZSS Medobčinski svet severnoprimorskih občin, Nova Gorica 

17. (23). člen: 
Stroški, opredeljeni kot drugi izdatki v 17. členu predstav- 

jajo materialne stroške, ki so povezani z delovnim procesom - 
zato naj se vnesejo v 13. člen, ker se drugače zamegljuje 
ugotavljanje lastne cene. 
ZSS Medobčinski svet severnoprimorskih občin, Nova Gorica 

Manjka opredelitev do avtorskih honorarjev ter kaj od njih 
šteje v materialne stroške in kaj v sredstva za osebne do- 
hodke. 

Republiški svet ZSS 

Te stroške bi kazalo izdvojiti ne le kot poseben člen, ampak 
celo pod posebnim naslovom »Skupni stroški poslovanja« ter 
spremeniti uvod v tem smislu, da skupne stroške poslovanja 
določajo delavci v letnih finančnih planih organizacije. 

Komisija za spremljanje izvajanja ZZD 

20. (26) člen: 
Seznam naj se razširi še za dvoletni vzgoj rib, rakov in 

školjk. 
Republiški sekretariat za finance 

21. (27) člen: 
Zadnji del ni jasen - ne sme biti dileme, ali lahko izvedbeni 

zakon spreminja sistemskega. 
Republiški svet ZSS 

Ker so se v preteklosti na podlagi predpisov o cenah 
obratna sredstva uporabljala tudi za financiranje blagovnih 
rezerv, obstaja nevarnost, da organizacije združenega dela ne 
bodo imele možnosti za revalorizacijo zalog. 

Komisija za spremljanje izvajanja ZZD 

23. (29) člen: 
Za alternativo (tj. črtanje člena). Neumestno je ta del stro- 

škov zadrževati na zalogah, ker jih več ni. 
SDK, Centrala Ljubljana; Republiški svet ZSS 

Ne črtati, celo razširiti tudi na kavcije tujih oseb (te znašajo 
5-15% vrednosti del dobe dveh let). 

Zvezni sekretariat za finance 

23.a (30) člen: 
Potrebno je zagotoviti ne le, da se revalorizira stanje zaloge 

na dan 31. 12., temveč tudi, da se porabljena sredstva med 
letom obračunajo po tekočih oziroma revaloriziranih vredno- 
stih. Zato je potrebno zagotoviti tudi to s posebnim zakonom. 
Republiški sekretariat za finance; Skupščina občine Kamnik; 
ZSS Medobčinski svet severnoprimorskih občin Nova Gorica 

V zakonu o združenem delu ni predvidena (čl. 233) revalori- 
zacija zalog. Hkrati je 23.a člen v koliziji z 22. členom zakona o 
skupnem prihodku (zaloge po poprečnih prodajnih cenah). 
Revalorizacija bi fiktivno povečevala vrednost zalog, večal bi 
se poslovni fond in z njim večji obseg obveznosti po tem 
naslovu. Hkrati bi se v gospodarstvu povečala inflacija in 
povečal neenakopravni položaj organizacij združenega dela, 
ki poslujejo na osnovah skupnega prihodka glede na organi- 
zacije združenega dela s kupoprodajnimi odnosi. 

Zvezni sekretariat za finance 
V razpravi na Gospodarski zbornici Slovenije: 
1. Vsi udeleženci razprave podpirajo predlog, da je treba 

pristopiti k izvedbi revalorizacije zalog. Na ta način bomo 
odpravili fiktivni dohodek in v bilancah realno izkazovali pre- 
moženje. 

2. Za izvedbo revalorizacije ni potrebno sprejemati poseb- 
nega zakona o revalorizaciji obratnih sredstev, kot je to pred- 
videno. Načelne opredelitve naj vgradijo v zakon o ugotavlja- 
nju celotnega prihodka in dohodka. 

3. Pri načinu izvedbe revalorizacije je treba upoštevati 
osnovno načelo, da bodo potroški obračunani po povprečnih 
nabavnih cenah tistega obdobja, za katerega delamo obra- 
čun. Gospodarstvu naj se naloži obveznost, da vedno obraču- 
nava potroške ali izdatke za nabavljeni material po tekočih 
tržnih cenah in nato pretvarja revalorizacijske efekte za po- 
rabljene surovine takoj v stroške in v zmanjšanje dohodka. 

