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PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA 

o spremembah in dopolnitvah zakona o 

davkih občanov z osnutkom zakona (ESA-575 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na 31. seji dne 30. 10. 
1984 določil besedilo: 

- PREDLOGA ZA IZDAJO ZAKONA O SPREMEMBAH IN 
DOPOLNITVAH ZAKONA O DAVKIH OBČANOV Z OSNUTKOM 
ZAKONA; 

ki vam ga pošiljamo v obravnavo na podlagi prve alinee 210. 
člena, drugega odstavka 260. člena, 261. in 262. člena poslov- 
nika Skupščine SR Slovenije. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na podlagi 85. člena 

poslovnika Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije in na 
podlagi 215. in 216. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije 
določil, da bosta kot njegova predstavnika pri delu skupščin- 
skih delovnih teles sodelovala: 

- Anton PENGOV, direktor Republiške uprave za družbene 
prihodke, 

- Ivan ROJC, namestnik direktorja Republiške uprave za 
družbene prihodke. 

REPUBLIŠKA UPRAVA ZA DRUŽBENE 
PRIHODKE 

POVZETEK 

Spremembe in dopolnitve zakona o davkih občanov 
(Uradni list SRS, št. 44/82) narekujejo opredelitve iz dolgo- 
ročnega programa gospodarske stabilizacije in na njih 
temelječi predlog dogovora o usklajevanju davčnega 
sistema ter ugotovitve, stališča in sklepi o stanju in usme- 
ritvah razvoja drobnega gospodarstva v SR Sloveniji, ki jih 
je dne 23/5 1984 sprejela Skupščina SR Slovenije. 

V zakon o davkih občanov se ponovno vključuje 
poglavje, ki se nanaša na področje obdavčevanja kmetij- 
stva. Pri obdavčevanju teh dohodkov se zadržuje sistem 
obdavčevanja po katastrskem dohodku, za vrste kmetijske 
dejavnosti, ki niso neposredno ali so v manjši meri vezane 
na obdelavo zemljišč, če celotni prihodek presega 
določen znesek, pa obdavčevanje po dejanskem dohodku. 
Opredelitev davčne osnove naj bi se pri obdavčevanju po 
dejanskem dohodku približala rešitvam, kot veljajo za 
nosilce samostojnega osebnega dela. Zato je predlagano, 
da bi davčno osnovo predstavljal ostanek čistega 
dohodka, ki se ugotovi tako, da se celotni prihodek zma- 
njša za materialne stroške in amortizacijo, za zakonske in 
pogodbene obveznosti ter druge dajatve, osebne dohodke 
zaposlenih delavcev ter osebni dohodek davčnega zave- 
zanca (po variantni rešitvi zajamčeni osebni dohodek) in 
bruto znesek zavarovalne osnove zakonca ali drugih dru- 
žinskih članov, če jim je delo na kmetiji edina zaposlitev in 
so iz tega naslova tudi pokojninsko in invalidsko zavaro- 
vani. Za zavezance, obdavčene po dejanskem dohodku je 
način določanja davčne osnove izpeljan tako, da si v prvi 
vrsti zagotavljajo svojo gmotno in socialno varnost in da 
predstavlja davčno osnovo morebitni ostanek čistega 
dohodka. Zaradi navedenega je kot davčni zavezanec ne 
glede na lastništvo opredeljen samostojni nosilec proi- 
zvodnje, za katero se uvaja obdavčevanje po dejanskem 
dohodku. 

Ne glede na način obdavčevanja (po katastrskem ali 
dejanskem dohodku) je skladno z medrepubliškim dogo- 
vorom o usklajevanju davčnega sistema predlagan sistem 
proporcionalnih stopenj, ki so lahko različne za zave- 
zance, ki so sami ali njihovi družinski člani pokojninsko in 
invalidsko zavarovani kot kmetje in za ostale zavezance. 
Pri obdavčevanju po katastrskem dohodku so lahko stop- 
nje različne za posamezne skupine katastrskih občin, pri 
obdavčevanju po dejanskem dohodku pa po posameznih 
vrstah kmetijske proizvodnje, pogoje gospodarjenja in 
kraj, kjer se dejavnost opravlja. 

Za obdavčevanje dohodkov od gozda je predlagana 
sedanja ureditev. 

Zadržujejo se veljavne začasne in trajne oprostitve, 
veljavne socialne in ekonomske olajšave, olajšave v zvezi z 
združevanjem kmetov, za borce NOV in podobno. Na novo 
se uvajajo davčne olajšave, ki pospešujejo vključevanje 
lastnikov kmetijskih zemljišč v družbeno organizirano 
tržno proizvodnjo. Določitev višine dohodkovnih cenzu- 
sov za priznavanje davčnih oprostitev in olajšav, drugih 
pogojev in konkretna višina davčne olajšave, je dana v 
pristojnost občinskim skupščinam. 

Skladno s predlogom dogovora o usklajevanju dav- 
čnega sistema se spreminja obravnavanje osebnih dohod- 
kov, ki jih naši občani ustvarijo v tujini; uvaja proporcio- 
nalno obdavčitev od dohodkov iz dejavnosti in progre- 
sivno pri davku od skupnega dohodka občanov in obda- 
včevanju premoženja. Načeloma se uvaja obdavčitev 
dohodkov iz patentov in tehničnih izboljšav, zavarovanih z 
zakonom s tem, da se predvidevajo oprostitve plačila tega 
davka z namenom vzpodbujati razvoj znanstveno razisko- 
valnega dela, izumiteljstva in tehničnih izboljšav. Pri zave- 
zancih davka iz gospodarskih dejavnosti, obdavčenih po 
dejanskem dohodku, predstavlja celotni prihodek zave- 
zanca skupen znesek plačil za prodane proizvode in stori- 
tve (plačana realizacija). Opredeljuje se pogoje, pod kate- 
rimi zavezanci plačujejo davek od dohodka iz gospodar- 
skih dejavnosti v pavšalnem letnem znesku; opredeljuje 
nove premoženjske predmete, od katerih se plačuje davek 
od premoženja in povečuje pomen davka od skupnega 
dohodka občanov z zmanjševanjem neobdavčljivega 
zneska. 

Glede na ugotovitve, stališča in sklepe o stanju in usme- 
ritvah razvoja drobnega gospodarstva v SR Sloveniji se za 
področje obdavčevanja dohodkov iz gospodarskih dejav- 
nosti uvajajo v zakonu nove določbe, po katerih se omo- 
goča zavezancem, obdavčenim po dejanskem dohodku, 
vlaganje sredstev za razširitev materialne osnove dela iz 
neobdavčenega dela ostanka čistega dohodka. Z zako- 
nom se predvidevajo posebne olajšave in oprostitve zave- 
zancem - začetnikom, izvoznikom, zavezancem, ki 
dodatno zaposlijo nove delavce ter zavezancem, ki dose- 
gajo dohodek z oddajo viškov električne energije, s čimer 
se vzpodbuja večjo proizvodnjo in zaposlenost v drobnem 
gospodarstvu, polno izkoriščanje obstoječih zmogljivosti 
ter izvoz na konvertibilno območje. 
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Nekatere predlagane spremembe in dopolnitve oziroma 
variantne rešitve pa so bile potrebne, ker sta praksa in 
izvajanje sedanjih zakonskih opredelitev in rešitev poka- 
zala, da so nepopolne ali ne dovolj ustrezne. Z namenom 
doseči večje število plačnikov davka od dohodka iz samo- 
stojnega opravljanja dejavnosti, obdavčenih po dejan- 
skem dohodku, sta predlagani dve variantni rešitvi. Po eni 
rešitvi naj bi se zavezancem pri ugotavljanju davčne 
osnove od čistega dohodka odšteval zajamčeni in ne 
osebni dohodek, ugotovljen na podlagi družbenega dogo- 
vora. Druga rešitev določa obveznost plačila davka iz 
dejavnosti v primeru, če zavezanec ne izkaže davčne 
osnove ter način določanja davka takemu zavezancu. 
Spreminjajo se določbe, ki se nanašajo na ugotavljanje 
celotnega prihodka zavezanca davka od dohodka iz 
gospodarskih dejavnosti, obdavčenega po dejanskem 
dohodku v primeru nepopolne ali nepravilne davčne napo- 
vedi; davčne osnove od dohodkov, doseženih s prodajo 

premičnega premoženja; davčne osnove za davek na 
dohodek iz premoženja pri prodaji osnovnih sredstev in 
davčne osnove pri davku od daril v primeru nepravočasne 
napovedi prejema darila; priznavanje olajšav zavezancem 
davka od dohodka iz kmetijske dejavnosti v zvezi z 
vključevanjem v družbeno organizirano proizvodnjo za 
tekoče leto z izdajo začasne odločbe ter možnost prodaje 
zarubljenih stvari v primeru, ko so bile pridobljene v času 
trajanja zakonske zveze in so v solastništvu do ene neraz- 
delne polovice obeh zakoncev. 

Glede na določbe novega zakona o prekrških so črtane 
določbe zakona o davkih občanov, po katerih se je storilcu 
davčnega prekrška lahko izrekel tudi varstveni ukrep pre- 
povedi samostojnega opravljanja dejavnosti za čas do 
enega leta in posebne določbe za vodenje postopka o 
prekrških ter je povečana višina zagroženih denarnih 
kazni za davčne prekrške. 

PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA 

o spremembah in dopolnitvah zakona o davkih občanov 

I. USTAVNA PODLAGA 
Ustavna podlaga za izdajo zakona o spremembah in dopol- 

nitvah zakona o davkih občanov je podana v drugem 
odstavku 109. člena Ustave SR Slovenije, ki določa, da sistem, 
vire in vrste davkov, taks in drugih davščin določa zakon in v 
7. točki prvega odstavka 321. člena Ustave SR Slovenije, po 
kateri se z zakonom urejajo vprašanja davčnega sistema. 

II. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA IZDAJO 
ZAKONA 

Zakon o davkih občanov je Skupščina SR Slovenije sprejela 
dne 15. decembra 1982, pričel pa je veljati 1/1-1983. Ta zakon 
je dogradil veljavni davčni sistem, upoštevajoč rešitve v 
zakonu o združenem delu, nove rešitve na področju samostoj- 
nega osebnega dela v obrti, na področju znanstveno razisko- 
valnega dela, stanovanjske politike, dedovanja in drugo z 
namenom v čim večji meri prispevati k uresničevanju ciljev 
ekonomske in socialne politike, kot tudi doseči, da bi bili 
davki hkrati eden od instrumentov zmanjševanja socialne 
diferenciacije pri nas. V zakon o davkih občanov ni bila 
vključena ureditev obdavčevanja dohodkov iz kmetijske 
dejavnosti, ker je bilo sprejeto stališče, naj se zakonska uredi- 
tev ugotavljanja in obdavčevanja dohodka iz kmetijstva, 
predvsem ureditev postopnega prehoda na obdavčevanje po 
dejanskem dohodku, uredi s posebnim zakonom, za ta čas pa 
še drži veljavna ureditev. 

V obdobju po sprejetju zakona o davkih občanov je bil 
pripravljen predlog za izdajo zakona o ugotavljanju in obda- 
včevanju dohodkov iz kmetijstva, po katerem bi se dohodek, 
dosežen s kmetijsko proizvodnjo, ki je vezana na obdelavo 
zemljišč, ugotavljal po sistemu izpolnjene metodologije kata- 
strskega dohodka medtem, ko bi se dohodek določenih vrst 
kmetijske proizvodnje, ki ni neposredno ali v večji meri 
vezana na obdelavo zemljišč, uporabljal sistem dejanskega 
dohodka. V predhodnih obravnavah navedenega predloga je 
bilo ugotovljeno, da je vrednotenje vloženega dela in s tem v 
zvezi priznavanje osebnih dohodkov izvedljivo, le na kmetijah, 
kjer bi se ugotavljal dejanski dohodek medtem, ko je vpraša- 
nje vrednotenja vloženega dela na kmetijah, kjer bi se ugotav- 
ljal možen dohodek po sistemu izpolnjene metodologije kata- 
strskega dohodka, otalo še vedno nerešeno. 

Medtem je tudi bil pripravljen osnutek medrepubliškega 
dogovora o usklajevanju davčnega sistema, ki temelji na 
usmeritveh iz dolgoročnega programa gospodarske stabiliza- 
cije. V obeh navedenih dokumentih je določeno, da obdavče- 
vanje kmečkih gospodarstev temelji na katastrskem dohodku, 
ki vloženega dela kot odbitne postavke ne upošteva in da se 

obdavčevanje po dejanskem dohodku uvaja le za dohodke, 
dosežene s proizvodnjo, ki ni v večji meri ali neposredno 
vezana na obdelavo zemljišč in jih zato katastrski dohodek ne 
vključuje. Zaradi tega je Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
predlagal Skupščini SR Slovenije, da se obravnava poseb- 
nega zakona o ugotavljanju in obdavčevanju dohodka iz kme- 
tijstva odloži in to vprašanje uredi ob usklajevanju veljavnega 
zakona o davkih občanov z medrepubliškim dogovorom o 
temeljih davčnega sistema in da se zaradi realnejšega obda- 
včevanja po katastrskem dohodku v letu 1984 izvede valoriza- 
cija katastrskega dohodka v skladu s sprejetim medrepubliš- 
kim dogovorom o valorizaciji katastrskega dohodka. 

Glede na to, da je Skupščina SR Slovenije ob obravnavi 
osnutka medrepubliškega dogovora o uskaljevanju davčnega 
sistema v celoti podprla predlagane rešitve v zvezi z obdavče- 
vanjem dohodkov iz kmetijstva, se to poglavje ponovno 
vključuje v zakon o davkih občanov in usklajuje z omenjenim 
medrepubliškim dogovorom. 

Dolgoročni program gospodarske stabilizacije je opredelil 
naloge s področja davčnega sistema in davčne politike. Na 
podlagi opredelitev iz dolgoročnega programa gospodarske 
stabilizacije sta bila pripravljena predlog dogovora o usklaje- 
vanju davčnega sistema, s katerim republike in avtonomni 
pokrajini uskladijo vrste davkov in njihove osnovne elemente, 
in sicer: davčne zavezance, davčne osnove, vrste stopenj in 
oprostitve ter olajšave in osnutek dogovora o temeljih davčne 
politike, ki za posamezne vrste davkov določa razpone dav- 
čnih stopenj, davčne oprostitve in okvirna merila za priznava- 
nje davčnih olajšav. Navedena dogovora zahtevata uskladitev 
davčnih predpisov republik in pokrajin z rešitvami iz obeh 
dogovorov z veljavnostjo od 1/1-1985. Kljub temu, da se z 
zakonom predlaga podaljšanje rokov za določitev stopenj in 
osnov davkov za leto 1985 do 31/3-1985, ocenjujemo, da do 
navedenega roka ne bo možno sprejeti zakona v treh fazah, 
zato predlagamo združitev prve in druge faze zakonodajnega 
postopka. 

Predlog dogovora v primerjavi z veljavnim davčnim siste- 
mom v SR Sloveniji spreminja: obravnavanje osebnih dohod- 
kov, kijih naši občani ustvarijo v tujini; uvaja obdavčevanje po 
dejanskem dohodku za določene vrste kmetijske proizvodnje; 
uvaja proporcionalno obdavčitev od dohodkov iz dejavnosti 
in progresivno pri davku od skupnega dohodka občanov in 
obdavčevanju premoženja; načeloma uvaja obdavčitev 
dohodkov iz patentov in tehničnih izboljšav, zavarovanih z 
zakonom s tem, da predvideva olajšave in oprostitve plačila 
tega davka z namenom vzpodbujati razvoj znanstveno razi- 
skovalnega dela, izumiteljstva in tehničnih izboljšav; oprede- 
ljuje pogoje, pod katerimi zavezanci plačujejo davke od 
dohodka iz gospodarskih dejavnosti v pavšalnem letnem zne- 
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sku; opredeljuje nove premoženjske predmete, od katerih se 
plačuje davek od premoženja in povečuje pomen davka od 
skupnega dohodka občanov z zmanjševanjem neobdavčlji- 
vega zneska. 

Po veljavni ureditvi temelji obveznost plačila davka iz kme- 
tijstva na lastniku, imetniku pravice uporabe ali uživalcu zem- 
ljišča, ki se vodi v katastrskih evidencah. Glede na specifičen 
način gospodarjenja in skupnega ustvarjanja dohodka v kme- 
tijstvu pa se v primeru, ko več takih občanov živi v skupnem 
gospodinjstvu, davek odmeri le enemu izmed njih kot pred- 
stavniku gospodinjstva. 

Za davčno osnovo se uporablja katastrski dohodek, ugotov- 
ljen na podlagi poprečnega donosa, poprečnih stroškov pri 
običajnem načinu gospodarjenja, kar pomeni, da se davek 
odmerja neodvisno od dohodka, ki ga je lastnik na tem zem- 
ljišču dosegel. 

Različna možnost doseganja dohodkov se posredno upoš- 
teva s sistemom diferenciranih proporcionalnih davčnih sto- 
penj za posamezna območja občine. Te stopnje so višje za 
predele z ugodnejšimi ekonomskimi, predvsem pa tržnimi 
pogoji, in nižje za višinske predele. Davčna sposobnost posa- 
meznega zavezanca se ob ureditvi, ko se obdavčuje poprečni 
možni in ne dejanski dohodek, upošteva še v obliki raznih 
oprostitev in olajšav. Pri odmeri drugih družbenih obveznosti, 
ki znatno presegajo davčne obveznosti, ta moment ni bil 
prisoten. 

Dohodki od gozdnih površin se ne obdavčujejo po katastr- 
skem dohodku gozdov, ki pomeni poprečno vrednost letnega 
prirasta, ampak se za odmerno osnovo uporabi vrednost za 
posek določenega lesa. 

Veljavni zakon pooblašča občinske skupščine, da za posa- 
mezne vrste zavezancev lahko uvedejo odmero davka iz kme- 
tijstva po ugotovljenem dejanskem letnem dohodku. Praksa 
pa je pokazala, da je bila v občinah iz mnogih razlogov 
možnost obdavčevanja dejanskega dohodka uporabljena le v 
manjši meri. 

Dejanski dohodek iz kmetijske dejavnosti se v skladu z 
razvojnimi dosežki na tem področju oblikuje različno, odvisno 
od pogojev, v katerih se ustvarja. Pridobivanje dohodka iz 
kmetijske dejavnosti načeloma ni več mogoče vezati samo na 
lastništvo zemlje, temveč je glede na sedanji razvoj te dejav- 
nosti in glede na razvojne cilje v kmetijstvu potrebno tudi v 
davčnem sistemu omogočiti, da se pridobivanje dohodka iz 
kmetijske dejavnosti obravnava tudi neodvisno od lastništva. 
Ugotavljanje dohodka iz kmetijske dejavnosti po principih in 
metodah ugotavljanja dohodka po katastru ne more upošte- 
vati vseh posebnosti glede pogoja pridobivanja dohodka iz 
kmetijstva, ki niso rezultat le večje produktivnosti posamez- 
nega davčnega zavezanca, temveč so rezultati splošnega 
razvoja celotne družbe in razvitosti posameznih krajev in 
regij, kjer davčni zavezanec opravlja svojo dejavnost. 

Zaradi navedenih razlogov naj bi bila z zakonom dana 
možnost, da se vzporedno z obdavčevanjem po katastrskem 
dohodku uvede tudi obdavčevanje po dejanskem dohodku, v 
tem primeru nastopi kot davčni zavezanec tudi družinski član, 
čeprav ni lastnik ali solastnik kmetijskega zemljišča in da se z 
davčnimi olajšavami vzpodbuja tudi razvoj družbeno organizi- 
rane kmetijske proizvodnje ter povečevanje produktivnosti 
dela preko procesa združevanja dela, sredstev in zemlje. 

Za področje obdavčevanja dohodkov iz gospodarskih 
dejavnosti je Skupščina SR Slovenije dne 23/5-1984 v ugotovi- 
tvah, stališčih in sklepih o stanju in usmeritvah razvoja drob- 
nega gospodarstva v SR Sloveniji v zvezi z uresničevanjem 
dolgoročnega programa gospodarske stabilizacije opozorila, 
da davčna politika ne vzpodbuja dovolj širjenja materialne 
osnove drobnega gospodarstva in hitrejšega odpiranja novih 
delovnih mest, kar bi prispevalo k boljšemu izkoriščanju proi- 
zvodnih zmogljivosti. Davčna politika bi po ugotovitvah Skup- 
ščine SR Slovenije morala spodbujati razvoj drobnega gospo- 
darstva, posebno še izvoz na konvertibilno področje, zagoto- 
viti enakost položaja delavcev v samostojnem osebnem delu 
in združenem delu ter onemogočati prisvajanje dela dohodka, 
ki je rezultat dela zaposlenih delavcev. Kot posebno 
pomembno nalogo opredeljuje sistemsko rešitev vprašanja 
naložb pred obdavčitvijo v razširitev materialne osnove dela. 

Nekatere zakonske rešitve pa so se pokazale za nepopolne 
ali ne dovolj jasno opredeljene, kar je povzročilo določene 
probleme pri njihovem izvajanju in sicer: ugotavljanje ostanka 

čistega dohodka, ki predstavlja davčno osnovo pri zavezancih 
davka od dohodka iz samostojnega opravljanja dejavnosti, 
ugotavljanje celotnega prihodka zavezanca davka od 
dohodka iz gospodarskih dejavnosti, obdavčenega po dejan- 
skem dohodku v primeru nepopolne ali nepravilne davčne 
napovedi, ko primerjava z istovrstnimi zavezanci ni bila izved- 
ljiva; davčnih osnov od dohodkov, doseženih s prodajo premi- 
čnega premoženja; davčnih osnov za davek na dohodke iz 
premoženja pri prodaji osnovnih sredstev in davčnih osnov 
pri davku od daril v primeru nepravočasne napovedi prejema 
darila; priznavanje olajšav zavezancem davka od dohodka iz 
kmetijske dejavnosti v zvezi z vključevanjem v družbeno orga- 
nizirano proizvodnjo za tekoče leto z izdajo začasne odločbe 
ter možnost prodaje zarubljenih stvari v primeru, ko so bile 
pridobljene v času trajanja zakonske zveze in so v solastništvu 
do ene nerazdelne polovice obeh zakoncev. 

Kazenske določbe zakona o davkih občanov je bilo 
potrebno spremeniti glede na stališča novega zakona o pre- 
krških, po katerem morajo biti pravni akti, ki določajo pre- 
krške, usklajeni s pogoji, ki jih za določanje prekrškov in za 
predpisovanje sankcij zanje določa ta zakon. 

III. PREDLAGANE REŠITVE V POSAMEZNIH 
POGLAVJIH ZAKONA 

S predlaganimi spremembami zakona se posamezne 
zakonske določbe usklajujejo s predlogom dogovora o uskla- 
jevanju davčnega sistema, določbe, ki urejajo obdavčitev 
dohodka iz gospodarskih dejavnosti se dopolnjujejo oziroma 
spreminjajo tudi glede na ukrepe, stališča in sklepe o stanju in 
usmeritvah razvoja drobnega gospodarstva v SR Sloveniji, 
nekatere druge zakonske določbe pa so dopolnjene na pod- 
lagi dosedanjih izkušenj pri 'uresničevanju zakona. 

1. Splošne določbe 
V skladu s predlogom dogovora o usklajevanju davčnega 

sistema je v splošnih določbah: 
- črtana določba zakona, po kateri se za vire, iz katerih 

občani prispevajo k zadovoljevanju splošnih družbenih 
potreb, ne štejejo dohodki, ki jih občani dosežejo v tujini, če 
ni z zakonom drugače določeno; 

- med dohodke, od katerih se ne plačujejo davki, so 
vključeni osebni dohodki delavcev v invalidskih delavnicah in 
delavcev v rudnikih z jamskim kopom ter prejemki za delo 
med rehabilitacijol; 

- izdelana variantna rešitev 10. člena zakona, po kateri 
zavezanci davka od dohodka iz samostojnega opravljanja 
dejavnosti, obdavčeni po dejanskem dohodku plačujejo 
davek od osebnega dohodka kot delavci v združenem delu. 

2. Vrste davkov 
Poglavje, ki se nanaša na področje kmetijstva, se ponovno 

vključuje v zakon o davkih občanov, ker po dokumentih o 
dolgoročnem programu gospodarske stabilizacije in po pred- 
logu dogovora obdavčevanje kmetijskih gospodarstev temelji 
na katastrskem dohodku, na dejanskem dohodku pa le za 
dohodke, dosežene s kmetijsko proizvodnjo, ki ni v večji meri 
ali neposredno vezana na obdelavo zemljišč. 

V skladu z dogovorom se uvaja obdavčitev dohodkov iz 
patentov in tehničnih izboljšav, zaradi česar ustrezno dopol- 
njujemo naziv davka. 

Davek od osebnega dohodka delavcev 
Glede na ureditev v dogovoru, po kateri se obdavčijo osebni 

dohodki delavcev, ki so jih ustvarili z delom v jugoslovanskih 
predstavništvih in delovnih enotah, ki jih v tujini ustanovijo 
organizacije združenega dela s tem, da se obračunani znesek 
davka zmanjša za davek, plačan od tega dohodka v tujini, se 
po predlagani rešitvi štejejo ti delavci za zavezance. Da ne bi 
prišlo do kršitev sporazumov o izogibanju dvojnemu obdav- 
čenju, sklenjenih z drugimi državami, predlagamo rešitev, po 
kateri se ti dohodki obdavčijo pri nas le, če s takšnimi spora- 
zumi ni drugače določeno oziroma variantno rešitev, po kateri 
se ti dohodki obdavčijo pri nas le, če niso bili obdavčeni v 
državi, v kateri so bili doseženi. V zvezi s tem predlagamo tudi 
rešitev, po kateri se za osebni dohodek, od katerega se 
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plačuje davek od osebnega dohodka delavcev in tudi davek 
od skupnega dohodka občanov šteje osebni dohodek, ugo- 
tovljen na podlagi osnov in meril iz samoupravnega sploš- 
nega akta organizacije združenega dela, brez upoštevanja 
količnika za posamezne življenjske in delovne razmere v 
tujini. Po tej ureditvi bi bili dohodki teh delavcev pri obdavče- 
vanju z davkom od skupnega dohodka občanov obdavčeni po 
enakih stopnjah kot dohodki, ki jih prejmejo delavci za enaka 
dela in naloge v SR Sloveniji. 

Davek od dohodka iz kmetijske dejavnosti 
Na področju obdavčevanja kmetijstva naj bi zakon določal 

predvsem naslednje elemente: 
- Pri obdavčevanju po katastrskem dohodku nastopa kot 

davčni zavezanec lastnik, imetnik pravice uporabe ali uživalec 
zemljišča. Ne glede na lastništvo pa naj bi bil davčni zaveza- 
nec tudi član gospodinjstva, ki osebno dosega dohodke iz 
vrst kmetijske proizvodnje, za katero se uvaja obdavčevanje 
po dejanskem dohodku. Le-ta je namreč samostojni nosilec 
take dejavnosti ter samostojno sprejema pravice in obvezno- 
sti iz takega gospodarjenja. 

- Za dohodke iz kmjetijstva, ki ga doseže zavezanec s 
kmetijsko proizvodnjo, vezano na obdelavo zemljišč, se zadr- 
žuje sistem obdavčevanja po katastrskem dohodku. Obdavče- 
vanje po dejanskem dohodku se uvaja za dohodke, ki jih 
doseže zavezanec s kmetijsko proizvodnjo, ki ni neposredno 
ali pa je le v manjšem obsegu vezana na obdelavo zemljišč in 
jih zato katastrski dohodek, ki temelji na poprečnem možnem 
dohodku, sploh ne zajema ali pa jih ne zajema v celoti. 

Davek po dejanskem dohodku naj bi plačevali občani, ki 
dosegajo dohodke: 

- z rejo perutnine; 
- s pitanjem govedi in prašičev, če se krmijo s krmili 

industrijskega izvora v celoti ali pretežno; 
- s farmsko rejo drugih živali; 
- z drevesničarstvom in trsničarstvom, specializirano proi- 

zvodnjo sadja in grozdja, jagodičevja, vrtnin, cvetja in po- 
dobno. 

Obdavčevanje po dejanskem dohodku za navedene vrste 
kmetijske proizvodnje se uvaja v primerih, če celotni prihodek 
presega določen cenzus (po osnutku dogovora o temeljih 
davčne politike naj bi ta cenzus znašal: za živinorejo 
2,500.000 din, za rastlinsko proizvodnjo 1,500.000 din, za 
ostalo proizvodnjo 1,000.000 din). 

Izhodišče za ugotavljanje dejanskega dohodka naj bi bil 
celotni prihodek iz dejavnosti, zmanjšan za stroške in amorti- 
zacijo, zakonske in pogodbene obveznosti ter druge dajatve, 
za katere je kot vir opredeljen dohodek. Tako opredeljen čisti 
dohodek bi se zmanjšal za osebne dohodke zaposlenih delav- 
cev in bruto znesek zavarovalne osnove zakonca in drugih 
družinskih članov, za sredstva skupne porabe družinskih 
članov in delavcev ter za regres za letni dopust za zavezanca v 
višini, pogojih in merilih, ki veljajo za delavce v organizacijah 
združenega dela na področju kmetijstva, in osebni dohodek 
zavezanca, ostanek čistega dohodka pa bi predstavljal 
davčno osnovo. Iz istih razlogov kot so v zvezi z ugotavljanjem 
davčne osnove navedeni pri gospodarski dejavnosti, je tudi 
na področju kmetijstva predlagana variantna rešitev, po kateri 
naj bi se kot odbitna postavka priznaval zajamčeni osebni 
dohodek. 

Pri ugotavljanju dejanskega dohodka je zagotovljeno, da ne 
bo prihajalo do dvojne obdavčitve dohodka iz istih površin, 
kar bi bilo možno v primerih, ko je lastniku zemljišča odmer- 
jen davek po katastrskem dohodku, pridelki iz takega zem- 
ljišča pa so v določenem deležu udeleženi tudi v proizvodnji, 
za katero se ali lastniku ali družinskim članom odmerja davek 
po dejanskem dohodku (npr. specializirana proizvodnja sadja 
in grozdja, jagodičevja, cvetja; v izjemnih primerih tudi pri 
pitanju živine, če se ne krmi v celoti s krmili industrijskega 
izvora) 

Enako kot nosilcem samostojnega osebnega dela je tudi 
nosilcu samostojne dejavnosti na področju kmetijstva zaradi 
načelnega izenačevanja z delavci v združenem delu treba 
ugotoviti osebni dohodek, in sicer po merilih in na način, kot 
ga v 10. členu veljavnega zakona določa posebni dogovor. 

- Pri ugotavljanju dohodkov od gozda se zadržuje sedanja 
ureditev. 

- Skladno z medrepubliškim dogovorom o usklajevanju 

davčnega sistema se uvaja sistem proporcionalnih stopenj 
tako pri obdavčevanju po katastrskem dohodku kot pri obdav- 
čevanju po dejanskem dohodku s tem, da so lahko različne za 
zavezance, ki so pokojninsko in invalidsko zavarovani kot 
kmetje in za druge zavezance. Pri določanju davčnih stopenj 
od katastrskega dohodka je glede na različne ekonomske, 
tržne, prometne in druge pogoje povzet sistem diferenciranih 
stopenj po skupinah katastrskih občin. Pri obdavčevanju po 
dejanskem dohodku so lahko davčne stopnje različne po 
vrstah dejavnosti, glede na pogoje gospodarjenja in kraj, kjer 
se dejavnost opravlja. 

- Z zakonom naj bi se uvedle olajšave za zavezance, ki se 
vključujejo v družbeno organizirano tržno proizvodnjo. Dose- 
danje olajšave v zvezi z zakupnimi razmerji naj bi se razširile 
še na organizacije združenih kmetov in na združene kmete. 

- Predlagane trajne in začasne oprostitve naj bi bile pov- 
zete iz veljavne ureditve. 

- Še nadalje naj bi se zadržale veljavne socialne in eko- 
nomske olajšave, olajšave v zvezi z združevanjem kmetov, 
olajšave za borce NOV, olajšave v zvezi z vlaganji sredstev v 
gradnjo malih hidroelekrarni šolanjem otrok in podobno. 

Določitev višine dohodkovnih cenzusov in drugih merilih za 
priznavanje davčnih oprostitev in olajšav ter konkretna višina 
davčnih olajšav naj bi bila dana v pristojnost občin s tem, da 
bi se občine z dogovorom o usklajevanju davčne politike 
dogovorile za čimbolj poenotena merila. Takšna rešitev bi bila 
ustreznejša, ker bi bila občinam dana večja možnost prilaga- 
janja sprejetim programom razvoja kmetijstva, pa tudi iz 
razloga, da ob vsakoletni valorizaciji ali novem izračunu kata- 
strskega dohodka ne bi bilo potrebno spreminjati zakona o 
davkih občanov samo zaradi tehničnega preračuna dohod- 
kovnih cenzusov, ki so vezani na višino katastrskega do- 
hodka. 

t 
Davek od dohodka iz gospodarskih dejavnosti 
Uskladitev s predlogom dogovora pomeni: 

- Opredelitev celotnega prihodka zavezanca za davek iz 
gospodarskih dejavnosti, obdavčenega po dejanskem 
dohodku, kot skupnega zneska plačil za prodane proizvode in 
storitve (plačana realizacija). Uvedba plačane realizacije 
zahteva opredelitev odhodkov, ki se upoštevajo pri ugotavlja- 
nju ostanka čistega dohodka in sicer v sorazmernem delu, ki 
odpade na ustvarjeni celotni prihodek. Zavezancu pa se izje- 
moma daje možnost, da se na njegovo zahtevo celotni priho- 
dek ugotavlja po fakturirani realizaciji. Ta rešitev je predla- 
gana na podlagi sugestij Zveze obrtnih združenj Slovenije in 
občinskih uprav za družbene prihodke. 

- Rešitev, po kateri se med zakonske in pogodbene obvez- 
nosti, poleg plačanih obresti od kreditov, prejetih od bančnih 
organizacij za obratna sredstva, vštejejo tudi plačane obresti 
od takšnih kreditov za osnovna sredstva. Ta rešitev pomeni 
tudi realizacijo že navedenih stališč in sklepov Skupščine SR 
Slovenije. 

- Uvedbo proporcialnih stopenj pri obdavčitvi po dejan- 
skem dohodku s tem, da so te stopnje lahko določene 
različno glede na vrste dejavnosti, pogoje gospodarjenja in 
kraj, kjer se dejavnost opravlja. 

- Opredelitev pogojev, ki jih morajo zavezanci za ta davek 
izpolnjevati, da lahko plačujejo davek v pavšalnem letnem 
znesku. Navedeni način obdavčitve je vezan na manjši obseg 
poslovanja, pod čemer se razume uporaba dopolnilnega dela 
enega delavca in doseganje čistega dohodka, zmanjšanega 
za osebni dohodek, nadomestila osebnega dohodka in sred- 
stva skupne porabe zaposlenega delavca, do višine povpre- 
čnega letnega osebnega dohodka zaposlenih delavcev v 
gospodarstvu v SR Sloveniji v preteklem letu. Poleg tega so 
po rešitvah šteje, da zavezanec opravlja dejavnost v manjšem 
obsegu tudi, če opravlja osebne storitve, ali če se ukvarja s 
kmečkim turizmom in ne uporablja dopolnilnega dela več kot 
enega delavca. Določene dejavnosti, kot so: avtoprevozniška 
dejavnost, storitve z gradbeno mehanizacijo, prodajo na 
drobno ter gostinska dejavnost, so izvzete iz tega načina 
obdavčitve. Občinske skupščine so pooblaščene, da brodar- 
sko dejavnost in prevoz oseb z avtotaksijem, kar se šteje za 
avtoprevozniško dejavnost, obdavčijo v pavšalnem letnem 
znesku, če so izpolnjeni pogoji za naveden način obdačitve. 
Praksa pri izvajanju zakona je namreč pokazala, da je smo- 
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,trno določene dejavnosti obravnavati v pavšalnem letnem 
znesku. 

Glede na sklepe Skupščine SR Slovenije se: 
- Uvaja v zakon nove določbe, po katerih se omogoča 

zavezancem, obdavčenim po dejanskem dohodku, vlaganje 
sredstev za razširitev materialne osnove dela iz neobdavče- 
nega dela ostanka čistega dohodka. Neobdavčeni del davčne 
osnove, ki znaša največ 25%, zavezanci lahko polagajo kot 
depozit v banko največ pet let, ali pa neobdavčeni del takoj 
vložijo v nabavo osnovnih sredstev. V primeru, daje vrednost 
osnovnega sredstva večja od neobdavčenega dela davčne 
osnove, se zavezancu davčna osnova znižuje toliko časa, da 
je vrednost pokrita, vendar največ pet let. Če je vrednost 
osnovnega sredstva manjša od neobdavčenega dela davčne 
osnove, zavezanec lahko razliko položi kot depozit v banko, 
poleg tega pa še nadaljnja štiri leta uveljavlja pravico do 
znižanja davčne osnove. Ostale določbe zagotavljajo nadzor 
nad tem, ali so bila neobdavčena sredstva namensko uporab- 
ljena in sankcijo ob ugotovitvi nenamenske uporabe, ki je v 
naknadni obdavčitvi. Naknadna obdavčitev je predvidena tudi 
v primeru odtujitve in oddaje v najem pred potekom desetih 
let. 

- Z zakonom se predvidevajo posebne olajšave in oprosti- 
tve zvezancem - začetnikom, izvoznikom, zavezancem, ki 
dodatno zaposlijo nove delavce ter zavezancem, ki dosegajo 
dohodek z oddajo viškov električne energije, se spodbuja 
večjo proizvodnjo in zaposlenost v drobnem gospodarstvu, 
polno izkoriščanje obstoječih zmogljivosti ter izvoz na kon- 
vertibilno območje. 

- Izvajanje zakona je pokazalo, da se število zavezancev 
obdavčenih po dejanskem dohodku, ki tudi plačujejo davek iz 
dejavnosti, z leti zmanjšuje. Sedanja rešitev priznavanja olaj- 
šave za vlaganje pri zavezancih, obdavčenih v pavšalnem 
letnem znesku, ne ustreza, zato se posebej za te zavezance 
ureja način priznavanja te olajšave v obliki znižanja pavšal- 
nega letnega zneska davka. Z namenom, da bi vsak zvezanec 
prispeval k zadovoljevanju splošnih družbenih potreb, predla- 
gamo, da se pri ugotavljanju davčne osnove upošteva zaja- 
mčeni osebni dohodek namesto osebnega dohodka zave- 
zanca, ugotovljenega po merilih iz družbenega dogovora, ali 
da zavezanec, ki ne doseže določene višine ostanka čistega 
dohodka, plača davek iz dejavnosti v višini, ugotovljeni po 
merilih za ugotavljanje pavšalnega letnega zneska davka. 

Ker sedanja možnost cenitve v primerih nepopolne ali 
nepravilne davčne napovedi s primerjavo z drugimi istovrst- 
nimi zavezanci, ni bila vedno izvedljiva, se določbe o cenitvi 
dopolnjujejo z novo možnostjo, to je uporabo normativov 
porabe surovin, pridobljenih pri organizaciji združenega dela 
z enakim predmetom poslovanja. 

Davek od dohodka iz poklicnih dejavnosti 
Spremembe in dopolnitve določb, ki urejajo obdavčitev 

dohodka iz poklicnih dejavnosti so smiselno enako oprede- 
ljene kot pri davku od dohodka iz gospodarskih dejavnosti. 

Davek iz avtorskih pravic, patentov in tehničnih izboljšav 
Skladno z dogovorom se: 
- uvaja obdavčitev dohodkov iz patentov in tehničnih 

izboljšav, zavarovanih z zakonom; 

- opredeljuje kot zavezance za ta davek tudi občane, ki 
dosegajo dohodke iz avtorske pravice in iz patentov ter tehni- 
čnih izboljšav v tujini s tem, da se jim obračunani davek 
zmanjša za davek plačan od tega dohodka v tujini; 

- na novo opredeljujejo vrste stroškov, ki so nujno 
potrebni za ustvaritev dohodkov iz patentov in tehničnih 
izboljšav; 

- predlaga možnost uvedbe različnih proporcionalnih sto- 
penj glede na vrste dohodkov, glede na to ali je dohodek 
ustvarjen na ozemlju SR Slovenije ali v tujini, glede na to ali 
dohodek doseže občan ali tuja fizična ali pravna oseba in 
glede na to ali dohodek iz avtorskih pravic, patentov in tehni- 
čnih izboljšav doseže avtor sam ali oseba, na katero je pre- 
nešena avtorska pravica; 

- z namenom vzpodbujati razvoj znanstveno raziskoval- 
nega dela, izumiteljstva in tehničnih izboljšav oprošča vsa 

nadomestila za odstop patentov oziroma tehničnih izboljšav 
organizaciji združenega dela in delovnim ljudem, ki s samo- 
stojnim osebnim delom opravljajo dejavnost. 

Ostale predlagane spremembe ne pomenijo novih vsebin- 
skih rešitev, temveč se pojmi terminološko usklajujejo z zako- 
nom o avtorski pravici in z zakonom o varstvu izumov, paten- 
tov in tehničnih izboljšav. 

Davek od dohodkov iz premoženja in premoženjskih 
pravic 

V skladu z dogovorom se: 
- razširja krog zavezancev za davek od dohodkov iz pre- 

moženja in pemoženjskih pravic na tuje fizične in pravne 
osebe; 

- ukinja obdavčitev dohodkov doseženih s prodajo nepre- 
mičnin; 

- uvaja možnost določitve različnih stopenj glede na vrsto 
dohodka in glede na zavezanca. 

Hkrati s spremembami, ki izvirajo iz dogovora predlagamo 
dopolnitev, po kateri se s tem davkom obdavčijo le dohodki, 
doseženi s prodajami premičnega premoženja, ki so bile 
izvršene v roku petih let od nabave. To dopolnitev zahtevajo 
ugotovitve, da občani ne hranijo dokumentacije o nabavi 
premičnega premoženja, kar otežkoča ugotavljanje davčnih 
osnov. Izkušnje pri izvajanju zakona so opozorile na 
pomanjkljivosti določb o načinu ugotravljanja davčne osnove 
v primeru prodaje osnovnih sredstev zavezancev davka iz 
dejavnosti, ki jim je bila od teh sredstev priznana amortizacija. 
Predlagana rešitev, po kateri se bo zavezancem celotni doho- 
dek zmanjševal za valorizirano neodpisano knjižno vrednost 
in druge dejanske stroške, ki prispevajo k povečanju vredno- 
sti osnovnega sredstva omogoča enotno ugotavljanje davčne 
osnove. 

Davek na dediščine in darila 
Uskladitev z dogovorom pomeni: 
- sprememba določb o stopnjah, po katerih se lahko uve- 

dejo različne stopnje glede na vrsto podedovanega ali v dar 
prejetega premoženja; 

- dopolnitev, po kateri se v celoti izvzema iz obdavčitve z 
davkom na dediščine in darila zavezance, ki so z zapustnikom 
oziroma darovalcem v prvem dednem redu. Dediče katerega- 
koli dednega reda pa se oprošča plačila davka, če podeduje 
stanovanje pod pogojem, da nimajo drugega stanovanja in da 
so z zapustnikom ob njegovi smrti živeli v skupnem gospo- 
dinjstvu. 

Po predlogu dogovora naj bi se obdavčevala tudi denarna 
darila, ki jih prejmejo civilno pravne osebe iz tujine. Osnutek 
zakona takšne ureditve ne predvideva, ker bi pomenila odstop 
od načela enakosti občanov, s katerimi so glede davčne 
obveznosti izenačene civilno pravne osebe po zakonu o dav- 
kih občanov. 

Glede na ugotovitve v praksi, da so bili zavezanci davka od 
darila ob sedanji ureditvi pri nepravočasni napovedi v ugo- 
dnejšem položaju, ker so plačevali davek od vrednosti, ki jo je 
imelo premoženje ob prejemu darila, povečan za 10% ozi- 
roma 20%, predlagamo dopolnitev, po kateri se obdarjencu, 
ki ne napove prejema darila v zakonitem roku, davek odmeri 
kot da bi davčna obveznost nastala na dan napovedi. 

Davek od premoženja 
V skladu z dogovorom se uvaja obdavčitev novih premo- 

ženjskih predmetov, in sicer: osebnih motornih vozil, avtobu- 
sov, tovornih motornih in priklopnih vozil, traktorjev, samo- 
voznih kombajnov, plovnih objektov in letal. * 

Novo uvedeni premoženjski predmeti se po predlaganih 
rešitvah obdavčujejo v pavšalnih letnih zneskih, katerih višino 
opredeli občinska skupščina po merilih, kot so delovna pro- 
stornina motorja, nosilnost, moč motorja, dolžina plovila in 
vrednost pri avtobusih, kombanjih in letalih. Pri določitvi 
višine pavšalnega letnega zneska se upošteva starost premo- 
ženjskega predmeta po merilih, ki jih določi občinska sku- 
pščina na podlagi medobčinskega dogovora o usklajevanju 
davčne politike. Davek se odmerja na podlagi evidence o 
registraciji, občinska skupščina pa lahko zahteva od zavezan- 
cev vložitev davčne napovedi. Predvidevajo se oprostitve 
plačila davka za osebne avtomobile do 1,6 I delovne prostor- 
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nine motorja in osebne avtomobile, katerih lastniki so invalidi 
ter plovila krajša od 8 metrov. Tega davka pa je tudi 
oproščeno premoženje, ki ga lastniki uporabljajo za opravlja- 
nje dejavnosti. 

Pri stavbah se skladno z dogovorom razširja oprostitev tega 
davka za znesek, ki ustreza 70 m2 stanovanjske površine, tudi 
na ožje družinske člane. 

Davek od skupnega dohodka občanov 
Uskladitev z dogovorom pomeni: 

- znižanje zneska, do katerega se ta davek ne plačuje na 
dvakratni poprečni tisti osebni dohodek zaposlenih delavcev 
v gospodarstvu ter povečanje olajšave za vzdrževane družin- 
ske člane na znesek, ki ustreza poprečnemu letnemu čistemu 
osebnemu dohodku zaposlenih delavcev v gospodarstvu v SR 
Sloveniji; 

- znižanje davčne osnove za stroške zagovora doktorske 
disertacije in magistrskega dela davčnega zavezanca; za zne- 
sek stroškov za vsak neodkupljeni izum in tehnično izboljšavo 
v letu, v katerem je bil izum patentiran oziroma je bil predlog 
tehnične izboljšave sprejet in za nedomestila, ki se izplačujejo 
iz naslova članstva v akademiji znanosti. 