4. No sme se dopustiti, da gospodarstvo še nadalje obraču- 
nava vrednost zalog po prvih cenah ali po povprečnih cenah 
in s tem fiktivno izksizuje dohodek. 

5. Poiskati je treba najenostavnejše tehnike za izvedbo 
revalorizacije. Predlog pa naj dajo ustrezne strokovne institu- 
cije. 

6. Možna je tudi sledeča rešitev: da spremenimo alterna- 
tivo 23. člena tako, da glasi: 

»Temeljna organizacija uskljajuje enkrat letno ob zaklju- 
čnem računu vrednost zalog, surovin in materiala, drobnega 
inventarja in embalaže, nedokončane proizvodnje, polizdel- 
kov, delov lastne proizvodnje, gotovih proizvodov, z njihovo 
tržno vrednostjo in za rezultate revalorizacije poveča lastne 
poslovne vire, ki so namenjeni za kritje trajnih obratnih sred- 
stev.« 
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V 14. členu je potrebno dodati, da se izdatki za porabljene 
predmete dela štejejo izdatki obračunani po zadnjih tekočih 
nabavnih cenah 

- v kolikor se sprejme predlagana sprememba obeh -čle- 
nov, je nesmiseln 50.a člen, ki naj se črta. Ni mogoče pristati, 
da bi se povečanje vrednosti zalog zaradi revalorizacije obra- 
čunavalo skozi dohodek. 

Gospodarska zbornica; Krka; SDK Novo mesto 

25.a (33) člen: 
V tem členu in nadaljnjih besedilih, kjer je dopuščena 

možnost, da se skupni prihodek lahko realizira prek žiro 
računov delovne organizacije, bi bilo potrebno črtati besedilo 
»uvedenega v smislu drugega odstavka 146. člena ZZD«. Na 
ta način šele pridobe delovne organizacije, ki z organizirano 
posebno finančno službo poslujejo preko računa 606, ustre- 
zen status. 
Gospodarska zbornica Slovenije; Zvezni sekretar za finance 

26. člen: 
Možnost udeležbe na skupnem prihodku naj se preuči tudi 

v primeru komplementarne proizvodnje. 
Komisija za spremljanje izvajanja ZZD 

27. (35) člen: 
Z določbo zadnjega odstavka 27 (35) člena je sedaj 

ustrezno rešeno vprašanje razporejanja skupnega prihodka, 
če je blago ali storitev ob prevzemu plačana s čekom ali 
indosirano menico. Doslej je bil v zvezi z ugotavljanjem skup- 
nega prihodka namreč najbolj problematičen prekratek rok za 
(5 dni) razporeditev plačanega skupnega prihodka iz predho- 
dnega računa v korist žiro računa udeležencev v skupnem 
prihodku. Smiselno enaka je tudi določba zadnjega odstavka 
32. (40) člena, ki se nanaša na razporejanje skupnega pri- 
hodka OZD, ki se ukvarjajo s prometom blaga in storitev na 
veliko. 

če sta torej navedeni spremembi v tem, da v primeru kadar 
organizacija združenega dela plača blago, ki bo realizirano 
kot skupni prihodek, posameznim udeležencem ob prevzemu 
z menico, odpade razporejanje skupnega prihodka v roku 5 
dni po prodaji, menimo, da je potrebno spremeniti omenjeni 
določbi tako, da plačilo prevzema blaga ni pogojeno na indo- 
sirano menico, temveč na ček ali menico. 

, Interna banka Emona 
Rok naj bo 15-dnevni ali mesečni, če bi se TOZD tako 

dogovorili v svojih aktih. 
ZSS Medobčinski svet severnoprimorskih občin Nova Gorica 

28. (36) člen: 
Podaljšani rok od 25 na 30 bi laho ostal nespremenjen (ker 

bo pogojeval manj časa za razpravo ob zaključnih računih); 
potrebno pa bi bilo spremeniti rok za inventuro. 

RS, ZSS, Krka 

39. (49) 61©«: 
V redu - v tem smislu so že sklenjeni samoupravni spora- 

zumi. 
Krka 

43. (58) člen: 
; Iz določbe bi moralo biti jasno razvidno, da lahko organiza- 
cije družbenih dejavnosti pridobivajo sredstva za razširitev 
materialne osnove dela tudi iz dohodka drugih tozd (skladno 
z 92. in 93. členom ZZD). Smiselno velja isto za 48. b (58b) in 
lJ8. c (58. c) člen 

Republiški sekretariat za finance 

48. (58) člen, 3. alinea: 
naj se črta. 