Zaradi upoštevanj priznanih ekonomskih in socialnih ola- 
jšav pri davku iz skupnega dohodka se razširja določba, po 
katerih se za ugotavljanje skupnega čistega dohodka upoš- 
teva davek v višini, kot bi bil odmerjen, če olajšava ne bi bila 
priznana tudi na zavezanca davka iz kmetijske dejavnosti. 

Iz istega razloga se pri skupnem dohodku v osnovo ne 
všteva odstotno znižanje davčne osnove zaradi vlaganja sred- 
stev v razširitev materialne osnove dela. 

3. Postopek za odmero in pobiranje davkov 
Glede na probleme pri prodaji zarubljenih stvari, ki so v 

solastništvu zavezanca in njegovega zakonca, vsakega do ene 
nerazdelne polovice, predlagamo rešitev, po kateri je možno 
prodati takšne predmete, ne da bi bilo potrebno za prodajo 
privoljenje zavezančevega zakonca. 

V zvezi s predvidenimi olajšavami za zavezance davka iz 
kmetijske dejavnosti, ki se priznavajo za tekoče leto v naprej, 
se predlaga dopolnitev določb o izdaji začasnih odločb tako, 
da je s takšnimi odločbami možno odmeriti davek tudi tem 
zavezancem. 

4. Kazenske določbe 
Glede na določbe novega zakona o prekrških se: 
- črtajo določbe zakona o davkih občanov, po katerih se je 

storilcu davčnega prekrška lahko izrekel tudi varstveni ukrep 
prepovedi samostojnega opravljanja dejavnosti za čas do 
enega leta in posebne določbe za vodenje postopka o pre- 
krških; 

- povečuje višina zagroženih denarnih kazni za davčne 
prekrške. 

5. Prehodne in končne določbe 
Zaradi obsežnih sprememb in dopolnitev zakona in 

ponovne vključitve poglavja, ki se nanaša na področje kmetij- 
stva, bi bil zakon nepregleden, kar bi oviralo njegovo upo- 
rabo, zato predlagamo, da se zakonodajno-pravno komisijo 
Skupščine SR Slovenije pooblasti, da izda prečiščeno bese- 
dilo zakona. 

IV. OCENA POTREB PO FINANČNIH SREDSTVIH 
Predlagane spremembe in dopolnitve zakona ne-bodo ter- 

jale novih finančnih sredstev za njegovo izvedbo. 

OSNUTEK ZAKONA 

o spremembah in dopolnitvah zakona o davkih občanov 

1. člen 
V zakonu o davkih občanov (Uradni list SRS, št. 44/82) se 

drugi odstavek 4. člena črta. 

2. člen 
10. točka 5. člena se spremeni tako, da se glasi: 
»10. od posebnih plačil in nagrad, ki jih prejme delavec za 

izum ali tehnično izboljšavo na podlagi samoupravnega 
splošnega akta organizacije združenega dela, v kateri je bil 
izum ali tehnična izboljšava ustvarjena.« 

Za 12. točko se dodajo nove 13., 14. in 15. točka, ki se 
glasijo: 

»13. osebnih dohodkov delavcev v invalidskih delavnicah za 
poklicno rehabilitacijo in zaposlovanje invalidov; 

14. osebnih dohodkov delavcev v jamskih kopih; 
15. prejemkov za delo med rehabilitacijo.« 
Sedanja 13. točka postane 15. točka. 

3. člen 
Prvi odstavek 10. člena se spremeni tako, da se glasi: 
»Kmetje in drugi delovni ljudje, ki samostojno z osebnim 

delom opravljajo dejavnost z delovnimi sredstvi, ki so lastnina 
občanov in delovni ljudje, ki i. osebnim delom samostojno 
opravljajo poklicno dejavnost, ali z osebnim delom samo- 
stojno kot poklic dosegajo dohodke iz avtorskih pravic in se 
jim odmerja davek po dejanskem dohodku, plačujejo do 
višine osebnega dohodka davke, kot jih plačujejo od oseb- 
nega dohodka delavci v združenem delu.« 
Varianta: 

Kmetje in drugi delovni ljudje, ki samostojno z osebnim 
delom opravljajo dejavnost z delovnimi sredstvi, ki so lastnina 
občanov, in delovni ljudje, ki z osebnim delom samostojno 
kot poklic dosegajo dohodke iz avtorskih pravic in se jim 
odmerja davek po dejanskem dohodku, plačujejo do višine 

osebnega dohodka davek od osebnega dohodka, kot ga 
plačujejo delavci v združenem delu. 

4. člen 
Prvi odstavek 19. člena se spremeni tako, da se glasi: 
»Poslovne knjige oziroma evidence morajo voditi kmetje, 

delovni ljudje, ki samostojno z osebnim delom opravljajo 
dejavnost z delovnimi sredstvi, ki so lastnina občanov, delovni 
ljudje, ki z osebnim delom samostojno opravljajo poklicno 
dejavnost in delovni ljudje, ki z osebnim delom samostojno 
kot poklic dosegajo dohodke iz avtorskih pravic, če se jim 
odmerja davek po dejanskem dohodku.« 

5. člen 
V prvem odstavku 30. člena se za 1. točko doda nova 

2. točka, ki se glasi: 
»2. davek od dohodka iz kmetijske dejavnosti.« 
Sedanja 2. do 9. točka postanejo 3. do 10. točka. 
Sedanja 4. točka, ki postane nova 5. točka, se spremeni 

tako, da se glasi: 
»5. davek od dohodka iz avtorskih pravic, patentov in tehni- 

čnih izboljšav.« 
Drugi odstavek se črta. 

6. člen 
32. člen se spremeni tako, da se glasi: 
»Zavezanec za davek od osebnega dohodka delavcev je: 
- delavec, ki dosega osebne dohodke iz delovnega ra- 

zmerja, 
■ - delovni človek, ki dosega osebni dohodek s samostoj- 

nim opravljanjem kmetijske, gospodarske ali druge dejavnosti 
z osebnim delom z delovnimi sredstvi v lasti občanov, s 
samostojnim opravljanjem poklicne dejavnosti oziroma z 
osebnim delom samostojno kot poklic dosega dohodke iz 
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avtorskih pravic in se mu ugotavlja osebni dohodek po 10. 
členu tega zakona. 

Za delavca, ki dosega osebni dohodek po prvi alinei tega 
člena, se šteje tudi: 

- delavec, ki dosega osebni dohodek pri tuji fizični ali 
civilno pravni osebi, 

- delavec, ki dosega osebni dohodek z delom v jugoslo- 
vanskem predstavništvu ali delovni enoti, ki jo v tujini usta- 
novi organizacija združenega dela, če s sporazumom o izogi- 
banju dvojnemu obdavčenju, sklenjenem z državo, v kateri je 
jugoslovansko predstavništvo ali delovna enota, ni drugače 
določeno, 
Varianta: 

- delavec, ki dosega osebni dohodek z delom v jugoslo- 
vanskem predstavništvu ali delovni enoti, ki jo v tujini usta- 
novi organizacija združenega dela, če ta dohodek ni bil obda- 
včen v državi, v kateri je bil dosežen. 

- delavec, ki je v SR Sloveniji zaposlen pri tujem konzular- 
nem predstavništvu, pri tuji ali mednarodni organizaciji, 

- tuj državljan, ki dosega osebni dohodek z delom v SR 
Sloveniji.« 

« 
7. člen 

33. člen se spremeni tako, da se glasi: 
»Davčna osnova za davek od osebnega dohodka delavcev 

je: 
- vsak posamezen prejemek, ki se po predpisih o delovnih 

razmerjih šteje za osebni dohodek iz delovnega razmerja, 
- osebni dohodek, ugotovljen po 10. členu tega zakona, 
- osebni dohodek, ki ga delavec doseže z delom v jugoslo- 

vanskem predstavništvu ali delovni enoti, ki jo v tujini usta- 
novi organizacija združenega dela, ugotovljen na podlagi 
osnov in meril iz samoupravnega splošnega akta organizacije 
združenega dela, brez upoštevanja količnika za posebne živ- 
ljenjske in delovne razmere v tujini, 

- osebni dohodek, ki ga delavec v SR Sloveniji doseže z 
delom pri tujem konzularnem predstavništvu, pri tuji ali 
mednarodni organizaciji. 

- osebni dohodek, ki ga tuj državljan doseže z delom na 
ozemlju SR Slovenije.« 

8. člen 
Prvi odstavek 34. člena se dopolni tako, da se glasi: 
»Stopnje davka od osebnega dohodka delavcev so propor- 

cionalne in so lahko določene različno za osebne dohodke, 
dosežene v SR Sloveniji in v tujini.« 

Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi: 
»Posebna stopnja republiškega davka se določi za pre- 

jemke za delo, ki traja prek polnega delovnega časa, razen za 
prejemke za tako delo, ki ga je delavec po predpisih o delov- 
nih razmerjih oziroma po samoupravnem splošnem aktu dol- 
žan opraviti.« 

9. člen 
35. člen se spremeni tako, da se glasi: 
»Občanu, ki je zaposlen pri jugoslovanskem predstavništvu 

ali pri delovni enoti, ki jo ustanovi organizacija združenega 
dela v tujini, se obračunani znesek davka od osebnega 
dohodka delavca zmanjša za davek, ki je bil od tega osebnega 
dohodka plačan v tujini.« 

10. člen 
36. člen se črta. 

11. člen 
Za 41. členom se doda novo 2. poglavje davek od dohodka 

iz kmetijske dejavnosti z novimi členi od 11. a do 11. af, ki se 
glasijo: 

»2. DAVEK OD DOHODKA IZ KMETIJSKE 
DEJAVNOSTI 

11. a člen 
Zavezanec za davek od dohodka iz kmetijske dejavnosti (v 

nadaljnjem besedilu: davek iz kmetijstva) je delovni človek, ki 

dosega dohodek z opravljanjem kmetijske dejavnosti kot last- 
nik, imetnik pravice uporabe ali uživalec zemljišča, ki je vpi- 
san v katastrskem operatu po stanju na dan 1. decembra pred 
letom, za katero se davek odmerja. 

Ne glede na določbo prejšnjega odstavka je zavezanec za 
davek iz kmetijstva tudi delovni človek, ki dosega dohodek s 
kmetijsko proizvodnjo iz 11. č člena tega zakona. 

Če uporablja zemljišče kdo, ki ni vpisan v zemljiškem kata- 
stru kot njegov lastnik, imetnik pravice uporabe ali uživalec in 
tudi ni zakupnik, lahko davčni organ davek iz kmetijstva 
odmeri uporabniku zemjišča. 

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

Za geodetske zadeve pristojni občinski upravni organ je 
dolžan o spremembah iz prejšnjega odstavka obvestiti davčni 
organ tudi v primerih, ko te do 1. decembra tekočega leta še 
niso bile izvedene v katastrskem operatu. 

11. b člen 
Če tvori več lastnikov, imetnikov pravice uporabe ali užival- 

cev zemljišča eno samo gospodinjstvo, je davčni zavezanec 
praviloma eden izmed polnoletnih članov kot predstavnik 
gospodinjstva. 

11. c člen 
Dohodek iz kmetijstva, ki ga doseže zavezanec z določe- 

nimi kmetijskimi proizvodnjami, ki niso, ali so le v manjšem 
obsegu vezane na obdelavo zemljišč, in dosega s tem višje 
dohodke, se ugotavlja po dejanskem dohodku. 

Dohodek iz kmetijstva, ki ga doseže zavezanec s kmetijsko 
proizvodnjo, vezano na obdelavo zemljišč, se ugotavlja po 
predpisih o ugotavljanju katastrskega dohodka. 

11. č člen 
Dejanski dohodek se v smislu prvega odstavka 11. c člena 

tega zakona ugotavlja zavezancem, ki dosegajo dohodke z 
naslednjimi vrstami kmetijske proizvodnje: 

1. z rejo perutnine, če celotni prihodek presega 1,000.000 
dinarjev (varianta: 2.500.000 din); 

2. s pitanjem govedi in prašičev na industrijski način, ki ni 
vezano na doma pridelano krmo, kot tudi v primerih, ko 
dokupljena krmila industrijskega izvora presegajo 50% 
skupne porabe krme glede na normative, ki jih določi Repu- 
bliški komite za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, če celotni 
prihodek presega 2.500.000 dinarjev; 

3. s farmsko rejo drugih živali, ki jih določi občinska sku- 
pščina, če celotni prihodek presega 2,500.000 dinarjev; 

4. z drevesničarstvom in trsničarstvom, specializirano proi- 
zvodnjo sadja in grozdja, jagodičevja, vrtnin, cvetja in drugih 
vrst rastlinske proizvodnje, ki jih določi občinska skupščina, 
če celotni prihodek presega 1,500.000 dinarjev. 

Dejanski dohodek se ugotavlja zavezancem, ki dosegajo 
dohodek iz več vrst kmetijske proizvodnje iz prejšnjega 
odstavka, če skupni celotni prihodek presega 2,500.000 di- 
narjev. 

Zneski celotnega prihodka iz prvega odstavka tega člena se 
valorizirajo v skladu s porastom cen kmetijskih proizvodov, če 
porast teh proizvodov presega 10%. Valorizacijski količnik 
ugotovi Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. 

Varianta 11. č člena: 
Vrste kmetijske proizvodnje in obseg proizvodnje, iznad 

katere se v smislu prvega odstavka tega člena ugotavlja 
dejanski dohodek, določijo občinske skupščine v dogovoru o 
usklajevanju davčne politike. 

11. d člen 
Osnova za davek iz kmetijstva, ki se odmerja po dejanskem 

dohodku, je ostanek čistega dohodka iz kmetijske dejavnosti 
zavezanca. 

Ostanek čistega dohodka se ugotovi tako, da se: 
1. celotni prihodek, dosežen s kmetijsko proizvodnjo, zma- 

njša za materialne stroške in amortizacijo; 
2. ugotovljeni dohodek zmanjša za zakonske in pogodbene 

obveznosti ter druge dajatve, ki se krijejo iz dohodka; 
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3. tako ugotovljeni čisti dohodek se zmanjša za: 
- osebni dohodek zavezanca po 10. členu tega zakona in 

nadomestilo osebnega dohodka, če je zaposlen na kmetiji in 
je na tej osnovi pokojninsko in invalidsko zavarovan in 
osebne dohodke delavcev, ki so pri zavezancu v delovnem 
razmerju, 

Varianta: 
- zajamčeni osebni dohodek zavezanca in nadomestilo 

osebnega dohodka, če je zaposlen na kmetiji in je na tej 
osnovi pokojninsko in invalidsko zavarovan, in osebne 
dohodke delavcev, ki so pri zavezancu v delovnem razmerju. 

- letni znesek bruto zavarovalne osnove zakonca in drugih 
družinskih članov, če so zaposleni na kmetiji in so pokojnin- 
sko in invalidsko zavarovani na podlagi dohodkov, doseženih 
z opravljanjem dejavnosti, določenih v 11. č členu tega 
zakona. Šteje se, da je zakonec ali drugi družinski član zava- 
rovan na podlagi dohodkov iz 11. č člena tega zakona, če 
obseg kmetijske proizvodnje glede na normative, ki jih določi 
za kmetijstvo pristojen republiški upravni organ, zahteva tudi 
delo zakonca ali družinskih članov; 

- sredstva skupne porabe družinskih članov in delavcev 
ter za regres za letni dopust za zavezanca v višini in pogojih 
ter merilih, ki veljajo za delavce v organizacijah združenega 
dela na področju kmetijstva; 

4. po izvedeni razporeditvi čistega dohodka predstavlja 
preostali znesek ostanek čistega dohodka. 

Za celotni prihodek se šteje skupen znesek plačil za pro- 
dane kmetijske proizvode in storitve v koledarskem letu 
(plačana realizacija). 

Izjemoma se za celotni prihodek šteje prihodek, dosežen z 
blagovno proizvodnjo (fakturirana realizacija), če to zaveza- 
nec zahteva v letni napovedi. Pri prehodu iz plačane na 
fakturirano realizacijo, se v celotni prihodek všteva tudi faktu- 
rirani celotni prihodek, ki v preteklem letu ni bil plačan. 

11. e člen 
V primerih, ko se dohodek iz kmetijstva ugotavlja po dejan- 

skem dohodku, se iz katastrskega dohodka izloča celotni ali 
sorazmerni del katastrskega dohodka tistih kmetijskih 
površin, katerih pridelki so udeleženi v proizvodnji, za katero 
se ugotavlja dejanski dohodek. 

Za kmetijstvo pristojen republiški upravni organ izda v 
soglasju z Republiško upravo za družbene prihodke navodilo 
o obsegu in načinu izločanja kmetijskih površin iz katastr- 
skega dohodka. 

11. f člen 
Za materialne stroške se štejejo stroški, ki so bili nujno 

potrebni za ustvaritev celotnega prihodka, in to: 
1. izdatki za porabljen reprodukcijski material, pomožni 

material, droben inventar in embalažo; 
2. izdatki za porabljeno energijo in kurjavo; 
3. izdatki za občasna in začasna dela, če so bili glede na 

specifičnost kmetijske proizvodnje potrebni in če je bil plačan 
davek po odbitku po stopnji, ki jo določi občinska skupščina; 

4. izdatki za vzdrževanje osnovnih sredstev zaradi zagotav- 
ljanja njihovega tekočega delovanja, razen izdatkov, ki so po 
predpisih, ki veljajo za temeljne organizacije združenega dela, 
izdatki investicijskega vzdrževanja; 

5. izdatki za stroške zavezanca in delavcev v zvezi z deli 
opravljenimi izven območja občine, po izdanem potnem 
nalogu v višini, ki veljajo za delavce v organizacijah združe- 
nega dela na področju kmetijstva, kot so: 

- dnevnice za službena potovanja, 
- povračila prevoznih stroškov in za prenočišče na službe- 

nem potovanju: 
6. izdatki za zakupnino za poslovni prostor v tuji zgradbi, 

za zemljišče, ki se uporablja za opravljanje kmetijske dejavno- 
sti, in za najemnino za opremo; 

7. izdatki v zvezi s prodajo proizvodov in za transportne 
stroške, ki so bili potrebni pri opravljanju dejavnosti; 

8. izdatki za pisarniški material, poštne, telegrafske in tele- 
fonske storitve; 

9. izdatki za sprotne potrebe varstva pri delu v zvezi z 
opravljanjem dejavnosti! 

10. izdatki za strokovno literaturo in časopise z družbeno- 

politično vsebino ter za stroške sodelovanja v organiziranih 
oblikah strokovnega izpopolnjevanja v zvezi z opravljanjem 
dejavnosti; 

11. izdatki za stroške propagande, reklame, razstavljanja 
na sejmih in razstavah; 

12. izdatki za nagrade, izplačane v zvezi s praktičnim pou- 
kom oziroma opravljanjem delovne prakse; 

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

Vsi materialni stroški morajo biti posamično izkazani in 
dokazani z dokumenti. 

11. g člen 
Amortizacija se obračunava od nabavne vrednosti osnovnih 

sredstev, povečane za stroške dostave in montaže. Za 
osnovna sredstva, od katerih se obračunava amortizacija po 
tem zakonu, štejejo: 

- gradbeni objekti, 
- oprema, 
- dolgoletni nasadi, 
- živina. 
Za osnovna sredstva se ne šteje droben inventar. 
Amortizacija se prizna za osnovna sredstva, vpisana v evi- 

denci osnovnih sredstev. 
Pri obračunu amortizacije se upoštevajo osnovna sredstva, 

ki jih zavezanec uporablja pri opravljanju dejavnosti, zaradi 
katere je preuvrščen na obdavčitev po dejanskem dohodku. 
Če ta osnovna sredstva uporablja zavezanec tudi za opravlja- 
nje dejavnosti, od katere je obdavčen po katastrskem 
dohodku, ali za opravljanje druge gospodarske dejavnosti, se 
pri obračunu amortizacije upošteva sorazmerni del. 

Način vrednotenja osnovnih sredstev in stopnje amortiza- 
cije predpiše Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. 

11. h člen 
Za zakonske in pogodbene obveznosti ter druge dajatve v 

smislu 2. točke 11. d člena tega zakona se štejejo: 
1. obveznosti za financiranje dejavnosti izobraževanja, 

znanosti, kulture, zdravstva in drugih družbenih dejavnosti ter 
obveznosti, s katerimi se zagotavlja socialna varnost delavcev 
in zavezanca, opredeljena z zakoni, dogovori oziroma samou- 
pravnimi sporazumi ter pogodbami, za katere zakon določa, 
da se v temeljnih organizacijah združenega dela poravnajo iz 
dohodka; 

2. članski prispevki; 
3. izdatki za splošno ljudsko obrambo in družbeno samo- 

zaščito; 
4. izdatki za humanitarne, kulturne in. telesnokulturne 

namene, če gre za organizirane oblike zbiranja sredstev; 
5. upravne takse v zvezi z opravljanjem dejavnosti; 
6. zavarovalne premije, plačane za: 
- zavarovanje gradbenih objektov, opreme, kmetijskih 

posevkov, dolgoletnih nasadov in živine, 
- zavarovanje delavcev za primere nesreč pri delu; 
7. plačane obveznosti od kreditov za osnovna in obratna 

sredstva, prejetih od bančnih organizacij, ter stroške zavaro- 
vanja teh kreditov; 

8. sodni stroški v zvezi z uveljavljanjem terjatev iz naslova 
opravljanja dejavnosti; 

9. drugi izdatki za izpolnitev z zakonom določenih obvez- 
nosti, prevzetih s samoupravnim sporazumom ali s pogodbo. 

11. i člen 
Zavezanci davka iz kmetijstva, ki se jim ugotavlja dejanski 

dohodek, so dolžni voditi evidence, ki jih predpiše Republiška 
uprava za družbene prihodke. 

Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se lahko zave- 
zanci, ki so vključeni v družbeno organizirano proizvodnjo, 
dogovorijo z organizacijo združenega dela, da se celotni 
prihodek in materialni stroški ugotavljajo na podlagi evidenc 
organizacij združenega dela, s katerimi proizvodno sodelu- 
jeja 

Če davčni organ na podlagi zbranih podatkov ali ugotovi- 
tev, da evidence niso v redu in da podatki v njih niso verodo- 
stojni, spozna, da so podatki iz napovedi nepopolni ali nepra- 
vilni, ugotovi osnovo za davek na podlagi cenitve celotnega 
prihodka in materialnih stroškov, oprte na podatke o načinu 
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in obsegu zavezančevega poslovanja in obsega zaposlovanja 
delavcev ter na podlagi vseh konkretnih dejstev in pogojev, v 
katerih zavezanec posluje, ali s primerjavo z drugimi zave- 
zanci, ki poslujejo v podobnih pogojih. Pri cenitvi celotnega 
prihodka in materialnih stroškov se lahko davčni organ opre 
tudi na normativ porabe reprodukcijskega in drugega mate- 
rialna, izračunan na podlagi podatkov organizacij združenega 
dela, ki se ukvarjajo z enako vrsto kmetijske proizvodnje. 

11. j člen 
Šteje se, da del čistega dohodka, ki se po zagotovitvi 

osebnih dohodkov delavcev nameni za osebni dohodek zave- 
zanca, ne more biti nižji od osebnega dohodka, določenega 
po 10. členu, če zavezanec ne dokaže drugače. 

11. k člen 
Osnova za davek iz kmetijstva je katastrski dohodek. 
Osnova za davek iz kmetijstva, ki odpade na dohodek iz 

gozda, je vrednost lesa, odkazanega za posek, skladno z 
gozdnogospodarskim načrtom in dinamiko njegovega izvaja- 
nja. Davek se odmeri za leto, v katerem se mora poseg izvršiti. 
Davek se ne odmeri od lesa, odkazanega za drva, in tudi ne od 
tistega dela lesa za neposredno lastno uporabo, ki je name- 
njen za gradnjo ali obnovo gospodarskih in stanovanjskih 
poslopij kmečkega gospodarstva. Osnovo za odmero določi 
davčni organ glede na količino lesa in del prodajne cene lesa, 
ki pripada lastniku gozda. 

Podatke o količini in ceni lesa sporoči davčnemu organu 
gozdnogospodarska organizacija. 

11. I člen 
Stopnje davka iz kmetijstva so proporcionalne. , 
Stopnje davka iz kmetijstva se lahko določijo različno za 

zavezance, ki so pokojninsko in invalidsko zavarovani kot 
kmetje, in za druge zavezance. 

Stopnje davka iz kmetijstva, ki se odmerja po dejanskem 
dohodku, so lahko različne po vrstah dejavnosti, glede na 
pogoje gospodarjenja in kraj, kjer se dejavnost opravlja. 

Občinska skupščina lahko predpiše različne stopnje davka 
iz kmetijstva od katastrskega dohodka negozdnih zemljišč za 
posamezne skupine katastrskih občin ali za posamezne kata- 
strske občine oziroma njihove dele. 

Če je občinska skupščina predpisala različne stopnje 
občinskega davka iz kmetijstva za posamezne skupine kata- 
strskih občin ali za posamezne katastrske občine, se davek 
odmeri po stopnji, ki velja za katastrsko občino, na katere 
območju je zemljišče, če občinska skupščina ne določi 
drugače. 

11. m člen 
Razdelitev območja občine na posamezne skupine katastr- 

skih občin, ali na posamezne katastrske občine, za katere se 
predpisujejo različne stopnje občinskega davka, je treba 
izvršiti po enotnih merilih ob upoštevanju reliefa, kakovosti 
tal, oddaljenosti in kupne moči tržišča ter oddaljenosti od 
prometnih zvez, tako da se razvrstijo: 
- v prvo skupino - ravna do blago nagnjena zemljišča, ki 

dopuščajo uporabo težke mehanizacije in imajo dobre komu- 
nikacijske ter prav dobre tržne pogoje; 

- v drugo skupino - blago valovita gričevnata zemljišča z 
manjšimi nadmorskimi višinami, ki dopuščajo uporabo težje 
mehanizacije in imajo razmeroma dobre tržne pogoje; 

- v tretjo skupino - hriboviti predeli z večjimi višinami 
naselij, ki dopuščajo uporabo lažje mehanizacije; 
- v četrto skupino - gorati predeli. 
Če so v predelih z ugodnim reliefom tla slabše kakovosti 

(kamnita, preplitva, močvirna) ali slabši tržni pogoji, se kata- 
strska občina razvrsti za eno do dve skupini nižje. Ce niso vsa 
zemljišča posamezne katastrske občine izenačena glede 
reliefa ali kakovosti tal, se razvrstijo v tisto kategorijo, v katero 
spada večji del obdelovalnih površin. 

Če so v posamezni skupini večje razlike glede reliefa zem- 
ljišča in tržnih pogojev, lahko občinska skupščina za del 
katastrskih občin iste skupine določi posebne stopnje, vendar 
v eni skupini lahko predpiše največ dve različni stopnji. 

11. n člen 
Davek iz kmetijstva se plačuje od katastrskega dohodka 

zemljišča, ki se da izkoriščati za kmetijsko proizvodnjo, in 
sicer ne glede na to, ali se v resnici tako izkorišča ali ne. 

Davek iz kmetijstva se ne plačuje od katastrskega dohodka 
zemljišča, ki ga je pristojni organ na podlagi zakona prepove- 
dal izkoriščati za kmetijsko proizvodnjo. 

11. o člen 
Davka iz kmetijstva so trajno oproščeni dohodki od: 
1. zemljišč pod stavbami in dvorišč. Če niso dana v zakup; 
2. dvorišč cerkva, 
3. zemljišč, na katerih so nasipi, kanali, prekopi in jezovi, 

objekti za potrebe splošne ljudske obrambe, obrambni, vrbni 
in drugi zaščitni nasadi, rovi in druge naprave iz zemlje, ki so 
potrebne za obrambo pred poplavami in za osuševanje ali 
namakanje. 

Oprostitve iz prejšnjega odstavka prenehajo, če se zem- 
ljišče neha uporabljati v namen, ki daje pravico do oprostitve. 

Prenehanje razlogov za oprostitev po tem členu mora 
davčni zavezanec naznaniti davčnemu organu. 

11. p člen 
Davka iz kmetijstva po katastrskem dohodku so začasno 

oproščeni dohodki od zemljišč: 
1. na katerih se zasadijo novi vinogradi; 
2. na katerih se zasadijo novi sadovnjaki in drugi dolgoletni 

nasadi. 
Navedene oprostitve se priznajo samo, če za; kmetijstvo 

pristojni občinski upravni organ ugotovi, da so bila dela 
opravljena strokovno in skladno s programi razvoja kmetijstva 
v SR Sloveniji oziroma občini. 

Natančnejše določbe o tem, katera zemljišča se začasno 
oproste davka po tem členu, pogoje za oprostitev ter čas 
oprostitve, v mejah določenega roka predpišejo občinske 
skupščine. 

Začasno oprostitev davka po tem členu uveljavlja zaveza- 
nec z vlogo, ki jo vloži pri davčnemu organu. Vlogo je treba 
vložiti do konca leta, v katerem so nastali pogoji za oprostitev. 
Če vloga ni pravočasno vložena, se oprostitev prizna šele od 
1. januarja naslednjega leta, za pretekla leta pa se trajanje 
oprostitve skrajša. Davčni organ odloči o zahtevi na podlagi 
.podatkov za kmetijstvo pristojnega občinskega upravnega 
organa. 

11. r člen 
Davka iz kmetijstva so od katastrskega dohodka negozdnih 

zemljišč oproščeni zavezanci, katerih letni katastrski dohodek 
negozdnih zemljišč ne presega zneska, ki ga določi občinska 
skupščina. 

Davka iz kmetijstva so od dohodka negozdnih zemljišč 
oproščeni zavezanci, ki so sami ali njihovi družinski člani 
pokojninsko in invalidsko zavarovani na podlagi dohodkov iz 
kmetijstva, če katastrski dohodek negozdnih zemljišč ne pre- 
sega zneska, ki ga določi občinska skupščina. 

Občinske skupščine lahko predpišejo oprostitve davka iz 
kmetijstva od katastrskega dohodka negozdnih zemljišč za 
zavezance iz takih višinskih krajev, kjer so proizvodni, eko- 
nomski in prometni pogoji še posebno slabi, če skupni letni 
katastrski dohodek negozdnih zemljišč tega zavezanca ne 
presega zneska, ki ga določi občinska skupščina, in pod 
pog'&jem, da je zemljišče obdelano v skladu z zakonom o 
kmetijskih zemljiščih. 

11. s člen 
Ne plačuje se davek iz kmetijstva za zemljišče, ki ga je 

zavezanec oddal družbenopravni osebi v zvezi z uveljavlja- 
njem pravice do preživninskega varstva kmetov. 

11. š člen 
Zavezancem davka iz kmetijstva, vključenim v družbeno 

organizirano proizvodnjo, ki sprejemajo in izpolnjujejo usme- 
ritve setvenih planov občin, se glede na obseg združevanja 
proizvodnje, upoštevajoč proizvodne možnosti kmetije, 
prizna davčna olajšava pod pogojem, da obdelujejo zemljišča 
v skladu z zakonom o kmetijskih zemljiščih. Druge pogoie in 
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merila ter višino davčne olajšave, ki je lahko različna glede na 
vrsto kmetijske proizvodnje, določi občinska skupščina. 

11. t člen 
Zavezancem davka iz kmetijstva - združenim kmetom, ki v 

okviru proizvodnega sodelovanja v organizaciji združenih 
kmetov oziroma z organizacijo združenega dela, ali proizvo- 
dno skupnostjo kmetov združijo svoje delo in zemljišča tako, 
da se oblikuje kompleks skupne proizvodnje za dalj kot eno 
leto, lahko občinska skupščina prizna davčno olajšavo, odvi- 
sno od obsega in dolžine takega sodelovanja. 

11. u člen 
Zavezancem davka iz kmetijstva, ki se po zakonu o kmetij- 

skih zemljiščih štejejo za kmete in vlagajo sredstva v druž- 
beno organizirano modernizacijo gospodarstva in v preuredi- 
tev stanovanjskih in gospodarskih prostorov v turistične 
namene, se ne glede na višino dohodkov prizna posebna 
olajšava pod pogojem, da je zemljišče obdelano v skladu z 
zakonom o kmetijskih zemljiščih. 

Za sredstva, vložena v družbeno organizirano moderniza- 
cijo gospodarstva, se štejejo sredstva, vložena za graditev in 
adaptacijo gospodarskih poslopij, za nabavo strojev in kmetij- 
ske opreme ter sredstva, vložena v živinorejsko proizvodnjo 
(za vzrejo in pitanje živine, za proizvodnjo svinjskega, gove- 
jega mesa in mleka, za uvedbo pašno-košnega sistema, za 
izvedbo melioracij in za ureditev zemljišč, močvirij in pašni- 
kov, če sredstva za melioracijo vložijo posamezni kmetje). 
Olajšava se lahko prizna tudi drugim zavezancem, ki z oseb- 
nim delom opravljajo kmetijsko dejavnost. Olajšava pripada 
tudi zavezancu, ki skupaj z drugimi zavezanci nabavlja ozi- 
roma vlaga sredstva za take namene, če njegova vloga pre- 
sega določeni znesek. Druge pogoje in obseg olajšave določi 
občinska skupščina. 

11. v člen 
Če se da zemljišče za več kot eno leto v zakup organizaciji 

združenega dela, organizaciji združenih kmetov, kmetijski 
zemljiški skupnosti ali združenemu kmetu zaradi izkoriščanja 
za družbeno organizirano kmetijsko proizvodnjo, lahko 
občinska skupščina prizna davčno olajšavo. Višina davčne 
olajšave je odvisna od trajanja zakupa. 

Davčna olajšava iz prejšnjega odstavka se ne more priznati, 
če organizacija združenega dela taka zemljišča z zakupno ali 
s kooperacijsko pogodbo prepusti v izkoriščanje lastniku 
zemljišča, razen če pri kooperacijski pogodbi delež te organi- 
zacije združenega dela v doseganju skupnega dohodka od 
tega zemljišča presega 50%. 

Ce je zemljišče dano v zakup občanu, ali je dano v zakup 
organizaciji združenega dela za nekmetijske namene, plačuje 
zakupodajalec davek iz kmetijstva od katastrskega dohodka 
ali od dohodka od zakupnine glede na to, kateri dohodek je 
večji. 

11. z člen 
Zavezancem davka iz kmetijstva, ki preživljajo mladoletne 

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

Zavezancem davka iz kmetijstva, ki niso zmožni za delo, pa 
v družinski skupnosti nimajo za delo zmožnih drugih članov 
gospodinjstva in če letni dohodek zavezanca in drugih članov 
gospodinjstva ne presega 50% poprečnega letnega čistega 
osebnega dohodka zaposlenih delavcev v gospodarstvu v SR 
Sloveniji v preteklem letu se odmerjeni davek iz kmetijstva 
zniža za 50%. 

V letni dohodek iz prejšnjega odstavka se vštevajo osebni 
dohodki in drugi dohodki, od katerih se plačujejo davki, ter 
pokojnine, razen pokojnin po predpisih o starostnem zavaro- 
vanju kmetov. 

Katastrski dohodek se v letni dohodek vključuje povečan s 
količnikom, ugotovljenim iz razmerja katastrskega dohodka 
do narodnega dohodka zasebnega kmetijstva, ki ga za vsako 
leto ugotovi Republiška uprava za družbene prihodke. 
Dohodki, doseženi s samostojnim osebnim delom, od katerih 

se odmerja davek v pavšalnem letnem znesku, se vključujejo v 
letni dohodek tako, da se pavšalni znesek poveča s faktorjem 
4. Višina katastrskega dohodka in drugi dohodki, od katerih 
se plačujejo davki ter pavšalni letni znesek davka, se upošte- 
vajo po zadnji izvršeni odmeri. 

Olajšave po prvem odstavku tega člena se priznavajo ob 
letni odmeri davka. Izjemoma se te olajšave priznavajo poz- 
neje, če zavezanec to uveljavlja do konca koledarskega leta, v 
katerem se davek odmerja. 

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

Za nezmožne za delo po tem členu se štejejo ženske, stare 
nad 60 let in moški stari nad 65 let, ženske v letu, v katerem so 
rodile, ter druge osebe, za katere je z odločbo pristojnega 
organa, ali z zdravniškim spričevalom ugotovljena več kot 
50% trajna nezmožnost za delo. 

11. ž člen 
Če je bil donos na posamezni parceli, ali na več zemljiških 

parcelah manjši zaradi elementarnih nezgod, rastlinskih 
bolezni in škodljivcev, ali zaradi drugih izrednih dogodkov, ki 
jih zavezanec ni mogel preprečiti, se prizna posebna olajšava. 

Olajšava se prizna tako, da se katastrski dohodek od vsake 
take parcele posebej zmanjša za toliko odstotkov, za kolikor 
se je na njej zmanjšal donos. Če znaša skupno zmanjšanje 
katastrskega dohodka po prejšnjem odstavku v primerjavi s 
Celotnim katastrskim dohodkom zavezanca od negozdnih 
površin v enem koledarskem letu več kot 20%, se zmanjša 
katastrski dohodek negozdnih površin za znesek, ki ustreza 
ugotovljenemu odstotku. Razlika med prej odmerjenim dav- 
kom in davkom, odmerjenim od katastrskega dohodka, zma- 
njšanega na tej podlagi, se odpiše. 

Zavezanec lahko uveljavlja nastalo škodo s posebno proš- 
njo v 15 dneh po nastanku škode. O zahtevi odloča davčni 
organ na podlagi ocenjene škode. ŠI<odo oceni posebna 
cenilna komisija, ki jo imenuje občinska skupščina. 

11. aa člen 
Davčna olajšava se prizna zavezancem davka iz kmetijstva, 

ki so imeli v letu, za katero se davek odmerja, izdatke za 
pogreb družinskih članov. Davčna olajšava se prizna tako, da 
se odmerjeni davek zniža za znesek, ki bi se sorazmerno 
plačal od izdatkov take vrste. Olajšava za pogreb družinskega 
člana se lahko prizna največ do višine zneska, ki ga za stroške 
pogreba prizna pristojna zdravstvena skupnost, vendar le 
zavezancu, ki ni upravičen do povračila teh stroškov od zdrav- 
stvene skupnosti. Olajšava se prizna, če jo zavezanec uveljav- 
lja do konca februarja po preteku leta, v katerem so stroški 
nastali. 

11. ab člen 
Občinska skupščina lahko predpiše davčne olajšave za: 
1. zemljišča v obmejnem pasu in na vodnih rezervatih, 

katerih izkoriščanje je z ukrepom pristojnega organa ome- 
jeno; 

2. zemljišča, katerih izkoriščanje je zaradi visokonapetost- 
nih daljnovodov ali drugih naprav zmanjšano ali onemo- 
gočeno; 

3. zemljišča, na katerih se z investicijami zavezanca izvede 
melioracija, komasacija ali arondacija. 

11. ac člen 
Občinska skupščina lahko prepiše davčno olajšavo zave- 

zancem davka iz kmetijstva, ki vlagajo sredstva v gradnjo 
malih hidroelektrarn in drugih alternativnih energetskih virov. 

11. ač člen 
Zavezancem davka iz kmetijstva, ki imajo učence in štu- 

dente na proizvodnem delu, oziroma delovni praksi, se prizna 
davčna olajšava v višini, ki jo določi občinska skupščina. 

Zavezancem davka iz kmetijstva, ki so pokojninsko in inva- 
lidsko zavarovani kot kmetje in preživljajo otroke, ki so na 
rednem šolanju v usmerjenem izobraževanju za pridobitev 
strokovne izobrazbe, se lahko prizna posebna olajšava. Merila 
in pogoje ter višino olajšave določi občinska skupščina. 
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11. ad člen 
Kmetom - borcem narodnoosvobodilne vojne se pri 

odmeri davka iz kmetijstva priznajo naslednje olajšave: 
1. kmetom - imetnikom »Partizanske spomenice 1941«, se 

odmerjeni davek zniža za 50%; 
2. kmetom - borcem, ki so bili udeleženci narodnoosvobo- 

dilne vojne, pa imajo čas udeležbe ali čas aktivnega in organi- 
ziranega dela v narodnoosvobodilnem boju priznan v dvoj- 
nem trajanju s pričetkom pred 9. septembrom 1943 oziroma 
13. oktobrom 1943 do 15. maja 1945, se odmerjeni davek 
zniža za 30%; 

3. kmetom - borcem, ki so bili udeleženci narodnoosvobo- 
dilne vojne, pa imajo čas udeležbe ali čas aktivnega organizi- 
ranega dela v narodnoosvobodilnem boju priznan v dvojnem 
trajanju s pričetkom pred 1. januarjem 1945, se odmerjeni 
davek zniža za 20%; 

4. kmetom - borcem, ki so bili udeleženci narodnoosvobo- 
dilne vojne, pa imajo čas udeležbe ali čas aktivnega organizi- 
ranega dela v narodnoosvobodilnem boju priznan v dvojnem 
trajanju od 1. januarja 1945, se odmerjeni davek zniža za 10%. 

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

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

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

Olajšava po tem členu se prizna tudi v primeru, ko zakonec 
zavezanca izpolnjuje pogoje za priznavanje olajšave. 

Olajšava po tem členu se ne prizna, če ima zavezanec 
oziroma njegov zakonec poleg dohodkov iz kmetijstva tudi 
osebni dohodek iz delovnega razmerja, pokojnino ali doho- 
dek iz gospodarske ali druge samostojne dejavnosti, od 
katere se odmerja davek od letnih osnov oziroma v letnem 
znesku. 

11. ae člen 
Davčne olajšave se priznajo v obliki znižanja odmerjenega 

davka. Pogoje, merila in obseg oprostitev ter olajšav določijo 
občinske skupščine v skladu z dogovorom o usklajevanju 
davčne politike. 

11. af člen 
Če pride na odlagi odločbe državnega organa do spre- 

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

Davek po prvem odstavku tega člena se odpiše tudi, kadar 
lastnik podari zemljišče kmetijski zemljiški skupnosti, organi- 
zaciji združenega dela ali drugi samoupravni organizaciji ozi- 
roma skupnosti. 

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

12. člen 
Dosedanja poglavja od 2. do 9. postanejo nova poglavja 3. 

do 10. 

13. člen 
Prvi odstavek 42. člena se dopolni tako, da se glasi: 
»Zavezanec za davek od dohodka iz gospodarskih dejavno- 

sti (v nadaljnjem besedilu: davek iz gospodarskih dejavnosti) 
je delovni človek, ki s samostojnim osebnim delom in z 
lastnimi sredstvi, v skladu s predpisi opravlja obrtno ali kako 
drugo gospodarsko dejavnost in s tem v obliki stalnega ali 
postranskega poklica ali priložnostno pridobiva dohodek.« 

14. člen 
4. točka 43. člena se spremeni tako, da se glasi: 
»4. s prodajo izdelkov domače obrti, če domačo obrt oprav- 

lja občan na domu sam ali s člani skupnega gospodinjstva na 
podlagi priglasitve pristojnemu občinskemu upravnemu 

organu ter je dano mnenje Splošnega združenja Gospodarske 
zbornice Slovenije - Zveze obrtnih združenj Slovenije, da se 
izdelki štejejo za predmete domače obrti.« 

Za 4. točko so doda nova 5. točka, ki se glasi: 
»5. z oddajo viškov električne energije v elektro-enegetski 

sistem, če instalirana moč male hidroelektrarne ne presega 
100 kW.« 

15. člen 
Prvi odstavek 47. člena se spremeni tako, da se glasi: 
»Davek iz gospodarskih dejavnosti po dejanskem dohodku 

plačujejo zavezanci, ki ne izpolnjujejo pogojev za obdavčitev 
v pavšalnem letnem znesku, določenih v tem zakonu ali 
odloku občinske skupščine.« 

16. člen 

Varianta: 
Druga alinea 3. točke drugega odstavka 48. člena se spre- 

meni tako, da se glasi: 
- zajamčeni osebni dohodek zavezanca in nadomestila 

osebnega dohodka v višini, ugotovljeni po merilih, ki jih 
kolektivna pogodba določa za delavce, uporabljenih na 
poprečni mesečni osebni dohodek zavezanca za preteklo 
leto. 

Za drugim odstavkom 48. člena se dodata nova tretji in 
četrti odstavek, ki se glasita: 

»Pri ugotavljanju ostanka čistega dohodka se amortizacija, 
materialni stroški, zakonske in pogodbene obveznosti upoš- 
tevajo v sorazmernem delu, ki odpade na ustvarjeni celotni 
prihodek. 

Če zavezanec ne doseže ostanka čistega dohodka najmanj 
v višini 10% poprečnega letnega osebnega dohodka zaposle- 
nih delavcev v gospodarstvu v SR Sloveniji v letu, za katero se 
davek odmerja plača davek iz gospodarske dejavnosti v višini, 
ki ustreza pavšalnemu letnemu znesku, ugotovljenemu po 58. 
členu zakona.« 

Varianta: 
Četrti odstavek se črta. 