SDK Novo mesto; Zvezni sekretariat za finance. 

48. (58) člen, 4. alinea: 
Za besedami »delovnih skupnosti« naj se doda »in temelj- 

nih organizacij«. 
Skupščina občine Kamnik 

Posebej je opozorjeno (Komisija za spremljanje ZZD in 

Zvezni sekretariat za finance), da določba 4. alinee zahteva 
spremembo 50. člena ZZD, ki pa nujno izhaja iz Dolgoročnega 
programa gospodarske stabilizacije in 29. člena ustave SFRJ. 
Potrebno je namreč dograditi kvaliteto svobodne menjave 
dela, torej da se predvidi določene materialne stroške skup- 
nega pomena (AOP, transport), ki bi morali biti izdvojeni v 
tozdih, še zlasti ko se ne opravljajo v posebni tozd skupnega 
pomena, da bi se torej pokrivali iz celotnega prihodka, ne pa 
da se ustvarjajo celo morebitne rezerve v dohodku. 
Komisija za spremljanje izvajanja ZZD, Zvezni sekretariat za 

finance 

48. (58), 8. alinea: 
Predlagamo, da se črta osma alinea prvega odstavka (in 

člen 48. d), oziroma upošteva alternativa, s tem, da se amorti- 
zacija nad predpisanimi stopnjami izkaže na posebnem kontu 
materialnih stroškov (v okviru konta 420). Glede na določbe 
106. člena zakona o združenem delu, z amortizacijo ne 
smemo ustvarjati sredstev za investicije, torej je nesmisel, da 
je amortizacija nad predpisanimi stopnjami »obveznost iz 
dohodka« in jo vštevamo celo med akumulacijo. 

Predlagamo tudi, da se glede izkazovanja obresti, nadome- 
stil za bančne storitve in stroške plačilnega prometa upošteva 
alternativa, kar naj velja tudi za plačane zavarovalne premije. 

SDK Novo mesto; Zvezni sekretariat za finance. 

48. (58) člen, zadnji odstavek: 
Zaradi problemov glede statusa obresti, bi kazalo določiti, 

da se iz dohodka poravna le obresti iz finančnih naložb bank. 
Iz celotnega prihodka pa obresti iz medsebojnih razmerij med 
OZD in obresti iz naslova prometa blaga, proizvodov in stori- 
tev. 
Republiški sekretariat za finance; SDK, Centrala Ljubljana; 
Društvo računovodskih in finančnih delavcev Maribor; RS 

ZSS, Komisija za spremljanje izvajanja ZZD 
Ne alternative - da bi obresti tvorile materialni strošek. 

Obresti se kot prihodek realizirajo v bankah in posredno prek 
delitve skupnega dohodka v tozd. Zato bi prihajalo do napač- 
nega ugotavljanja družbenega proizvoda. Obresti kot mate- 
rialni strošek bi onemogočale realno primerjavo akumulativ- 
nosti vloženih sredstev - lastna in združena sredstva bi bila 
fiktivno akumulativna v primerjavi z vloženimi sredstvi. 

Skupščina občine Kamnik 
Sprejme naj se alternativa: 
V obrazložitev našega predloga navajamo, da je te izdatke v 

smislu prvega odstavka 103. člena ZZD smatrati kot stroške 
dejavnosti temeljne organizacije, ki je neposredno pogojena 
za delo in proizvodnjo, saj si ni mogoče zamisliti uspešnega 
poslovanja temeljne organizacije brez možnosti uporabe tujih 
sredstev in s tem povezanih izdatkov za obresti ter brez 
opravljanja plačilnega prometa in na tej podlagi nastalih stro- 
škov. 

Ni mogoče trditi, da predstavljajo obresti oziroma stroški 
plačilnega prometa neke z zakonom, samoupravnim sporazu- 
mom oziroma pogodbo prevzete »obveznosti«, ampak nado- 
mestilo za uporabo tujih sredstev oziroma ?a opravljeno stori- 
tev. Analogijo je iskati v tem, da organizacija pokriva naje- 
mnimo za najete poslovne prostore kot materialne stroške 
neposredno iz celotnega prihodka, dočim bi naj obresti za 
kredit, iz katerega bi nabavila poslovne prostore, pokrivala iz 
dohodka. 