17. člen 
Prva alinea prvega odstavka 49. člena se spremeni tako, da 

se glasi: 
» - skupnega zneska plačil za prodane proizvode in stori- 

tve v koledarskem letu, v katerega je vključen davek od 
prometa proizvodov in storitev (plačana realizacija).« 

Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi: 
»Izjemoma se šteje za celotni prihodek vrednosti prodanih 

proizvodov in storitev (fakturirana realizacija), če to zaveza- 
nec zahteva v letni napovedi. Pri prehodu iz plačane na 
fakturirano realizacijo se v celotni prihodek všteje tudi fakturi- 
rani celotni prihodek, ki v preteklem letu ni bil plačan.« 

18. člen 
3. in 7. točka prvega odstavka 50. člena se dopolnita tako, 

da se glasita: 
»3. izdatki za vzdrževanje osnovnih sredstev zaradi zago- 

tavljanja njihovega tekočega delovanja, razen izdatkov, ki so 
po predpisih, ki veljajo za organizacije združenega dela, 
izdatki investicijskega vzdrževanja; 

7. izdatki za zakupnino za poslovni prostor v tuji zgradbi in 
za zemljišče, ki se uporablja za opravljanje gospodarske 
dejavnosti ter za najemnino za opremo.« 

19. člen 
4. in 7. točka 52. člena se dopolnita tako, da se glasita: 
»4. Izdatki za humanitarne, kulturne in telesnokulturne 

namene, če gre za organizirane oblike zbiranja sredstev. 
7. Plačane obresti od kreditov za osnovna in obratna sred- 

stva prejetih od bačnih organizacij, ter stroške zavarovanja 
teh kreditov.« 

20. člen 
Drugi odstavek 53. člena se dopolni tako, da se glasi: 
»Če davčni organ na podlagi zbranih podatkov ali ugotovi- 

tev, da poslovne knjige niso v redu in da podatki v knjigah 
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nišo verodostojni, spozna, da so podatki iz napovedi nepo- 
polni ali nepravilni, ugotovi osnovo za davek na podlagi 
cenitve celotnega prihodka in materialnih stroškov, oprte na 
podatke o načinu in obsegu zavezančevega poslovanja in 
obsega zaposlovanja delavcev ter na podlagi vseh konkretnih 
dejstev in pogojev, v katerih zavezanec posluje, ali s primer- 
javo z drugimi zavezanci, ki poslujejo v podobnih pogojih. Pri 
cenitvi celotnega prihodka in materialnih stroškov se lahko 
davčni organ opre tudi na normativ porabe surovin in mate- 
riala, izračunan na podlagi podatkov organizacije združenega 
dela z enakim predmetom poslovanja.« 

21. člen 
Za 54. členom se dodata varianta k temu členu in nov 54. a 

člen, ki se glasita. 

Varianta: 
54. člen 

Šteje se, da del čistega dohodka, ki se po zagotovitvi 
osebnih dohodkov delavcev, nameni za osebni dohodek zave- 
zanca, ki v obliki stalnega poklica opravlja gospodarsko 
dejavnost in je obdavčen po dejanskem dohodku, ne more biti 
nižji od zajamčenega osebnega dohodka. 

54. a člen 
Davčna osnova za davek iz gospodarskih dejavnosti, ki se 

odmerja po dejanskem dohodku, se zmanjša do 25% za dobo 
največ 5 let zavezancu, ki vlaga sredstva za nabavo, rekon- 
strukcijo in modernizacijo opreme in poslovnih prostorov 
zaradi razširitve dejavnosti, pod pogojem, da ne gre za vlaga- 
nja, ki bi se morala kriti iz že priznane amortizacije. 

Odstotek, do katerega zavezanec lahko uveljavlja znižanje 
davčne osnove, je odvisen od vrste dejavnosti in ga določi 
občinska skupščina v skladu z družbenim dogovorom o 
pospeševanju razvoja drobnega gospodarstva. 

Zavezancu, ki vlaga sredstva v letu, v katerem se mu prvič 
znižuje davčna osnova in je višina neobdavčenega dela 
davčne osnove manjša od višine vloženih sredstev, se davčna 
osnova znižuje v naslednjih letih do višine vloženih sredstev, 
vendar najdlje do poteka štirih let od leta vložitve sredstev. Če 
odstotno znižanje davčne osnove presega višino v tem letu 
vloženih sredstev ali če zavezanec v tem letu ni vlagal sred- 
stev, lahko razliko sredstev oziroma celotni neobdavčeni del 
davčne osnove naloži pri bančni organizaciji kot namenski 
depozit. Depozit mora vezati najmanj za dobo 12 mesecev. 
Zbrana namenska sredstva skupno s pripadajočimi obrestmi 
mora zavezanec porabiti v 5 letih in predložiti dokazila, da so 
bila sredstva namensko porabljena. 

Če zavezanec v roku 15 dni po prejemu odmirne odločbe ne 
predloži dokazil, da je neobdavčeni del sredstev naložil pri 
bančni organizaciji, se ta del sredstev naknadno obremeni. 
Če zavezanec v tem roku ni porabil vseh neobdavčenih sred- 
stev, oziroma jih ni nemensko porabil, se ta sredstva skupno s 
pripadajočimi obrestmi obdavčijo v letu, v katerem bi morala 
biti najpozneje porabljena. 

Pravica do znižanja davčne osnove se prizna v primerih, če 
zavezanec v redu vodi poslovne knjige, ki jih je dolžan voditi. 

Če zavezanec osnovno sredstvo, ki je bilo nabavljeno iz 
neobdavčenih sredstev, odtuji ali da v najem prej kot v 10 letih 
od nabave, se neobdavčeni del sredstev prišteje k davčni 
osnovi leta, v katerem je bilo osnovno sredstvo odtujeno, 
oziroma dano v najem, razen če dokaže, da je kupnino vložil v 
osnovna sredstva zaradi razširitve dejavnosti.« 

22. člen 
56. člen se spremeni tako, da se glasi: 

»Stopnje davka iz gospodarskih dejavnosti so proporcio- 
nalne in so lahko različne po vrstah dejavnosti glede na 
pogoje gospodarjenja in kraj, kjer se dejavnost opravlja. Stop- 
nje so lahko višje za zavezance, ki pridobivajo 'dohodek v 
obliki postranskega poklica oziroma, ki občasno dosegajo 
dohodek z opravljanjem gospodarskih dejavnosti, če s pred- 
pisi niso prepovedane.« 

23. člen 
57. člen se nadomesti z novima 57. in 57. a členoma, ki se 

glasita: 

/»57. člen 
Davek iz gospodarskih dejavnosti v pavšalnem letnem zne- 

sku plačujejo zavezanci, ki opravljajo dejavnost v manjšem 
obsegu. Šteje se, da zavezanci opravljajo dejavnost v 
manjšem obsegu: 
- če ne uporabljajo dopolnilnega dela več kot enega de- 

lavca, 
- če njihov čisti dohodek, zmanjšan za osebni dohodek, 

nadomestila osebnega dohodka in sredstva skupne porabe 
zaposlenega delavca, ne presega povprečnega letnega oseb- 
nega dohodka zaposlenih delavcev v gospodarstvu v SR Slo- 
veniji v preteklem letu. 

Šteje se, da zavezanec opravlja dejavnost v manjšem 
obsegu tudi, če opravlja osebne storitve, ali če se ukvarja s 
kmečkim turizmom in ne uporablja dopolnilnega dela več kot 
enega delavca. 

Davka v pavšalnem letnem znesku ni mogoče odmeriti 
zavezanecem, ki opravljajo avtoprevozniško dejavnost, stori- 
tve z gradbeno mehanizacijo, prodajo na drobno ter gostin- 
sko dejavnost in tudi ne zavezancem, ki opravljajo gospodar- 
sko dejavnost v skupni obratovalnici, ter zavezancem, ki 
občasno dosegajo dohodek z opravljanjem gospodarskih 
dejavnosti. Izjemoma so lahko obdavčeni v pavšalnem letnem 
znesku zavezanci, ki opravljajo gostinsko dejavnost v odro- 
čnih oziroma višinskih krajih, opredeljenih z občinskim odlo- 
kom, če izpolnjujejo pogoje iz prvega odstavka tega člena. 

Občinska skupščina lahko določi, da se omerja davek v 
pavšalnem letnem znesku tudi zavezancem, ki opravljajo bro- 
darsko dejavnost in prevoz oseb z avtotaksijem, če izpolnju- 
jejo pogoje iz prvega odstavka tega člena. 

57. a člen 
Zavezanci, ki po določbah tega zakona plačujejo davek v 

pavšalnem letnem znesku, se na njihovo zahtevo preuvrstijo 
na obdavčenje po dejanskem dohodku. 

Zahtevo za preuvrstitev morajo predložiti pred začetkom 
leta, za katero zahtevajo obdavčitev po dejanskem dohodku. 

Če zavezanec med letom preneha izpolnjevati pogoje za 
obdavčenje v pavšalnem letnem znesku, mora o tem v 8 dneh 
obvestiti davčni organ. Na podlagi tega obvestila oziroma na 
podlagi ugotovitve davčnega organa o neizpolnjevanju pogo- 
jev za pavšalno obdavčitev davčni organ zavezanca za pro- 
stali del leta z odločbo preuvrsti na obdavčenje po dejanskem 
dohodku. 

Če davčni organ na podlagi podatkov ugotovi, da je 
zavezančev čisti dohodek, zmanjšan za osebni dohodek, 
nadomestila osebnega dohodka in sredstva skupne porabe 
zaposlenega delavca v zadnjem poslovnem letu presegel 
poprečni letni osebni dohodek zaposlenih delavcev v gospo- 
darstvu v SR Sloveniji, v naslednjem letu zavezanca z odločbo 
preuvrsti na obdavčenje po dejanskem dohodku. 

Zavezanec davka po dejanskem dohodku, ki na podlagi 
zaključka poslovnih knjig ugotovi, da njegov čisti dohodek, 
zmanjšan za osebni dohodek, nadomestila osebnega 
dohodka in sredstva skupne porabe zaposlenega delavca ne 
presega povprečnega letnega osebnega dohodka zaposlenih 
delavcev v gospodarstvu v SR Sloveniji v preteklem letu, 
lahko v roku za vložitev davčne napovedi predlaga preuvrsti- 
tev na obdavčenje v pavšalnem letnem znesku. 

Ob preuvrstitvi iz obdavčenja v pavšalnem letnem znesku 
na obdavčenje po dejanskem dohodku je zavezanec dolžan 
izvršiti inventurni popis. 

24. člen 
Drugi odstavek 59. člena se spremeni tako, da se glasi: 

»Pavšalni letni znesek davka se sorazmerno zniža, če zaveza- 
nec začasno ustavi obratovanje, oziroma preneha opravljati 
gospodarsko dejavnost, ali je med letom preuvrščen na 
obdavčenje po dejanskem dohodku, kar se ugotovi z ustrez- 
nim aktom pristojnega občinskega upravnega organa.« 

25. člen 
60. člen se spremeni tako, da se glasi: 
»Zavezancem, obdavčenim v pavšalnem letnem znesku, ki 

vlagajo sredstva za nabavo, rekonstrukcijo in modernizacijo 
opreme in poslovnih prostorov zaradi razširitve dejavnosti, se 
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prizna davčna olajšava v obliki znižanja pavšalnega letnega 
zneska. 

Olajšava se prizna v letu, v katerem so bila sredstva vložena, 
na podlagi posebne vloge zavezanca, kateri mora biti prilo- 
žena dokumentacija o pridobitvi osnovnih sredstev. Vloga 
mora biti vložena pred potekom leta, v katerem so bila sred- 
stva vložena. 

Pri določitvi -višine davčne olajšave se upošteva višina vlo- 
ženih sredstev. Konkretnejša merila za priznavanje davčne 
olajšave določi občinska skupščina. Če zavezanec osnovno 
sredstvo, za katero je priznana davčna olajšava, odtuji ali da v 
najem pred potekom 10 let, se zavezanca za priznano olajšavo 
naknadno obremeni, razen če dokaže, da je kupnino vložil v 
osnovna sredstva zaradi razširitve dejavnosti. 

26. člen 
Prvi odstavek 61. člena se dopolni tako, da se za prvo alineo 

dodajo štiri nove alinee, ki se glasijo: 
»- zavezancem, ki izvažajo blago in storitve na konverti- 

bilno območje, 
- zavezancem, ki so pričeli z opravljanjem dejavnosti, 
- zavezancem, ki dodatno zaposlijo nove delavce, 
- zavezancem, ki dosegajo dohodek z oddajo viškov - 

električne energije v elektro-energetski sistem, če instalirana 
moč male hidroelektrarne presega 100 kW.« 

Sedanja druga alinea, ki postane šesta alinea, se dopolni 
tako, da se glasi: 

- »zavezancem, ki vlagajo sredstva v izgradnjo malih 
hidroelektrarn in drugih alternativnih energetskih virov.« 

Sedanja tretja, četrta in peta alinea postanejo sedma, osma 
in deveta alinea. 

27. člen 
67. člen se spremeni tako, da se glasi: 
»Davek iz poklicnih dejavnosti po dejanskem dohodku 

plačujejo zavezanci, ki ne izpolnjujejo pogojev za obdavčitev 
v pavšalnem letnem znesku, določenih v tem zakonu.« 

28. člen 
Drugi stavek drugega odstavka 68. člena se črta. 

29. člen 
Za 69. členom se doda nov 69. a člen, ki se glasi: 

»69. a člen 
Davčna osnova za davek iz poklicnih dejavnosti, ki se 

odmerja po dejanskem dohodku, se zmanjša zaradi vlaganj za 
nabavo in modernizacijo opreme in poslovnega prostora na 
način in pod pogoji iz 54. a člena tega zakona.« 

30. člen 
70. člen se spremeni tako, da se glasi: 
»Stopnje davka iz poklicnih dejavnosti so proporcionalne in 

so lahko različne po vrstah dejavnosti, glede na pogoje 
gospodarjenja in kraj, kjer se dejavnost opravlja. Stopnje so 
lahko višje za zavezance, ki pridobivajo dohodek v obliki 
postranskega poklica.« 

31. člen 
Drugi odstavek 71. člena se spremeni tako, da se glasi: 
»Olajšave iz 3., 4., 7., 8. in 9. alinee prvega odstavka 61. 

člena se smiselno uporabljajo tudi za zavezance davka iz 
poklicnih dejavnosti.« 

32. člen 
72. člen se nadomesti z novim 72. in 72. a členom, ki se 

glasita: 

»72. člen 
Davek iz poklicnih dejavnosti v pavšalnem letnem znesku 

plačujejo zavezanci, ki opravljajo dejavnost v manjšem 
obsegu. Šteje se, da zavezanci opravljajo dejavnost v 
manjšem obsegu: 

- če ne uporabljajo dopolnilnega dela več kot enega de- 
lavca, 

- če njihov čisti dohodek, zmanjšan za osebni dohodek, 

nadomestila osebnega dohodka in sredstva skupne porabe 
zaposlenega delavca ne presega poprečnega letnega oseb- 
nega dohodka zaposlenih delavcev v gospodarstvu v SR Slo- 
veniji. 

Šteje se, da opravljajo dejavnost v manjšem obsegu tudi 
zavezanci, ki dosegajo dohodke z raznimi oblikami poučeva- 
nja, razen če poučevanje izvajajo v organizirani obliki (tečaji 
in podobno), ter duhovniki. 

72. a člen 
Zavezanci, ki po določbah tega zakona pjačujejo davek v 

pavšalnem letnem znesku, se na njihovo zahtevo preuvrstijo 
na obdavčenje po dejanskem dohodku. 

Zahtevo za preuvrstitev morajo predložiti pred začetkom 
leta, za katero zahtevajo obdavčitev po dejanskem dohodku. 

če zavezanec med letom preneha izpolnjevati pogoje za 
obdavčenje v pavšalnem letnem znesku, mora o tem v 8 dneh 
obvestiti davčni organ. Na podlagi tega obvestila oziroma na 
podlagi ugotovitve davčnega organa o neizpolnjevanju pogo- 
jev za pavšalno obdavčitev davčni organ zavezanca za preo- 
stali del leta z odločbo preuvrsti na obdavčenje po dejanskem 
dohodku. 

Če davčni organ na podlagi podatkov ugotovi, da je 
zavezančev čisti dohodek, zmanjšan za osebni dohodek, 
nadomestila osebnega dohodka in sredstva skupne porabe 
zaposlenega delavca, v zadnjem poslovnem letu presegel 
povprečni letni osebni dohodek zaposlenih delavcev v gospo- 
darstvu v SR Sloveniji, v naslednjem letu zavezanca z odločbo 
preuvrsti na obdavčenje po dejanskem dohodku. 

Zavezanec davka po dejanskem dohodku, ki na podlagi 
zaključka poslovnih knjig ugotovi, da njegov čisti dohodek, 
zmanjšan za osebni dohodek, nadomestila osebnega 
dohodka in sredstva skupne porabe zaposlenega delavca, ne 
presega povprečnega letnega osebnega dohodka zaposlenih 
delavcev v gospodarstvu v SR Sloveniji v preteklem letu, 
lahko v roku za vložitev davčne napovedi predlaga preuvrsti- 
tev na obdavčenje v pavšalnem letnem znesku.« 

33. člen 
73. člen se spremeni tako, da se glasi: 
»Pri odmeri davka iz poklicnih dejavnosti v pavšalnem let- 

nem znesku, se glede višine in načina določanja davka, pogo- 
jev glede spremembe višine odmerjenega davka med letom 
ter olajšave zaradi vlaganja v osnovna sredstva, smiselno 
uporabljajo določbe 58., 59. in 60. člena zakona.« 

34. člen 
Naslov 5. poglavja se spremeni tako, da se glasi: 
»5. DAVEK OD DOHODKA IZ AVTORSKIH PRAVIC, PATEN- 

TOV IN TEHNIČNIH IZBOLJŠAV.« 

35. člen 
76. člen se nadomesti z novima 76. in 76. a členoma, ki se 

glasita: 

»76. člen 
Zavezanec za davek od dohodka iz avtorskih pravic, paten- 

tov in tehničnih izboljšav (v nadaljnjem besedilu: davek iz 
avtorskih pravic) je: 

- občan, ki ima dohodek iz avtorskih pravic, patentov in 
tehničnih izboljšav, zavarovanih z zakonom, 

- občan, ki ima dohodek iz avtorskih pravic, patentov in 
tehničnih izboljšav v tujini, če je njegovo prebivališče na 
ozemlju SR Slovenije, 

- tuja pravna in fizična oseba, ki ima dohodek iz avtorskih 
pravic, patentov in tehničnih izboljšav na ozemlju SR Slove- 
nije. 

76. a člen 
Davek iz avtorskih pravic se plačuje tudi od: 
- dohodkov, doseženih z izvajanjem glasbenih, književnih 

in drugih umetniških del, 
- avtorskega honorarja, ki ga je avtor uveljavljal kot mate- 

rialni strošek pri ugotavljanju ostanka čistega dohodka iz 
poklicnih dejavnosti, 

- nagrad za znanstveni in umetniški uspeh, če ni v zakonu 
drugače določeno.« 
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36. člen 
78. člen se spremeni tako, da se glasi: 
»Ne štejejo se za dohodke iz avtorskih pravic posebna 

plačila, ki jih prejme delavec za uporabo svojega avtorskega 
dela, ustvarjenega v izvrševanju svoje delovne obveznosti pri 
organizaciji združenega dela, organu družbenpolitične skup- 
nosti, drugi samoupravni organizaciji in skupnosti ali delov- 
nem človeku, ki z osebnim delom samostojno kot poklic 
opravlja poklicno dejavnost oziroma delovnem človeku, ki 
samostojno opravlja dejavnost z osebnim delom s sredstvi, ki 
so lastnina občanov, pri katerih je v delovnem razmerju. 

Za dohodke iz avtorskih pravic, patentov in tehničnih izbo- 
ljšav se ne štejejo po tem zakonu dohodki zavezancev za 
davek iz gospodarskih ali poklicnih dejavnosti, če jih dose- 
gajo v okviru svoje dejavnosti, čeprav gre za avtorska dela, 
izume in tehnične izboljšave.« 

37. člen 
V prvem in drugem odstavku 79. člena se za besedami »od 

dohodkov iz avtorskih pravic« dodajo besede »patentov in 
tehničnih izboljšav«. 

Tretji in četrti odstavek se spremenita tako, da se glasita: 
»Dohodek iz avtorskih pravic, patentov in tehničnih izbo- 

ljšav, ki ga zavezanec dobi od občanov in iz tujine mora 
prijaviti ter obračunati in plačati davek v petnajstih dneh od 
dneva, ko prejme dohodek, pri davčnem organu, občine, v 
kateri ima stalno prebivališče. 

Zavezanci, ki dosegajo dohodke, od katerih se plačuje 
davek iz avtorskih pravic, lahko do konca koledarskega leta 
zahtevajo, da se v naslednjem letu obdavčijo po ugotovljenem 
dejanskem dohodku.« 

38. člen 
V prvem odstavku 80. člena se za besedami »dohodek iz 

avtorskih pravic« dodajo besede »patentov in tehničnih izbo- 
ljšav«. 

Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi: 
»V primerih, ko se davek iz avtorskih pravic plačuje od 

posamično doseženega dohodka iz avtorskih pravic, se priz- 
navajo normirani stroški v višini 40% od doseženega do- 
hodka.« 

Dodata se nova tretji in četrti odstavek, ki se glasita: 
»Na zahtevo zavezanca se priznajo dejanski stroški, če 

zavezanec za to predloži ustrezne dokaze. 
Osebam, ki niso avtorji del, temveč samo imetniki premo- 

ženjskih avtorskih pravic, se priznajo kot stroški samo plačila 
za storitve, ki jih plačajo Jugoslovanski avtorski agenciji, 
Zavodu za varstvo malih avtorskih pravic in drugim organiza- 
cijam združenega dela, pooblaščenim za prodajo umetniških 
in drugih avtorskih del ter sprejemanje plačil zanje.« 

39. člen 
Za 80. členom se dodata nova 80. a in b člena, ki se glasita: 

80. a člen 
V primerih, ko se davek iz avtorskih pravil plačuje od posa- 

mezno doseženega dohodka od patentov in tehničnih izbo- 
ljšav, se priznavajo naslednji nujno potrebni stroški: 
- takse in stroški, ki se plačajo za varstvo izumov, na 

podlagi potrdila pristojnega organa za varstvo patentov, 
- stroški za izdelavo opisa izuma, ki je sestavni del prijave, 

s katero se pri pristojnem organu zahteva varstvo izuma in 
stroški izdelave opisa in risb, ki so potrebni za razumevanje 
tehnične izboljšave ter predloga za njeno uporabo, na podlagi 
potrdila strokovne osebe, ki je izdelala opis, risbe in predlog. 
Realnost stroškov potrdi organizacija združenega dela, ki ji je 
po predpisih o raziskovalni dejavnosti priznan status razisko- 
valne organizacije, na zahtevo ustvarjalca, 

- stroški za izdelavo samo enega prototipa, da bi preverili 
patent oziroma tehnično izboljšavo, ki je sprejeta. Če je proto- 
tip izdelan v organizaciji združenega dela, mora ta potrditi, da 
je stroške za prototip plačal sam izumitelj. Če je prototip 
izdelal izumitelj v lastni režiji, se priznajo dejanski stroški za 
izdelavo prototipa. Potrdilo o realnosti stroškov izda na 
zahtevo izumitelja organizacija združenega dela, ki ji je po 
predpisih o raziskovalni dejavnosti priznan status razisko- 
valne organizacije iz ustreznega področja. 

Vsi stroški morajo biti posebej izkazani in dokumentirani z 
računi. 

80. b člen 
Pri zavezancih, ki z osebnim delom samostojno kot poklic 

dosegajo dohodke iz avtorskih pravic in se obdavčujejo po 
dejanskem dohodku, je osnova za davek iz avtorskih pravic 
ostanek čistega dohodka. 

Za ugotovitev ostanka čistega dohodka se smiselno upo- 
rabljajo določbe 48., 49., 50., 51., 52., 53., 54. in 54. a člena 
zakona.« 

40. člen 
81. člen se črta. 

41. člen 
Drugi odstavek 82. člena se spremeni tako, da se glasi: 
»Stopnje davka iz avtorskih pravic so proporcionalne in so 

lahko različne glede na vrste dohodkov iz avtorskih pravic, 
patentov in tehničnih izboljšav; glede na to, ali je dohodek 
ustvarjen na ozemlju SR Slovenije ali v tujini; glede na to, ali 
dohodek doseže občan ali tuja fizična ali pravna oseba in 
glede na to, ali dohodek iz avtorskih pravic, patentov in 
tehničnih izboljšav doseže avtor sam ali oseba, na katero je 
prenešena avtorska pravica.« 

42. člen 
Tretji, četrti, peti in šesti odstavek 82. člena postanejo nov 

82. a člen. 

43. člen 
Za 82. a členom se doda nov 82. b člen, ki se glasi: 

»82. b člen 
Občanu, ki doseže dohodek iz avtorskih pravic, patentov in 

tehničnih izboljšav v tujini, se obračunani znesek davka iz 
avtorskih pravic zmanjša za davek, plačan od tega dohodka v 
tujini.« 

44. člen 
83. člen se spremeni tako, da se glasi: 
»Davka iz avtorskih pravic so oproščeni dohodki: 
1. od jubilejnih izdaj celotnih književnih, znanstvenih in 

umetniških del ter od jubilejnih predstav in koncertov, če 
zajema jubilej 25 ali več let dela avtorja oziroma reproduktiv- 
nega umetnika; 

2. od prirejanja retrospektivnih razstav umetniških del; 
3. od nadomestil za odstop izkoriščanja patenta oziroma 

uporabe tehnične izboljšave domači organizaciji združenega 
dela ali delovnem človeku, ki s samostojnim osebnim delom 
in z lastnim sredstvi opravlja dejavnost.« 

45. člen 
85. člen se spremeni tako, da se glasi: 
»Zavezanec za davek od dohodkov iz premoženja in premo- 

ženjskih pravic (v nadaljnjem besedilu: davek od dohodkov iz 
premoženja) je občan in civilno pravna oseba, ki ima dohodke 
od premoženja in premoženjskih pravic.»Zavezanec za davek 
od dohodkov iz premoženja je tudi tuja fizična in pravna 
oseba, ki ima dohodke iz premoženja in premoženjskih pravic 
na ozemlju SR Slovenije.« 

46. člen 
86. člen se spremeni tako, da se glasi: 
»Davek od dohodkov iz premoženja se plačuje: 
- od dohodkov, doseženih z oddajanjem v najem ali 

podnajem zemljišč, stanovanjskih ali poslovnih prostorov, 
garaž in prostorov, ki se v sezoni ali od časa do časa uporab- 
ljajo za počitek in oddih ter opreme in prevoznih sredstev; 

- od dohodkov, doseženih s prodajo premičnih predmetov 
trajnejše uporabne vrednosti, katerih posamična vrednost 
presega 60% poprečnega letnega čistega osebnega dohodka 
zaposlenih delavcev v gospodarstvu v SR Sloveniji v prete- 
klem letu, če je bila prodaja izvršena pred pretekom petih let 
od dneva, ko je bilo premično premoženje pridobljeno. Šteje 
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se, da je dohodek dosežen v letu, ko je sklenjena kupopro- 
dajna pogodba; 

-od dohodkov, ki jih imajo občani od izumov in znakov 
razlikovanja, ki niso zavarovani po predpisih o varstvu izumov 
in znakov razlikovanja, ter občani, ki imajo dohodke od tehni- 
čnih izboljšav, ki niso zavarovane pod pogoji in na način, kot 
določa samoupravni sporazum organizacije združenega dela 
oziroma splošni akt druge družbeno pravne osebe; 

- od nadomestila, ki pripada zavezancu - poslovodji 
pogodbene organizacije združenega dela za gospodarjenje z 
združenimi sredstvi.« 

47. člen 
87. člen se spremeni tako, da se glasi: 
»Osnova za davek od dohodkov iz premoženja je celoten 

prihodek od premoženja ali premoženjskih pravic v letu, za 
katero se odmerja ta davek, zmanjšan za stroške, ki so bili 
zanj nujno potrebni. 

Pri ugotavljanju davčnih osnov od prodaje premičnega pre- 
moženja se nabavna vrednost valorizira glede na čas, ko je 
zavezanec premično premoženje nabavil v skladu s stati- 
stično ugotovljenim porastom cen na drobno v SR Sloveniji. 
Če je bilo premično premoženje nabavljeno deloma ali v celoti 
s kreditom, se zavezancu valorizirajo vložena lastna sredstva, 
že odplačani del kredita pa se valorizira od časa dejanskega 
odplačila.« 

48. člen 
Za 87. členom se doda nov 87. a člen, ki se glasi; 

»87. a člen 
Osnova za davek od dohodkov iz premoženja, doseženih s 

prodajo osnovnih sredstev, je celoten dohodek, zmanjšan za 
valorizirano neodpisano knjižno vrednost. K neodpisani valo- 
rizirani vrednosti se prištejejo tudi drugi stroški, ki prispevajo 
k povečanju vrednosti osnovnega sredstva in zavezancu niso 
bili priznani kot stroški poslovanja.« 

49. člen 
90. členu se besedi »zgradbe« in »zgradb« nadomestita 

z besedama »stavb«. 

50. člen 
Za 92. členom se doda nov 92. a člen, ki se glasi: 

»92. a člen 
Pri ugotavljanju davčnih osnov za odmero davka od dohod- 

kov iz premoženja se kot strošek priznavajo davki, ki se od teh 
dohodkov odmerjajo po drugih predpisih.« 

51. člen 
97. člen se spremeni tako, da se glasi: 

»Stopnje davka so progresivne in so lahko določene 
različno glede na vrsto dohodkov in glede na to, ali je zaveza- 
nec občan, civilno pravna oseba ali tuja fizična ali pravna 
oseba.« 

52. člen 
V 101. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi: 
»Stopnje davka na dediščine in darila so progresivne in 

različne glede na vrsto in vrednost podedovanega ali v dar 
prejetega premoženja ter glede na stopnjo sorodstva dediča 
ali obdarjenca « 

V drugem odstavku se beseda »dediči« črta in nadomesti z 
besedo »zavezanci«. 

53. člen 
104. člen se spremeni tako, da se glasi: 

»Davka na dediščine in darila ne plača: 
1. dedič ali obdarjenec prvega dednega reda; 

2. dedič kateregakoli dednega reda, ki podeduje stanova- 
nje, če nima drugega stanovanja in je ob smrti zapustnika 
živel z njim v skupnem gospodinjstvu.« 

54. člen 
V tretjem odstavku 109. člena se doda nov stavek, ki se 

glasi; 
»Če obdarjenec ne napove prejem darila v navedenem 

roku, se mu davek odmeri, kot da bi davčna obveznost nastala 
na dan napovedi.« 

55. člen 
110. člen se dopolni tako, da se dodajo nove 3., 4., 5., 6., 7., 8., 
9. in 10. točka, ki se glasijo: 

»3.1 osebna motorna vozila, 
4. avtobuse, 
5. tovorna motorna vozila, 
6. tovorna priklopna vozila, 
7. traktorje, 
8. samovozne kombajne, 
9. plovne objekte, 

10. letala.« 

56. člen 
111. člen se dopolni tako, da se glasi: 
»Zavezanec za davek od premoženja po 1. in 2. točki 110. 

člena zakona je lastnik oziroma uživalec. Zavezanec za davek 
po 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9. in 10. točki 110. člena je lastnik tega 
premoženja. 

Davek ge plačuje ne glede na to ali lastnik oziroma uživalec 
uporablja premoženje sam ali ga daje v najem.« 

57. člen 
V drugem stavku drugega odstavka 112. člena se za besedo 

»lastnik« dodajo besede »ali njegovi ožji družinski člani«. 
Za drugim »odstavkom se doda nov tretji odstavek, ki se 

glasi: 
»Za ožje družinske člane se štejejo zakonec, otroci in 

posvojenci lastnika.« 
Sedanji tretji odstavek postane četrti odstavek. 

58. člen 
113. člen se spremeni tako, da se glasi: 
»Stopnje davka od premoženja iz 1. in 2. točke 110. člena 

zakona so progresivne in različne glede na namen uporabe.« 

59. člen 
V 115. členu se za 1. točko doda nova 2. točka, ki se glasi: 
»2. od poslovnih prostorov, ki jih lastnik oziroma uživalec 

uporablja za opravljanje gospodarske oziroma poklicne de- 
javnosti.« 

Sedanje 2. do 8. točka postanejo 3. do 9. točka. 

60. člen 
Za 118. členom se dodajo novi 118. a do 118. č členi, ki se 

glasijo: 

118. a člen 
Davek od premoženja po 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9. in 10. točki 

110.člena zakona se plačujejo v pavšalnem letnem znesku. 
Višino pavšalnega letnega zneska določi občinska sku- 

pščina za: 
- osebna motorna vozila glede na delovno prostornino 

motorja; 
- tovorna motorna in tovorna priklopna vozila glede na 

nosilnost; 
- traktorje glede na moč motorja; 
- plovne objekte glede na njihovo dolžino; 
- avtobuse, samovozne kombajne in letala glede na njihovo 

vrednost. 

118. b člen 
Višina pavšalnega letnega zneska se letno znižuje za odsto- 

tek, ki ga na posamezno vrsto premoženja določi občinska 
skupščina glede na starost premoženja. 

118. c člen 
Davek od premoženja po 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9. in 10. točki 

110. Člena zakona se odmerja na podlagi evidence o registra- 
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ciji. Davčna obveznost nastane z dnem vpisa v evidenco o 
registraciji in preneha z dnem izbrisa iz evidence. Če se opravi 
izbris iz evidence o registraciji, se odpiše del davka, ki odpade 
na čas po izbrisu. 

Davek odmerja davčni organ občine, v kateri ima zavezanec 
stalno prebivališče, po predpisih te občine. 

118. č člen 
Davka od premoženja se ne plačuje od: 
- osebnih motornih vozil do 1,6 I delovne prostornine mo- 

torja; 
- osebnih motornih vozil, katerih lastniki - invalidi so bili ob 

nakupu oproščeni plačila prometnega davka; 
- plovnih objektov, dolgih do 8 metrov; 
- premoženja, ki ga lastniki uporabljajo ža opravljanje de- 

javnosti.« 
61. člen 

V 119. členu se za besedo »občan« dodajo besede »in tuj 
državljan«. 

62. člen 
Prvi in drugi odstavek 124. člena se spremenita tako, da se 

oglasita: 
»Zavezanec za davek od skupnega dohodka je občan, ki 

ima stalno prebivališče v Socialistični republiki Sloveniji in tuj 
državljan, ki ima v posameznem koledarskem letu iz kakršnih- 
koli virov v Jugoslaviji skupni čisti dohodek, ki presega zne- 
sek dvakratnega letnega poprečnega čistega osebnega 
dohodka zaposlenih delavcev v gospodarstvu v SR Sloveniji. 

Pod pogoji iz prešnjega odstavka je davčni zavezanec tudi 
občan, ki dosega osebni dohodek z delom pri jugoslovan- 
skem predstavništvu ali pri delovni enoti, ki jo ustanovi orga- 
nizacija združenega dela v tujini, v kolikor ni s sporazumi o 
izogibanju dvojnemu obdavčevanju drugače določeno. Za 
osebni dohodek se šteje tisti osebni dohodek, od katerega se 
po 33. členu zakona plačuje davek od osebnega dohodka 
delavcev.« 

Varianta: 
Pod pogoji iz prejšnjega odstavka je davčni zavezanec tudi 

občan, ki dosega osebni dohodek z delom pri jugoslovan- 
skem predstavništvu ali pri delovni enoti, ki jo v tujini ustanovi 
organizacija združenega dela, če ta dohodek ni bil obdavčen 
v državi, v kateri je bil dosežen. Za osebni dohodek se šteje 
tisti osebni dohodek, od katerega se po 33. členu zakona 
plačuje davek od osebnega dohodka delavcev. 

63. člen 
Drugi odstavek 125. člena se dopolni tako, da se za besedi- 

lom'»60., 61., 71. in 95. členom tega zakona« doda besedilo 
»in od 11. š do 11. ad člena iz poglavja 2. davek od dohodka iz 
kmetijske dejavnosti tega zakona.« 

Za drugim odstavkom se doda nov tretji odstavek, ki se 
glasi: 

»Pri zavezancih, katerim je bila v smislu 54. a in 69. a člena 
zakona znižana davčna osnova zaradi vlaganja sredstev v 
razširitev materialne osnove dela, se v skupni čisti dohodek 
ne všteva del zmanjšane davčne osnove.« 

64. člen 
V 126. členu se 6. točka črta. 

65. člen 
V četrtem odstavku 127. člena se številke »50., 51. in 52« 

nadomestijo s številkami »11. f, 11. g in 11. h«. 

66. člen 
V prvem odstavku 129. člena se beseda »dvainpolkratni« 

nadomesti z besedo »dvakratni«. 
5. točka drugega odstavka se črta. 
Za 7. točko se dodajo nove 8., 9. in 10. točka, ki se glasijo: 
»8. za stroške tehnične izdelave doktorske disertacije in 

magistrskega dela davčnega zavezanca; 
9. za stroške za vsak neodkupljeni izum in tehnično izbo- 

ljšavo v letu, v katerem je bil izum patentiran oziroma je bil 
predlog tehnične izboljšave sprejet; 

10. za nadomestila, ki se izplačujejo iz naslova članstva v 
akademiji znanosti.« 

67. člen 
V prvem odstavku 130. člena se za besedo »znesek« črta 

vejica in besedilo »ki znaša 60%«. 

68. člen 
Tretji odstavek 135. člena se spremeni tako, da se glasi: 
»Zavezanci za davek od premoženja vlagajo davčne napo- 

vedi, če tako določi občinska skupščina. 

69. člen 
V prvem odstavku 138. člena se znesek »200 dinarjev« 

nadomesti z zneskom »500 dinarjev«. 
V drugem odstavku se znesek »400 dinarjev« nadomesti z 

zneskom »1000 dinarjev«. 

70. člen 
V drugem odstavku 142. člena se pika nadomesti z vejico in 

doda besedilo »pri odmeri davka iz kmetijske dejavnosti pa do 
30. aprila v letu, za katero se odmerja«. 

71. člen 
V drugem odstavku 163. člena se beseda »dohodek« nado- 

mesti z besedama »celotni prihodek«. 

72. člen 
Za 191. členom se doda nov 191. a člen, ki se glasi: 

191. a člen 
Če se ugotovi, da je zavezanec solastnik zarubljenih stvari, 

teh ni možno prodati le, če je njegov solastniški delež manjši 
od ene nerazdelne polovice. 

V primeru prodaje zarubljenih stvari ima solastnik pravico 
do poplačila iz zneska, dobljenega s prodajo stvari pred 
poravnavo davčnega dolga, obresti in stroškov prisilne izter- 
jave. 

Solastnik ima pravico zahtevati, da se mu odstopi stvar, ki je 
predmet izvršbe, če položi znesek, ki ustreza vrednosti dolžni- 
kovega deleža na tej stvari.« 

73. člen 
V prvem odstavku 223. člena se besedili »od 1000 do 20.000 

dinarjev« in »od 2000 do 100.000 dinarjev« nadomestita z 
besedili »od 2000 do 30.000 dinarjev« in »od 5000 do 150.000 
dinarjev«. 

V 7. točki prvega odstavka se besedilo v oklepaju spremeni 
tako, da se glasi: 

»(tretji odstavek 57. a člena in tretji odstavek 72. a člena)«. 
9. točka se spremeni tako, da se glasi: 
»9. če ne prijavi ali ne prijavi v določenem roku dohodka iz 

avtorskih pravic, patentov in tehničnih izboljšav, ki ga dobi od 
občanov ali iz tujine.« 

Drugi odstavek se črta. 

74. člen 
224. člen se črta. 

75. člen 
V 225. členu se besedilo »od 1.000 do 20.000 dinarjev« 

nadomesti z besedilom »od 2.000 do 30.000 dinarjev«. 

76. člen 
V prvem odstavku 226. člena se besedilo »od 1.000 do 

20.000 dinarjev« nadomesti z besedilom »od 2.000 do 30.000 
dinarjev«. 

V drugem odstavku se besedilo »od 2.000 do 100.000 dinar- 
jev« nadomesti z besedilom »od 5.000 do 150.000 dinarjev«. 

Tretji odstavek se črta. 

77. člen 
V prvem odstavku 227. člena se besedilo »od 2.000 do 

50.000 dinarjev« nadomesti z besedilom »od 5.000 do 70.000 
dinarjev«. 
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V drugem odstavku se besedilo »od 1.000 do 5.000 dinar- 
jev« nadomesti z besedilom »od 2.000 do 10.000 dinarjev«. 

78. člen 
V 228. členu se besedilo »od 1.000 do 10.000 dinarjev« 

nadomesti z besedilom »od 2.000 do 20.000 dinarjev«. 

79. člen 
V prvem odstavku 229. člena se besedilo »od 1.000 do 

50.000 dinarjev« nadomesti z besedilom »od 5.000 do 70.000 
dinarjev«. 

V drugem odstavku se besedilo »od 1.000 do 10.000 dinar- 
jev« nadomesti z besedilom »od 2.000 do 30.000 dinarjev«. 

80. člen 
V prvem odstavku 230. člena se besedilo »od 1.000 do 

50.000 dinarjev« nadomesti z besedilom »do 5.000 do 70.000 
dinarjev«. 

V drugem odstavku se besedilo »od 500 do 5.000 dinarjev« 
nadomesti z besedilom »do 1.000 do 10.000 dinarjev«. 

81. člen 
V prvem odstavku 231. člena se besedilo »od 1.000 do 

50.000 dinarjev« nadomesti z besedilom »od 5.000 do 70.000 
dinarjev«. 

V drugem odstavku se besedilo »od 500 do 5.000 dinarjev« 
nadomesti z besedilom »od 1.000 do 10.000 dinarjev.« 

82. člen 
V prvem odstavku 232. člena se črta besedi »in 224«. 
Tretji, četrti in peti odstavki se črtajo. 

83. člen 
233. člen se črta. 

84. člen 
V 234. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi: 
»Do poteka roka, do katerega so bile zavezancu priznane 

olajšave po 60. členu zakona, zavezanec ne more uveljaviti 
olajšave po 54. a členu zakona.« 

85. člen 
Ne glede na določbe 46. člena tega zakona se do uveljavitve 

zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o davku na 
promet nepremičnin še naprej plačuje davek od dohodkov iz 
premoženja, doseženih s prodajo nepremičnin, po določbah 
prvega in drugega odstavka 86. člena zakona o davkih obča- 
nov (Uradni list SRS, št. 44/82). 

86. člen 
Zakonodajno-pravno komisijo Skupščine SR Slovenije se 

pooblasti, da izda prečiščeno besedilo zakona o davkih 
občanov. 

87. člen 
Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu 

SRS. 

SKUPŠČINA SR SLOVENIJE 
IZVRŠNI SVET 

OBRAZLOŽITEV 

Izhodišča za predlagane spremembe in dopolnitve zakona 
o davkih občanov so Ugotovitve, stališča in sklepi o stanju in 
usmeritvah razvoja drobnega gospodarstva v SR Sloveniji, 
katere je sprejela Skupščina SR Slovenije v maju 1984, in 
predlagane rešitve dogovora o usklajevanju davčnega 
sistema in dogovora o temeljih davčne politike. Nekatere 
predlagane spremembe in dopolnitve pa so bile potrebne, ker 
sta praksa in izvajanje sedanjih zakonskih opredelitev in reši- 
tev pokazala, da so nepopolne ali ne dovolj ustrezne. 

Predlagane rešitve iz osnutka zakona so usklajene z Repu- 
bliškim komitejem za zakonodajo, obravnavane pa so bile tudi 
v občinskih upravah za družbene prihodke. O posameznih 
rešitvah so razpravljali: Republiški komite za kmetijstvo, goz- 
darstvo in prehrano, Republiška geodetska uprava, Zadružna 
zveza Slovenije in Zveza obrtnih združenj Slovenije. Upošte- 
vani so bili pismeni predlogi Republiškega komiteja za ener- 
getiko in Republiškega sekretariata za pravosodje in upravo. 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 
V tem poglavju predlagamo spremembo načela, po katerem 

se za vire, iz katerih občani prispevajo k zadovoljevanju sploš- 
nih družbenih potreb, ne štejejo dohodki, doseženi v tujini, če 
ni z zakonom drugače določeno. Ker se dohodki, ki jih občani 
dosegajo v tujini, po dogovoru o davčnem sistemu v načelu 
obdavčujejo s tem, da se obračunani znesek davka zmanjša 
za davek, plačan v tujini, je bilo potrebno sedanjo ureditev 
uskladiti. 

Na podlagi dogovora o davčnem sistemu se predlaga, da se 
med dohodke, od katerih se davki ne plačujejo, vključujejo 
osebni dohodki delavcev v invalidskih delavnicah in delavcev 
v rudnikih z jamskim kopom ter prejemki za delo med rehabili- 
tacijo. 

Predlagana variantna rešitev 10. člena zakona je pogojena z 
variantno rešitvijo v 11. d in 48. členu zakona, po kateri se pri 
ugotavljanju ostanka čistega dohodka zavezancev, obdavče- 
nih po dejanskem dohodku, odštevajo od čistega dohodka 
namesto osebnega dohodka zavezanca, ugotovljenega po 

družbenem dogovoru o merilih in načinu za ugotavljanje 
osebnih dohodkov, zajamčeni osebni dohodek. Rešitev, po 
kateri se pri ugotavljanju davčne osnove izključuje zajamčeni 
osebni dohodek za zavezanca, predstavlja smiselno uporabo 
določbe tretjega odstavka 153. člena zakona o združenem 
delu, po kateri je organizacija združenega dela dolžna izpol- 
njevati obveznosti do družbenopolitičnih skupnosti in samo- 
upravnih interesnih skupnosti, ki se poravnavajo iz dohodka, 
po nadomestitvi z zakonom zajamčenih osebnih dohodkov. 
Variantna rešitev 10. člena, po kateri zavezanec plačuje od 
osebnega dohodka, ugotovljenega po citiranem družbenem 
dogovoru, davek od osebnega dohodka, kot ga plačujejo 
delavci v združenem delu, je torej vezana na sprejetje predla- 
gane variante k 48. členu zakona. 

II. VRSTE DAVKOV 
V dokumentih o dolgoročnem programu gospodarske sta- 

bilizacije in dogovoru o usklajevanju davčnega sistema je 
določeno, da obdavčevanje kmečkih gospodarstev temelji na 
katastrskem dohodku, in da se obdavčevanje po dejanskem 
dohodku uvaja za dohodke, dosežene s proizvodnjo, ki ni v 
večji meri ali neposredno vezana na obdelavo zemljišč. Glede 
na to, da je ob obravnavi osnutka omenjenega dogovora v 
Skupščini SR Slovenije bila predlagana rešitev v celoti pod- 
prta, se po predlaganem osnutku poglavje, ki se nanaša na 
področje kmetijstva, ponovno vključuje v ta zakon o davkih 
občanov in usklajuje z medrepubliškim dogovorom. 