Takšna opredelitev tudi ne bi bila v nasprotju z določili 11. 
alinee 100. člena. 

Ljubljanska banka - Združena banka 
48. (58) člen, 10. alinea 

Logično bi bilo in predlagamo, da se tudi premije za zavaro- 
vanje družbenih sredstev nadomeščajo iz celotnega prihodka 
po 17. členu predlaganega zakona. V ta namen naj se črta 10. 
alinea v 48. členu predlaganega zakona. 

V 110. členu ZZD je v 10. alinei sicer predvideno, da se 
premije za zavarovanje družbenih sredstev pokrivajo iz do- 
hodka, vendar bi kazalo dati iniciativo za popravek tega. 

Ljubljanska banka-Združena banka 
Iz razprave na Gospodarski zbornici Slovenije izhajajo sle- 

deči predlogi: 
1. Obresti, ki si jih medsebojno zaračunava združeno delo 

(gospodarstvo) bodisi na osnovi kredita ali meničnih obresti 
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in zamudnih obresti, naj se plačajo oziroma nadomeščajo iz 
celotnega prihodka. 

Obresti, ki jih gospodarstvo plačuje negospodarstvu (ban- 
kam) pomenijo narodni dohodek - odliv sredstev iz gospodar- 
stva in naj se nadomeščajo iz dohodka. 

2. Treba je razmisliti o možni rešitvi, da se prejete in pla- 
čane obresti, ki si jih gospodarstvo med seboj zaračunava, 
kompenzirajo, razlike pa obračunavajo v breme ali v dobro 
dohodka. 

3. Bila je tudi ponujena rešitev, da se obresti za kredite za 
osnovna sredstva knjižijo v breme poslovnega sklada, ne pav 
breme dohodka ali celotnega prihodka. 

4. Bančne stroške in stroške plačilnega prometa je prav 
tako treba smatrati kot materialne stroške, ki se nadomeščajo 
iz celotnega prihodka. 

Gospodarska zbornica Slovenije 

48. b (58. b) člen: 
Za besedami: »Z zakonom predpisanih stopnjah« naj se 

postavi pika, nadaljnje besedilo pa črta. 
Skupščina občine Kamnik 

50. (60). člen, prvi odstavek: 
Potrebno bi bilo definirati izjemne ugodnosti (v posebnem 

predpisu). 
ZSS Medobčinski svet severnoprimorskih občin Nova Gorica; 

Komisija za spremljanje izvajanja ZZD 

50. (60). člen: 
V zvezi z razreševanjem problemov tečajnih razlik in za 

odpravo inflacijskega dohodka so bili dani na Gospodarski 
zbornici Slovenije sledeči predlogi: 

1. Tečajne razlike, ki nastajajo pri tekočem poslovanju, so 
tekoči tečajni riziki, ki jih je treba pri obratnih sredstvih tekoče 
pokrivati iz dohodka. 

2. Tečajne razlike, ki nastajajo od inozemskih kreditov za 
osnovna sredstva, je treba kompenzirati z učinki revaloriza- 
cije osnovnih sredstev in samo razlike nesti v poslovni sklad. 

3. Obstoječe razmejene tečajne razlike od inozemskih kre- 
ditov za osnovna sredstva je treba takoj kompenzirati s po- 
slovnimi skladi, ki so bili formirani na račun revalorizacije 
osnovnih sredstev. Pri tem gre le za konsolidacijo bilanc. 

4. Tiste OZD, ki so na razmejitve knjižile tudi tekoče tečajne 
razlike od kreditov za obratna sredstva, morajo sprejeti sedaj 
obvezo, da te tečajne razlike pokrijejo iz dohodka. 

6. Če se pojavijo tečajne razlike, ki so večje od učinkov 
revalorizacije (kar pomeni, da zaradi enotnih koeficientov ne 
sledimo stopnji inflacije), jih moramo smatrati kot finančne 
stroške investicije, ki jih je treba preko amortizacije prenesti 
dolgoročno na proizvodnjo, ne pa pokriti v tekočem letu. 

6. Obresti v pogojih inflacije je treba nujno deliti na dva 
dela: 

- del obresti, ki so enake stopnji inflacije in niso kategorija 
dohodka, 

- del obresti, ki presegajo stopnjo inflacije (aktivne obresti) 
in pomenijo ceno denarja, ki se posoja. 

7. Za poslovanje v pogojih inflacije bi bilo potrebno uvesti 
novo kategorijo »inflacijski obračun sredstev«. 

Gospodarska zbornica Slovenije; Krka 

50. (60). člen: 
Za tečajne razlike, ki nastajajo pri tekoči uporabi obratnih 

sredstev, predlagamo ureditev, da se te pokrivajo iz rezultata 
tekočega poslovanja. To pomeni, da bi pozitivne tečajne ra- 
zlike knjižili v dobro celotnega prihodka, negativne pa v 
breme celotnega prihodka (brez pobota). 

Sedanji način izkazovanja tečajnih razlik in revalorizacije 
osnovnih sredstev, (financiranih s tujimi krediti) ne kaže real- 
nih vrednosti osnovnih sredstev, ker dvakrat povečujemo 
vrednosti osnovnih sredstev - enkrat s količniki revalorizacije 
na osnovi domicilnih cen in drugič še za tečajno razliko. 

Zato menimo, da bi tečajne razlike, ki nastajajo pri tujih 
kreditih, porabljenih za financiranje osnovnih sredstev, morali 
obravnavati v povezavi z revalorizacijo osnovnih sredstev. 

SDK, Centrala Ljubljana 
Pozitivne tečajne razlike naj organizacija vnese v poslovni 

sklad za trajna obratna sredstva. 

Skupščina občine Kamnik, Interna banka Emona, ZSS Med- 
občinski svet severnoprimorskih občin Nova Gorica 

V 9. (12) členu predlaganega zakona je določeno, da celotni 
prihodek sestavljajo tudi pozitivne tečajne razlike, dočim je v 
17. (23)*5lenu predvideno, da so z drugimi izdatki, ki se v 
celoti nadomeščajo iz celotnega prihodka v obračunski dobi, 
v kateri so nastali, mišljene tudi negativne tečajne razlike, 
razen negativnih tečajnih razlik pri nabavi osnovnih sredstev. 

V 3. odstavku 50. (60) člena pa je predlagano, da se del 
dohodka, ki ga temeljna organizacija združenega dela ugo- 
tovi kot razliko med pozitivnimi in negativnimi tečajnimi razli- 
kami, razporedi za trajna obratna sredstva. 

Navedena določila praktično pomenijo, da bi temeljna or- 
ganizacija združenega dela bila dolžna del dohodka izločiti 
kot presežek prihodkov iz naslova tečajnih razlik le v primeru, 
da bi predhodno pokrila vse druge obveznosti iz dohodka ter 
osebne dohodke. V primerih, da temeljna organizacija ne bi 
ustvarila dovolj dohodka za kritje obveznosti in OD, bi se za 
manjkajoči del še vedno uporabil presežek pozitivnih tečajnih 
razlik, to je, bi se razporedil in potrošil kot dohodek ob 
istočasnem manjkajočem kritju iz obratnih sredstev. 

Mnenja smo, da so predlagane rešitve sicer napredek na- 
pram sedanjemu stanju, vendar ne rešujejo v celoti problema. 
To je bilo v minulosti in še sedaj posebno problematično v 
delu tečajnih razlik, ki so izvirale iz stanj devi;:nih računov pri 
poslovnih bankah, kjer so se pojavljale kot negativne tečajne 
razlike in so v večjem delu dohodkovno nepokrite (razme- 
jene). To tudi pomeni uporabo dohodka, ki nima ustreznega 
kritja. 

Ljubljanska banka - Združena banka 

50. a (61) člen: 
je odveč oziroma v nasprotju s 23. a (30) členom. Če bi bila z 

zakonom zagotovljena revalorizacija, se ne bi izkazoval infla- 
cijski dohodek. 

Republiški sekretariat za finance; Zvezni sekretariat 
za finance 

Glede revalorizacije zalog - 23. a (30) in 50. a (61) člen - ni 
potrebno sprejemati posebnega zakona. Po zakonu o celot- 
nem prihodku naj bodo dolžne organizacije obremenjevati 
celotni prihodek za porabljene surovine in repromaterial po 
tržnih cenah (LIFO metoda), razliko med cenami pa sproti 
vnašati v poslovni sklad za obratna sredstva. 