1. Davek od osebnega dohodka delavcev 
Predlog dogovora opredeljuje kot zavezanca za davek tudi 

državljana SFRJ, ki ustvarja osebni dohodek z delom v jugo- 
slovanskem predstavništvu ali delovni enoti, ki jo v tujini 
ustanovi organizacija združenega dela. Kot osnovo za davek 
šteje ustvarjeni osebni dohodek, obračunani znesek davka od 
osebnega dohodka delavcev pa zmanjšuje za v tujini plačani 
davek. Glede na navedene opredelitve predlagamo rešitev, po 
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kateri se štejejo za zavezance tudi delavci, ki dosegajo doho- 
dek z delom v jugoslovanskem predstavništvu ali delovni 
enoti, ki jo v tujini ustanovi organizacija združenega dela. Ti 
dohodki pa bi se obdavčevali pri nas le, če s sporazumi o 
izogibanju dvojnemu obdavčenju, sklenjenimi z državami 
sopogodbenicami, ne bi bilo drugače določeno. Da bi se 
dohodki teh delavcev pri obdavčevanju z davkom od oseb- 
nega dohodka delavcev in tudi od skupnega dohodka obča- 
nov enako obravnavali kot dohodki, ki jih prejemajo za enaka 
dela in naloge delavci v SR Sloveniji, predlagamo rešitev, po 
kateri se za osebni dohodek teh delavcev šteje osebni doho- 
dek, ugotovljen na podlagi osnov in meril iz samoupravnega 
splošnega akta organizacije združenega dela, brez upošteva- 
nja količnika za posebne življenjske in delovne razmere v 
tujini. Po predlagani variantni rešitvi, bi se osebni dohodki, 
doseženi z delom v jugoslovanskem predstavništvu ali delovni 
enoti, ki jo v tujini ustanovi organizacija združenega dela, 
obdavčevali pri nas le, če ta dohodek ne bi bil obdavčen v 
državi, v kateri je bil dosežen, in to ne glede na to ali je bil 
sporazum sklenjen, ali ne. V skladu z dogovorom je dana tudi 
možnost določitve različne stopnje za omenjene dohodke, 
dosežene v tujini. 

2. Davek od dohodka iz kmetijske dejavnosti 
Pri opredelitvi davčnega zavezanca je dodana nova 

določba, po kateri se poleg lastnika, imetnika pravice upo- 
rabe ali uživalca zemljišča šteje za davčnega zavezanca tudi 
samostojni nosilec določene vrste kmetijske proizvodnje, za 
katero se uvaja obdavčevanje po dejanskem dohodku (drugi 
odstavek 11. a člena) in na tej podlagi tudi samostojno spre- 
jema pravice in obveznosti iz take kmetijske proizvodnje. V 
primeru, ko v okviru gospodinjstva nastopa več lastnikov, 
imetnikov pravice uporabe ali uživalcev zemljišča, se omo- 
goča tudi posamična obdavčitev le-teh (11. b člen). 

S predlagano rešitvijo je vzpostavljen postopen prehod od 
obdavčevanja po lastništvu na obdavčevanje po vloženem 
delu, ki prihaja do izraza z uvedbo obdavčevanja po dejan- 
skem dohodku, ko je ne glede na lastništvo kot davčni zaveza- 
nec opredeljen posamezen član gospodinjstva kot samostojni 
nosilec določene vrste proizvodnje. S širitvijo obdavčevanja 
po dejanskem dohodku se bo povečalo število zavezancev, 
obdavčenih ne glede na lastništvo. 

Po osnutku zakona (11. c člen) naj bi se dohodek iz kmetij- 
stva, dosežen s kmetijsko proizvodnjo, ki ni ali pa je le v 
manjšem obsegu vezana na obdelavo zemljišč, ugotavljal po 
sistemu dejanskega dohodka, medtem ko bi se dohodek, 
dosežen s kmetijsko proizvodnjo, vezano na obdelavo zem- 
ljišč, ugotavljal po predpisih o ugotavljanju katastrskega do- 
hodka. 

Predlagana nova rešitev je usklajena z medrepubliškim 
dogovorom o usklajevanju davčnega sistema, ki je pripravljen 
na podlagi usmeritev dolgoročnega programa gospodarske 
stabilizacije. 

Predlagana je konkretna opredelitev vrst kmetijske pro- 
izvodnje in obseg proizvodnje, iznad katere se uvaja obdavče- 
vanje po dejanskem dohodku (11. č člen). Po variantni rešitvi 
bi vrste in obseg kmetijske proizvodnje, iznad katere se uvaja 
obdavčevanje po dejanskem dohodku določile občinske 
skupščine skladno z medobčinskim dogovorom o usklajeva- 
nju davčne politike. Ne glede na to, da je po variantni rešitvi 
dana večja pristojnost občinam in s tem v določeni meri 
omogočena možnost upoštevanja zastavljene razvojne poli- 
tike do kmetijstva na njihovem območju menimo, da je za 
zagotovitev enotnega pristopa in izvajanja ustreznejša 
osnovna rešitev. 

Višina celotnega prihodka kot dohodkovni cenzus za preu- 
vrščanje na obdavčitev po dejanskem dohodku je povzeta iz 
osnutka medrepubliškega dogovora o temeljih davčne poli- 
tike, po katerem se na sistem dejanskega dohodka preu- 
vrščajo zavezanci, ki presežejo nad 1.500.000 din celotnega 
prihodka od rastlinske proizvodnje, nad 2.500.000 din celot- 
nega prihodka od živinorejske proizvodnje, nad 1.000.000 din 
celotnega prihodka od ostale proizvodnje oziroma, če skupna 
kmetijska proizvodnja presega 2.500.000 din. V osnutku 
zakona je skladno z omenjenim dogovorom predvidena valo- 
rizacija dohodkovnih cenzusov glede na porast cen kmetij- 

skih proizvodov. Valorizacijske količnike bi ugotavljal Izvršni 
svet Skupščine SR Slovenije. 

Opredelitev davčne osnove (11. d člen), kolikor pogoji na 
področju zasebnega kmetijstva dopuščajo, bi se naj približala 
rešitvam, kot veljajo za nosilce samostojnega osebnega dela. 
Zato predlagamo, da bi davčno osnovo predstavljal ostanek 
čistega dohodka. Le-ta bi se ugotovil tako, da se celotni 
prihodek določene vrste proizvodnje, ki predstavlja vrednost 
celotne proizvodnje (tržne, netržne) zmanjša za materialne 
stroške in amortizacijo. Ugotovljeni dohodek se zmanjša za 
zakonske in pogodbene obveznosti ter druge dajatve, za 
katere je kot vir opredeljen dohodek (11. h člen). Pri tem so 
mišljeni prispevki za samoupravne interesne skupnosti s 
področja družbenih dejavnosti, če bi se le-te opredelile za 
Takšno ureditev, članarine, upravne takse, vezane na dejav- 
nost, zavarovalne premije, obresti od kreditov za osnovna in 
obratna sredstva, izdatki za splošno ljudsko obrambo in druž- 
beno samozaščito in podobno. 

Dohodek, zmanjšan za navedene obveznosti oziroma 
izdatke, bi predstavljal čisti dohodek. 

Iz tako Opredeljenega čistega dohodka bi se pokrivali 
osebni dohodki pri zavezancu zaposlenih delavcev z vsemi 
obveznostmi iz osebnega dohodka (gospodarski pomočniki), 
osebni dohodek davčnega zavezanca (po predlagani variantni 
rešitvi zajamčeni osebni dohodek), če mu je delo na kmetiji 
edina zaposlitev in je na tej osnovi pokojninsko in invalidsko 
zavarovan, pod istimi pogoji pa tudi bruto znesek zavarovalne 
osnove zakonca in drugih družinskih članov. Ugotovljeni čisti 
dohodek naj bi se zmanjšal tudi za sredstva skupne porabe 
družinskih članov in delavcev ter za regres za letni dopust 
zavezanca v višini, pogojih in merilih, ki veljajo za delavce v 
organizacijah združenega dela s področja kmetijstva. 

Enako kot vsem nosilcem samostojnega osebnega dela, je 
tudi nosilcem samostojne dejavnosti na področju kmetijstva 
zaradi načelnega izenačenja z delavci v združenem delu 
potrebno ugotoviti osebni dohodek, in to po merilih in na 
način, kot ga določa v 10. členu zakona o davkih občanov 
obravnavan družbeni dogovor. Glede na specifičnost gospo- 
darjenja v kmetijstvu pa je to lahko lastnik, imetnik pravice 
uporabe ali uživalec zemljišča, predstavnik gospodinjstva, 
lahko pa tudi posamezen član gospodinjstva, če le-ta nastopa 
kot samostojen nosilec dejavnosti, ki se obdavčuje po dejan- 
skem dohodku. 

Zato je predlagan način določanja davčne osnove izpeljan 
tako, da si kmetje v prvi vrsti zagotavljajo svojo gmotno in 
socialno varnost in da predstavlja davčno osnovo le morebi- 
ten ostanek čistega dohodka. Iz tega izhaja, da pri oblikova- 
nju predlaganega sistema obdavčevanja dohodkov iz kmetij- 
stva niso prisotni motivi fiskalnega značaja, temveč gre za 
postopno izenačevanje družbenoekonomskega položaja 
kmetov z delavci v združenem delu. 

Da ne bi prihajalo do dvakratne obdavčitve je predlagano, 
da se katastrski dohodek negozdnih površin, ki so udeležene 
v proizvodnji, za katero se ugotavlja dejanski dohodek, izloča 
iz skupnega katastrskega dohodka v obsegu in na način, kot 
bo to določal podzakonski akt Republiškega komiteja za 
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (11. e člen) 

Kot stroški se priznajo vsi stroški, ki so potrebni za ustvari- 
tev celotnega prihodka in to: izdatki za porabljene surovine, 
droben inventar, embalažo, izdatki za seme, sadike, umetna 
gnojila, zaščitna sredstva; veterinarske storitve in zdravila; 
izdatki za porabljeno energijo in kurjavo, izdatki za tran- 
sportne stroške, ki so potrebni pri opravljanju dejavnosti, 
stroški nakupa in prodaje, izdatki za vzdrževanje osnovnih 
sredstev, izdatki za pisarniški material, poštne, telegrafske in 
telefonske storitve, za strokovno literaturo, izdatki za zakup- 
nino za kmetijsko gospodarsko poslopje, izdatki za občasna 
in začasna dela, če so glede na specifičnost kmetijske proi- 
zvodnje nujno potrebni, potni stroški, plačani prometni davek 
carine in podobno. Stroški naj bi bili opredeljeni z zakonom 
(11. f člen). 

Za obračun amortizacije se upoštevajo osnovna sredstva, ki 
jih zavezanec uporablja pri opravljanju dejavnosti, zaradi 
katere je preuvrščen na odbavčitev po dejanskem dohodku 
(11. g člen). Gre predvsem za priznavanje amortizacije za 
gradbene objekte, kmetijsko mehanizacijo in opremo ter dol- 
goletne nasade (sadovnjaki, vinogradi, jadogičevje in 
podobno). Amortizacija osnovnih sredstev bi se priznavala, če 
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bodo le-ta na prepisan način evidentirana in to predvsem 
zaradi ugotovitve njihove dejanske vrednosti, revalorizacije 
odpisov in podobno. S tem se zaveznacu zagotavlja uveljavi- 
tev dejansko obračunane amortizacije, ne pa ugotovoljene na 
podlagi normativov, ker so lahko tovrstni izdatki med zave- 
zanci zelo različni. Če se taka osnovna sredstva uporabljajo 
tudi za druge dejavnosti, bi se upošteval sorazmerni del. 
Način vrednotenja in stopnje amortizacije je v večji meri že 
urejeno z odlokom Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije 
(Uradni list SRS, št. 8/83 in 42/83), nekatere specifičnosti tega 
področja pa bodo zahtevale še dopolnitve tega odloka. 

Zavezancem, katerim se ugotavlja dejanski dohodek, se 
nalaga obvezno vodenje evidenc, ki jih predpiše Republiška 
uprava za družbene prihodke, na podlagi katerih bodo po 
pretku leta sestavili davčno napoved za odmero davka iz 
dejavnosti (11. i člen). Evidenca prihodkov, zlasti pa stroškov 
kot odbitne postavke pri ugotavljanju čistega dohodka, je 
potrebna tako pri zavezancih, ki dosegajo dohodke s prodajo 
kmetijskih proizvodov mimo kmetijske organizacije kot tudi 
za zavezance, pri katerih se prodaja odvija preko organizacij, 
s katerimi proizvodno sodelujejo. Zavezancem, ki so vključeni 
v družbeno organizirano proizvodnjo, je dana možnost, da se 
lahko celotni prihodek in materialni stroški ugotavljajo po 
podatkih organizacij združenega dela, s katerimi proizvodno 
sodelujejo, če se z njimi tako dogovorijo. Po predlagani rešitvi 
so torej dolžni voditi evidence zavezanci sami v primerih, ko z 
organizacijo združenega dela, s katero proizvodno sodelu- 
jejo, ne dosežejo omenjenega dogovora in pa zavezanci, ki 
dosegajo dohodke s prodajo proizvodov mimo organizacij 
združenega dela. 

Zadržuje se sistem obdavčevanja po katastrskem dohodku, 
po katerem se obdavčujejo dohodki vsakega zemljišča, ki ga 
je možno izkoriščati za kmetijsko proizvodnjo (11. n člen), ne 
glede na okoliščino, ali ga lastnik dejansko izkorišča za tak 
namen ali ne. Ker se po sistemu katastrskega dohodka obda- 
včuje povprečni možni dohodek, ostajajo nadpovprečni dose- 
ženi dohodki neobdavčeni, deluje ta sistem pospeševalno na 
večanje produktivnosti in s tem povezano možnost razširitve 
in modernizacije kmetijske proizvodnje. Da bi bil katastrski 
dohodek kot davčna osnova čim realnejši, je predvidena vsa- 
koletna valorizacija katastrskega dohodka. 

Za ugotavljanje dohodka od gozda je predlagana sedanja 
ureditev, po kateri predstavlja dohodek vrednost lesa, odka- 
zanega za posek v skladu z gozdnogospodarskim načrtom in 
dinamiko njegovega izvajanja. Dohodek ugotavljajo uprave za 
družbene prihodke na podlagi podatkov gozdnogospodar- 
skih organizacij o odkazanih količinah lesa in ceni lesa, ki 
pripada lastniku gozda, po zakonu o gozdovih. 

Ne glede na način ugotavljanja dohodka (po katastrskem ali 
dejanskem dohodku) je skladno z medrepubliškim dogovo- 
rom o usklajevanju davčnega sistema predlagan sistem pro- 
porcialnih davčnih stopenj (11.1 člen). Pri obdavčevanju po 
katastrskem dohodku so le-te lahko različne za zavezance, ki 
so pokojninsko in invalidsko zavarovni kot kmetje, in za ostale 
zavezance. Zavezanci davka iz kmetijstva, ki niso sami niti 
njihovi družinski člani pokojninsko in invalidsko zavarovani 
kot kmetje, ne plačujejo prispevkov za pokojninsko in invalid- 
sko ter zdravstveno zavarovanje od dohodkov iz kmetijstva, 
ker so do zdravstvenega varstva in pokojnine upravičeni iz 
naslova zaposlitve, opravljanja gospodarske ali poklicne 
dejavnosti ali upokojitve. Ob enakih stopnjah davka iz kmetij- 
stva, ki se odmerja po katastrskem dohodku, bi bila skupna 
obremenitev teh zavezancev nižja od skupne obremenitve 
tistih zavezancev, ki so sami ali njihovi družinski člani zavaro- 
vani kot kmetje. Ker pa na pogoje gospodarjenja in na dose- 
ganje dohodkov status kmeta ne vpliva, tolikšne razlike v 
skupnih obremenitvah niso opravičljive. Zato predlagana reši- 
tev predpisovanja različnih stopenj pomeni približno izenači- 
tev skupnih obremenitev obeh kategorij zavezancev. Pri 
obdavčevanju po dejanskem dohodku je ta izenačitev skup- 
nih obremenitev razrešena tako, da se zavezancem, ki si svojo 
socialno varnost zagotavljajo iz naslova zaposlitve, opravlja- 
nja gospodarske ali poklicne dejavnosti ali iz naslova minu- 
lega dela, ne priznava osebni dohodek po 10. členu in s tem 
za nepriznani osebni dohodek povečuje ostanek čistega 
dohodka (davčna osnova), ki se obdavčuje po enotni propor- 
cionalni stopnji. 

Na osnovi katastrskega dohodka oblikovana davčna osnova 
ne upošteva nadpoprečnih dohodkov, ki jih posamezniki 
dosegajo z intenzivnejšo obdelavo, predvsem pa ne upošteva 
različnih pogojev za prodajo pridelkov, bližine tržišča, organi- 
zacije odkupa, možnost uporabe kmetijske mehanizacije in 
podobno. Različna možnost doseganja dohodka se zaradi 
navedenih okoliščin upošteva skozi sistem diferenciranih 
davčnih stopenj po skupinah katastrskih občin, ki so višje za 
predele, razvrščene v skupine katastrskih občin z ugodnej- 
šimi ekonomskimi, predvsem pa tržnimi pogoji in nižje za 
višinske predele (11. I in 11. m člen). Predlagana rešitev je 
povzeta iz veljavne ureditve in je tudi v skladu z medrepubliš- 
kim dogovorom o usklajevanju davčnega sistema. 

Predlagane trajne oprostitve (11. o člen) od dohodkov zem- 
ljišč pod stavbami in dvorišč, dvorišč cerkva ter zemljišč, na 
katerih so nasipi, kanali, prekopi in jezovi, objekti za potrebe 
družbene samozaščite in ljudske obrambe, razni zaščitni 
nasadi itd. so povzete iz veljavne ureditve. Prav tako so iz 
veljavne ureditve povzete začasne oprostitve (11. p člen) od 
dohodkov zemljišč, na katerih se zasadijo novi vinogradi, 
sadovnjaki in drugi dolgoletni nasadi, medtem ko je za dose- 
danjo začasno oprostitev od dohodkov zemljišč, ki so bila za 
kmetijstvo neuporabna, pa so z investicijami zavezanca 
postala uporabna, skladno z medrepubliškim dogovorom o 
usklajevanju davčnega sistema, predvidena davčna olajšava 
(3. točka 11. ab člen) 

V prvi odstavek 11. p člena je povzeta veljavna ureditev, po 
kateri so davka iz kmetijstva oproščeni vsi zavezanci, katerih 
letni katastrski dohodek ne presega določenega zneska. 
Glede na to, da je po medrepubliškem dogovoru predvidena 
pogostejša oziroma vsakoletna valorizacija katastrskega 
dohodka, je primernejša rešitev, da oproščeni znesek katastr- 
skega dohodka določijo skladno z medobčinskim dogovorom 
o usklajevanju davčne politike občinske skupščine. Zaradi že 
izvedene valorizacije katastrskega dohodka naj bi ta znašal 
2.050 din. 

Skladno z medrepubliškim dogovorom o uskaljevanju 
davčne politike je v drugem odstavku na novo predlagana 
oprostitev za zavezance, ki so sami ali njihovi družinski člani 
pokojninsko in invalidsko zavarovani na podlagi dohodkov iz 
kmetijstva, če katastrski dohodek na družinskega člana ne 
presega zneska, ki ga določi občinska skupščina. Po omenje- 
nem medrepubliškem dogovoru je ta znesek predviden v 
višini 2.000 din na družinskega člana. 

Medtem ko je oprostitev po prvem odstavku 11. r člena 
uvedena predvsem iz davčno-tehničnih razlogov, ker odmer- 
jeni davek od takega zneska ne bi nadoknadil stroškov 
odmere in pobiranje, ima po drugem odstavku uvedena opro- 
stitev socialni značaj. Oprostitev za zavezance iz višinskih 
krajev z izredno neugodnimi proizvodnimi, ekonomskimi in 
prometnimi pogoji (tretji odstavek 11. r člena) in oprostitev za 
zemljišča, ki jih je zavezanec oddal družbenopravni osebi v 
zvezi z uveljavljanjem pravic do preživninskega varstva (11. s 
člen), je povzeta iz veljavne ureditve. 

Z zakonom uvajamo davčno olajšavo za zavezance, ki so 
vključeni v družbeno-organizirano tržno proizvodnjo (11. š 
člen) in so do nje upravičeni vsi davčni zavezanci (kmetje in 
nekmetje) pod pogoji in merili, ki jih določi občinska sku- 
pščina. Tovrstne olajšave so na podlagi medobčinskega 
dogovora o usklajevanju davčne politike občinske skupščine 
že uvedle in znašajo do 70% od odmerjenega davka. 

Poleg tega so v osnutek zakona vsebinsko povzete že doslej 
veljavne olajšave, s katerimi se želi še nadalje pospeševati 
proces združevanja kmetov (11. t člen), vlaganja sredstev v 
modernizacijo kmetijstva (11. u člen), zakupna razmerja z 
organizacijami združenega dela ali kmetijsko zemljiško skup- 
nostjo zaradi izkoriščanja zemljišč v kmetijske namene (le-te 
se razširjajo na organizacije združenih kmetov in združene 
kmete - 11, v člen), gradnjo malih hidroelektrarn in drugih 
alternativnih energetskih virov (11. ac člen), sprejemanje štu- 
dentov in učencev na proizvodno delo oziroma delovno 
prakso, ter šolanje otrok (11. ač člen). Zadržujejo se že 
veljavne socialne olajšave in pogoji za uveljavitev teh olajšav 
(11. z člen), olajšave v zvezi z nastalimi elementarnimi nezgo- 
dami (11. ž člen), olajšave za zavezance, ki so imeli izdatke za 
pogreb družinskih članov, če niso upravičeni do povračila teh 
stroškov od zdravstvene skupnosti (11. aa člen) ter posebne 
olajšave za kmete borce NOV pod določenimi pogoji. 
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Pri vseh vrstah davčnih oprostitev in večini davčnih olajšav 
je določitev dohodkovnih cenzusov, drugih pogčjev in meril 
ter obseg oziroma višina davčnih olajšav dana v pristojnost 
občin in jih bodo določile v skladu z medobčinskim dogovo- 
rom o usklajevanju davčne politike (11. e člen). Takšna rešitev 
je ustreznejša glede na osnutek medrepubliškega dogovora o 
usklajevanju davčnega sistema, v katerem bodo določeni 
pogoji in okvirne višine davčnih olajšav, le-ta pa naj bi bil 
podlaga za pripravo medobčinskih dogovorov o usklajevanju 
davčne politike. Ker so nekateri dohodkovni cenzusi vezani 
tudi na katastrski dohodek, bi bila tudi ob vsakokratni valori- 
zaciji katastrskega dohodka, zgolj zaradi tehničnega pre- 
računa teh cenzusov, potrebna predhodna sprememba dav- 
čnega zakona. 