Služba družbenega knjigovodstva, Centrala Ljubljana; 
Skupščina občine Kamnik 

53. (64) člen: 
Za II. varianto, ki naj se še dopolni s 3. alineo: 
>»- nadomesti sredstva za začasno obračunana in izpla- 

čana sredstva za zadovoljevanje stanovanjskih potreb delav- 
cev in za zadovoljevanje skupnih potreb v krajevnih skupno- 
stih in SIS, za katere se T0ZD samoupravno sporazumeva, da 
jih bo nadaljevala iz čistega dohodka.« 

V skladu s predlagano dopolnitvijo predlagamo tudi 
ustrezno dopolnitev ZZD. 

Skupščina občine Kamnik 
Za I. varianto - upoštevajo naj se obračunane in ne izpla- 

čane obveznosti. 
RS ZS Slovenije 

za I. varianto - s tem, da se 1. alinea glasi: 
- »nadomestiti materialne stroške in stroške amortizacije 

po minimalnih, z zakonom predpisanih stopnjah, razen za 
obresti, ki bi bile po 37. členu zakona o sanaciji in prenehanju 
organizacij združenega dela odložene ali odpisane. 

Ljubljanska banka - Združena banka 
Ostane naj po starem. 

Zvezni sekretariat za finance 

55. a (67) člen in 59. a (72) člen: 
Člena naj se črtata. 
Spremljanje stroškov družbenega standarda naj se uredi z 

zakonom o knjigovodstvu in spremljajočimi pravilniki. Ugo- 
tavljanje celotnega prihodka, dohodka in čistega dohodka iz 
tega naslova je nesmiselno, zlasti še, ker bi za seboj kot 
posledico nosilo tudi morebitno pokrivanje izgube, sanacijo 
in prenehanje dejavnosti. 
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57. (69) člen: 
Potrebno preveriti, ali ni v nasprotju z zakonom o združe- 

em delu in zakonom o temeljih svobodne menjave dela. Ta 
el, ki izhaja iz morebitnih več sprejetih sredstev o skladu s 
amoupravnim sporazumom, je mogoče obravnavati le kot 
vans v smislu zakona o zavarovanju plačil. 

Gospodarska zbornica Slovenije 

65. (83) člen: 
Potrebno spremeniti prvi odstavek 65. člena in 66. člena 

ako, da bi se celotni prihodek podjetij ter obratov v tujini s 
amostojnim obračunom ugotavljal tudi v domači bilanci po 
redpisih domicilne države. •' 

Republiški sekretariat za finance 
(...) zahteva, da je potrebno voditi knjigovodstvo po naših 

redpisih, je večkrat neizvedljiva (...). 
lužba družbenega knjigovodstva, Centrala Ljubljana, Ljub- 
anska banka — Združena banka, SDK Novo mesto, Zvezni 

sekretariat za finance 

76. a (94) člen: 
Popraviti je treba očitno administrativno napako pri zneskih 

kazni za odgovorne osebe. 
Skupščina občine Kamnik, SDK Novo mesto 

79. a (97) do 79. d (100) člen: 
Če bodo ti členi, ki dovoljujejo razmejevanje (dvomljive 

aktive oziroma izgube) sprejeti v predlagani vsebini, potem 
menimo, da bi za ugotovitev pravilnega finančnega stanja bila 
potrebna posebna priloga k zaključnemu računu - bilanci 
stanja, ki bi jo imenovali »Formalno nepriznana izguba ozi- 
roma neizkazan dohodek«. Na eni strani (fiktivna aktiva) bi 
izkazali: razmejeno amortizacijo, tečajne razlike in stroške za 
prehrano ter povečanje zalog za (začasno) neizterjane terja- 
tve v tujini; na drugi strani (kot pasivo) pa: neplačane pri- 
hodke in popravo vrednosti terjatev (če je rok za plačilo, 
oziroma datum dospelosti instrumentov zavarovanja plačil že 
potekel, vendar so do sestave zaključnega računa že porav- 
nane). 

Služba družbenega knjigovostva Novo mesto 

79. d (100) člen: 
Predlaga se črtanje člena (skladno s pripombo k 13. členu). 

Skupščina občine Kamnik 
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