3. Davek od dohodka iz gospodarskih dejavnosti 
Večina predlaganih sprememb in dopolnitev pomeni uskla- 

ditev z rešitvami v predlogu dogovora o usklajevanju dav- 
čnega sistema. Po tem dogovoru se zavezancem, ki plačujejo 
davek po dejanskem dohodku, celotni prihodek ugotavlja po 
plačani realizaciji. Ker se po sedanji ureditvi celotni prihodek 
po plačani realizaciji ugotavlja le izjemoma na zahtevo zave- 
zanca ob izpolnjevanju z zakonom opredeljenih pogojev, pra- 
viloma pa po fakturirani realizaciji, je bilo potrebno stanje 
ureditev uskladiti z dogovorom. Tako se predlaga, da se 
zavezancu, obdavčenemu po dejanskem dohodku, za celotni 
prihodek šteje skupen znesek plačil za prodane proizvode in 
storitve. Zavezanci pa bi imeli še vedno možnost zahtevati 
obdavčitev po fakturirani realizaciji. Posledica uvedbe 
plačane realizacije je predlagana opredelitev sorazmernega 
dela dohodkov, ki se upoštevajo pri ugotavljanju ostanka 
čistega dohodka. 

Na podlagi zbranih podatkov o skupnem številu zavezan- 
cev, obdavčenih po dejanskem dohodku, ugotavljamo, da se^ 
število zavezancev, ki tudi plačujejo davek iz dejavnosti, z leti 
zmanjšuje. Tako je za leto 1978 od 20.000 zavezancev plačalo 
davek iz dejavnosti 9.630 zavezancev ali 48%; za leto 1982 pa 
od 27.437 zavezancev samo 8.163 zavezancev ali 29%. Vzroki 
za takšno upadanje števila plačnikov davka so deloma v 
spremembah predpisov, ki ureja to področje, in njihovem 
nedoslednem izvajanju, predvsem pa v možnosti nerealnega 
povečevanja osebnega dohodka, kar omogočajo neustrezna 
merila za ugotavljanje osebnega dohodka, opredeljena v 
družbenem dogovoru. Z namenom, da bi vsak zavezanec 
prispeval k zadovoljevanju splošnih družbenih potreb, sta 
predlagani dve rešitvi, in sicer tako, da bi se po prvi pri 
ugotavljanju davčne osnove upošteval zajamčeni osebni 
dohodek in kije obrazložena v poglavju splošne določbe 
(varianta druge alinee 3. točke drugega odstavka 48. člena), 
po drugi pa bi zavezanec, če ne doseže ostanka čistega 
dohodka najmanj v višini 10% poprečnega letnega osebnega 
dohodka zaposlenih delavcev v gospodarstvu v SR Sloveniji v 
letu, za katero se odmerja davek, plačal davek iz gospodarske 
dejavnosti v višini, ki ustreza pavšalnemu letnemu znesku, 
ugotovljenem po 58. členu zakona. Navedeno pomeni, da se 
bo takim zavezancem pri določanju višine davka upoštevala 
vrsta dejavnosti in predmet poslovanja, obseg, način, pogoji 
in kraj poslovanja, delovna sposobnost, kakor tudi druga 
merila, ki jih bo določila občinska skupščina. 

Vključitev plačanih obresti od kreditov za osnovna sredstva, 
prejetih od bančnih organizacij, med zakonske in pogodbene 
obveznosti, za katere se zmanjšuje dohodek, pomeni uskladi- 
tev z dogovorom in realizacijo sklepov Skupščine SR Slove- 
nije o razvoju drobnega gospodarstva. 

Predlagano določbo o cenitvi celotnega prihodka zave- 
zanca, obdavčenega po dejanskem dohodku, katerega 
davčna napoved je nepopolna ali nepravilna, po kateri je 
možno izvršiti cenitev na podlagi normativov porabe surovin 
pri organizaciji združenega dela z enakim predmetom poslo- 
vanja, je narekovala praksi. Sedanja možnost cenitve s pri- 
merjavo z drugimi istovrstnimi zavezanci ni bila vedno izved- 
ljiva, ker le-teh ni bilo, ali pa so bili pogoji poslovanja različni. 

Skladno s sklepom Skupščine SR Slovenije, da je potrebno 
v samostojnem osebnem delu sistemsko rešiti vprašanje 
naložb v razširitev materialne osnove dela pred obdavčitvijo, 
predlagamo znižanje davčne osnove do 25% za dobo največ 
pet let zavezancu, ki vlaga sredstva v razširitev materialne 

osnove dela. Vlaganje je možno v obliki takojšnje nabave ali 
namenskega depozita pri banki. Odstotek znižanja davčne 
osnove in doba, v kateri se lahko znižuje osnova sta usklajena 
z dogovorom o temeljih davčne politike. Nadaljnje predlagane 
rešitve pomenijo zagotovitev namenske uporabe neobdavče- 
nega dela davčne osnove in nadzor nad njeno porabo. 

Sklepi Skupščine SR Slovenije, da je potrebno z davčno 
politiko spodbujati večjo proizvodnjo in zaposlenost v drob- 
nem gospodarstvu, polno izkoriščanje obstoječih zmogljivo- 
sti ter izvoz na konvertibilno območje so realizirani s predla- 
ganimi zakonskimi rešitvami davčnih olajšav zavezancem - 
izvoznikom, začetnikom, zavezancem, ki dodatno zaposlijo 
nove delavce, ter zavezancem, ki dosegajo dohodek z oddajo 
viškov električne energije. 

Sedanje progresivne stopnje davka spreminjamo v propor- 
cionalne, določene različno glede na vrste dejavnosti, pogoje 
gospodarjenja in kraj, kjer se dejavnost opravlja, kar pomeni 
uskladitev z obema dogovoroma. 

Predlagana sprememba opredelitve zavezanca, ki plačuje 
davek v pavšalnem letnem znesku, je vezana na manjši obseg 
poslovanja, kot je opredeljeno v dogovoru o davčnem 
sistemu. Zakon zato ne bi več določal, kateri zavezanci so 
obdavčeni v pavšalnem letnem znesku, razen določenih 
dejavnosti (osebne storitve, kmečki turizem), temveč pogoje, 
ki jih morajo zavezanci izpolnjevati za navedeni način obdav- 
čitve (dohodkovni cenzus in uporaba dopolnilnega dela 
enega delavca). 

4. Davek od dohodka iz poklicnih dejavnosti 
Dogovor o usklajelvanju davčnega sistema predvideva 

enake rešitve kot pri davku od dohodka iz gospodarskih 
dejavnosti glede opredelitve zavezancev, ki se obdavčujejo po 
dejanskem dohodku oziroma v pavšalnem letnem znesku; 
upoštevanja plačane realizacije za zavezance obdavčene po 
dejanskem dohodku; proporcionalne stopnje in olajšave. 
Zato so predlagane spremembe in dopolnitve smiselno enako 
urejene kot pri davku od dohodka iz gospodarskih dejavnosti. 

5. Davek iz avtorskih pravic, patentov in tehničnih 
izboljšav 

V skladu z dogovorom o usklajevanju davčnega sistema, po 
katerem se načeloma obdavčujejo tudi dohodki od patentov 
in tehničnih izboljšav, zavarovanih z zakonom, predlagamo 
spremembo sedanje vrste davka iz avtorskih pravic v davek iz 
avtorskih pravic, patentov in tehničnih izboljšav. 

Po predlagani ureditvi podlegajo obdavčitvi s tem davkom 
dohodki iz patentov in tehničnih izboljšav, zavarovani z zako- 
nom s tem, da so v skladu z dogovorom o usklajevanju 
davčnega sistema in dogovorom o temeljih davčne politike, z 
namenom vzpodbujati razvoj znanstveno raziskovalnega 
dela, izumiteljstva in tehničnih izboljšav, oproščena vsa nado- 
mestila za odstop patentov oziroma tehničnih izboljšav, zava- 
rovanih s samoupravnimi splošnimi akti organizacije združe- 
nega dela in delovnemu človeku, ki s samostojnim osebnim 
delom in lastnimi sredstvi opravlja dejavnost. 

Zaradi predlagane uvedbe obdavčitve dohodkov iz patentov 
in tehničnih izboljšav je bilo potrebno na novo opredeliti 
stroške, ki so nujno potrebni za ustvaritev teh dohodkov. 

V skladu z dogovorom predlagamo, da se proporcionalne 
stopnje tega davka lahko določijo različno glede na vrste 
dohodkov, glede na to, ali je dohodek ustvarjen na ozemlju 
SR Slovenije ali v tujini, glede na to ali dohodek doseže občan 
ali tuja fizična ali pravna oseba in glede na to ali dohodek iz 
avtorskih pravic, patentov in tehničnih izboljšav doseže avtor 
sam ali oseba, na katero je prenešena avtorska pravica. 

Ostale predlagane spremembe pomenijo samo termino- 
loško uskladitev z zakonom o avtorski pravici in zakonom o 
varstvu izumov, znakov razlikovanja in tehničnih izobljšav. 

6. Davek od dohodkov iz premoženja in 
premoženjskih pravic 

Po predlagani rešitvi se med zavezanci za ta davek izrecno 
navajajo tudi tuje fizične in pravne osebe, ki ustvarjajo doho- 
dek iz premoženja na ozemlju SR Slovenije, kar pomeni 
uskladitev z dogovorom. 
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Zaradi uskladitve z dogovorom, ki ne predvideva obdavčitve 
dohodkov, doseženih s prodajo nepremičnin, predlagamo 
ukinitev tega davka pri prodaji nepremičnin. Ti dohodki naj bi 
se po dogovoru obdavčevali samo z davkom na promet nepre- 
mičnin, ki predvideva proporcionalno obdavčitev prometne 
vrednosti nepremičnin, pri gradbenih objektih pa se progre- 
sivno obdavči razlika med gradbeno in prometno vrednostjo. 

Po sedanji ureditvi se z davkom od dohodkov iz premoženja 
obdavčujejo dohodki, doseženi s prodajo premičnega premo- 
ženja ne glede na čas, ko je zavezanec imel to premoženje v 
lasti. Ker običajno občani dokumentacije o nabavi premi- 
čnega premoženja ne hranijo daljši čas, povzroča to v praksi 
težave pri ugotavljanju davčnih osnov. Zato predlagamo, da 
se s tem davkom obdavčijo le dohodki, doseženi s prodajami 
premičnega premoženja, ki so bile izvršene v roku petih let od 
nabave. 

Ker se po predlagani spremembi z davkom od dohodkov iz 
premoženja ne obdavčujejo več dohodki, doseženi s prodajo 
nepremičnin, je potrebna sprememba sedanje opredelitve 
davčne osnove pri ugotavljanju dohodka, doseženega s pro- 
dajo nepremičnin. S predlagano spremembo se določa način 
ugotavljanja davčne osnove pri prodaji premičnega premože- 
nja, še posebej pa osnove pri prodaji osnovnih sredstev tako, 
da se bo zavezancu kot strošek priznala vsa dejanska neodpi- 
sana vrednost in drugi dejanski stroški, obdavčila pa se bo le 
razlika do prejete kupnine, ki predstavlja dohodek, ki ni rezul- 
tat dela in vlaganj. 

Uskladitev z dogovorom pomeni tudi predlagana možnost 
določitve različnih progresivnih stopenj glede na vrsto 
dohodka in glede na zavezanca, ki dosega tak dohodek. 

7. Davek na dediščine in darila 
Predlagane dopolnitve in spremembe, ki se nanašajo na 

možnost uvedbe različnih stopenj glede na vrsto podedova- 
nega ali v dar prejetega premoženja in neobdavčenje prvega 
dednega reda, pod določenimi pogoji pa tudi kateregakoli 
dednega reda, če je predmet dedovanja stanovanje, pomenijo 
uskladitev z dogovorom. 

Po predlagani rešitvi se zavezancu, ki ne napove prejema 
darila v 15-dnevnem roku davek odmeri tako, kot da bi davčna 
obveznost nastala na dan napovedi. 

Po sedanji ureditvi je zavezanca, ki ni pravočasno napove- 
dal prejem darila, zadela le sankcija v obliki 10 oziroma 20% 
povečanja odmerjenega davka, davek pa se mu je, ne glede 
na čas prijave, odmeril od vrednosti, ki jo je imelo premoženje 
ob prejemu darila. Zaradi učinkov inflacije je bila za zave- 
zance odmera davka ob kasnejši napovedi dosti ugodnejša, 
kot bi bila ob pravočasni prijavi. 

8. Davek od premoženja 
V skladu z dogovorom, v katerem je kot predmet obdavčitve 

opredeljeno premoženje, ki izraža večjo ekonomsko moč' 
zavezanca, predlagamo, da se poleg nepremičnin obdavči z 
davkom od premoženja še naslednje premično premoženje: 
osebna motorna vozila, avtobusi, tovorna motorna in pri- 
klopna vozila, traktorji, samovozni kombajni, plovni objekti in 
letala. Davek od navedenih premičnih premoženjskih predme- 
tov bi se po predlaganih rešitvah plačeval v pavšalnih letnih 
zneskih, višino davka bi za posamezne predmete določila 
občinskas skupščina po merilih opredeljenih z zakonom. 
Občinska skupščina bi bila tudi pooblaščena določati odsto- 
tek znižanja pavšalnega letnega zneska glede na starost posa- 
mezne vrste premoženja. Davek bi se odmerjal na podlagi 
evidence o registraciji, občinska skupščina pa bi lahko tudi 
zahtevala od zavezancev davčno napoved. V skladu z dogovo- 
rom so v predlaganih rešitvah upoštevane oprostitve plačila 
tega davka za premoženjske predmete, ki niso izraz večje 
ekonomske moči oziroma za premoženjske predmete, ki jih 
lastnik uporablja za opravljanje dejavnosti. 

Predlagana razširitev oprostitve davka za znesek, ki ustreza 
70 m2 stanovanjske površine na ožje družinske člane, pomeni 
uskladitev z dogovorom, ki takšno oprostitev predvideva za 
vzpodbujanje reševanja stanovanjskih problemov z vlaganji 
lastnih sredstev v izgradnjo oziroma nakup stanovanjskih 
prostorov. 

9. Davek,na dobitke od iger na srečo 
Predlagana dopolnitev, da je zavezanec za ta davek tudi tuj 

državljan, ki v SR Sloveniji pri igrah na srečo zadene dobitek, 
pomeni uskladitev z dogovorom. 

10. Davek od skupnega dohodka občanov 
V skladu z dogovorom se predlaga znižanje zneska, do 

katerega se ta davek ne plačuje, iz dvainpolkratnega popre- 
čnega čistega osebnega dohodka zaposlenih delavcev v 
gospodarstvu v SR Sloveniji na dvakratnega, vzporedno s tem 
pa povečanje olajšave za vzdrževane družinske člane na zne- 
sek, ki ustreza poprečnemu letnemu čistemu osebnemu 
dohodku zaposlenih delavcev v gospodarstvu v SR Sloveniji. 

Varianta, po kateri je davčni zavezanec tudi občan, ki 
dosega osebni dohodek z delom pri jugoslovanskem pred- 
stavništvu ali pri delovni enoti, ki jo v tujini ustanovi organiza- 
cija združenega dela, če ta dohodek ni bil obdavčen v državi, v 
kateri je bil dosežen, je posledica predlagane variantne reši- 
tve obdavčevanja teh dohodkov z davkom od osebnega 
dohodka delavcev. 

Določba, po kateri se za ugotavljanje skupnega čistega 
dohodka upošteva davek v višini, kot bi bil odmerjen, če 
olajšava ne bi bila priznana (kar pomeni, da se skupni čisti 
dohodek zmanjša tudi za znesek priznanih davčnih olajšav iz 
dejavnosti), bi po predlagani rešitvi veljala tudi za zavezance 
davka od dohodka iz kmetijske dejavnosti, katerim so bile pri 
odmeri tega davka priznane davčne olajšave. 

V zvezi z na novo predlaganimi olajšavami zaradi vlaganja 
sredstev v razširitev materialne osnove dela v obliki odstot- 
nega znižanja davčne osnove predlagamo, da se v skupni čisti 
dohodek ne všteva odstotni del, za katerega je bila znižana 
davčna osnova za davek iz gospodarskih oziroma poklicnih 
dejavnosti. Predlagana rešitev zagotavlja upoštevanje davčne 
olajšave zaradi vlaganja v razširitev materialne osnove dela 
tudi pri obdavčitvi z davkom od skupnega dohodka občanov. 

Uskladitev z dogovorom pomeni tudi predlagano zniževa- 
nje osnove za davek od skupnega dohodka občanov za 
stroške zagovora doktorske disertacije in magistrskega dela 
davčnega zavezanca; za znesek stroškov za vsak neodkup- 
Ijeni izum in tehnično izboljšavo v letu, v katerem je bil izum 
patentiran oziroma je bil predlog tehnične izboljšave sprejet, 
in za nadomestila, ki se izplačujejo iz naslova članstva v 
akademiji znanosti. 

III. POSTOPEK ZA ODMERO IN POBIRANJE 
DAVKOV 
1. Vložitev napovedi 

Predlagamo zvišanje najmanjšega zneska, ki ga mora zave- 
zanec plačati na račun povečanega davka zaradi zamude roka 
za vložitev davčne napovedi od 200 na 400 din oziroma od 400 
na 1000 dinarjev. Sedanja zneska glede na rastočo inflacijo ne 
vplivata dovolj na zavezance, da bi pravočasno vlagali davčne 
napovedi. 

2. Odmera davkov 
Predlagana dopolnitev, po kateri je možno izdati začasno 

odločbo tudi za zavezance za davek iz kmetijske dejavnosti, 
omogoča zavezancem obdavčenim po katastrskem dohodku, 
priznavanje olajšave v zvezi z vključevanjem v družbeno orga- 
nizirano proizvodnjo (61. člen) za tekoče leto v naprej in 
naknadno obremenitev v primeru, ko zavezanec ne izpolni 
pogojev za priznano olajšavo. 

7. Prisilna izterjava 
Predlaga se ureditev, ki omogoča prodajo zarubljenih stvari 

tudi, če se ugotovi, da je dolžnik le solastnik teh stvari do ene 
nerazdelne polovice. V praksi se je dogajalo, da je zakonec 
zavezanca vložil izločitveno tožbo za ugotovitev solastništva 
in izločitev njemu pripadajočega dela zarubljenih stvari. Ker je 
bilo s sodbo sodišča ugotovljeno, da so zarubljene stvari, 
glede na to, da so bile pridobljene v času trajanja zakonske 
zveze, v solastništvu obeh zaskoncev, in sicer do ene neraz- 
delne polovice, je bila prodaja teh predmetov onemogočena, 
če zakonec ni v prodajo privolil. Po predlagani rešitvi bi bilo 
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možno prodati tudi zarubijene stvari, ki so v solastništvu 
zavezanca in njegovega zakonca, vsakega do ene nerazdelne 
polovice, ne da bi bilo potrebno za prodajo privoljenje 
zavezančevega zakonca. 

IV. KAZENSKE DOLOČBE 
Predlagane spremembe predstavljajo uskladitev z novim 

zakonom o prekrških. Ker se po navedenem zakonu varstveni 
ukrep prepovedi samostojnega opravljanja dejavnosti sme 
izreči storilcu prekrška, če bi bilo nevarno za življenje aii 
zdravje ljudi, da bi še naprej samostojno opravljal dejavnost, 
je bilo potrebno črtati določbi zakona o davkih občanov, po 
katerih se je ta ukrep lahko izrekel. Glede na to, da po zakonu 
o prekrških veljajo za vse prekrške, ki jih določajo drugi 
predpisi, materialno pravne določbe iz tega zakona, je bilo 

potrebno črtati sedanjo določbo, da pritožba ne zadrži izvrši- 
tve odločbe o prekršku in določbo, da davčni organi vodijo 
postopek o prekrških po določbah zakona o prekrških, če ni s 
tem zakonom drugače določeno. V skladu s tem zakonom se 
povečuje višina zagroženih denarnih kazni za davčne pre- 
krške. 

V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
Zaradi obsežnih sprememb in dopolnitev zakona in 

ponovne vključitve poglavja, ki se nanaša na področje kmetij- 
stva, bi bil zakon nepregleden, kar bi oviralo njegovo upo- 
rabo, zato predlagamo, da se zakonodajno-pravno komisijo 
Skupščine SR Slovenije pooblasti, da izda prečiščeno bese- 
dilo zakona. 

ZAKON 
O DAVKIH OBČANOV (Uradni list SRS, 
št. 44/82) 
Zakonske določbe, ki se spremenijo 
oziroma dopolnijo: 

4. člen 
Viri, iz katerih občani prispevajo k zadovoljevanju splošnih 

družbenih potreb so: osebni dohodki, dohodki od samostoj- 
nega opravljanja dejavnosti, dohodki od premoženja, drugi 
dohodki in premoženje. 

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

5. člen 
Občani ne plačujejo davkov od: 
1. prejemkov iz naslova odlikovanj in družbenih priznanj; 
2. dodatkov za udeležence narodnoosvobodilne vojne; 
3. prejemkov po predpisih o pravicah imetnikov »Partizan- 

ske spomenice 1941«; 
4. prejemkov po predpisih o pravicah vojnih in mirovnih 

vojaških invalidov ter civilnih invalidov vojne; 
5. prejemkov po predpisih o pravicah borcev španske naro- 

dnoosvobodilne in revolucionarne vojne 1936 do 1939, bor- 
cev za severno mejo v letih 1918 in 1919 in slovenskih vojnih 
dobrovoljcev iz vojn 1912 do 1918; 

6. prejemkov iz naslova socialno varstvenih pomoči, ki jih 
izplačujejo samoupravne interesne skupnosti in družbenopo- 
litične skupnosti; 

7. nagrad, uvedenih na podlagi zakonov in odlokov družbe- 
nopolitičnih skupnosti ter sklepov samoupravnih interesnih 
skupnosti, družbenopolitičnih organizacij, znanstvenih zavo- 
dov in gospodarskih zbornic, ki se dajejo posameznikom kot 
posebno družbeno priznanje; 

8. nagrad za življenjsko delo, ki se dajejo kot splošno 
družbeno priznanje vidnim znanstvenikom, književnikom in 
umetnikom; 

9. nagrad, ki jih dajejo znanstvenikom in umetnikom Orga- 
nizacija združenih narodov in njene organizacije, mednaro- 
dne organizacije in tuje nacionalne organizacije z mednaro- 
dnim ugledom kot mednarodno priznanje za znanstveno, 
književno in umetniško delo; 

10. nagrad, priznanj in nadomestil, ki jih prejme delavec za 
inventivno dejavnost (izum, racionalizacija, koristen predlog 
in drugo) na podlagi določb samoupravnega splošnega akta, 
če je bilo to izvršeno kot odkup materilne pravice; 

11. od prejemkov študentov in učencev na rednem šolanju 
za občasno in začasno delo; 

12. osebnih dohodkov pripravnikov in sicer toliko časa, 
kolikor časa traja pripravniška doba; 

13. drugih prejemkov, za katere je tako določeno s poseb- 
nim zakonom. 

10. člen 
Kmetje in drugi delovni ljudje, ki samostojno z osebnim 

delom opravljajo dejavnost z delovnimi sredstvi, ki so lastnina 
občanov in delovni ljudje, ki z osebnim delom samostojno 
opravljajo poklicno dejavnost, plačujejo do višine dohodka, ki 
ustreza osebnemu dohodku za enake ali podobne poklice v 
združenem delu davke, kot jih plačujejo od osebnega 
dohodka delavci v združenem delu. 

Merila in način za ugotavljanje osebnih dohodkov iz prejš- 
njega odstavka se določijo z družbenim dogovorom, ki ga 
sklenejo Izvršni svet Skupščine Socialistične republike Slove- 
nije, Splošno združenje Gospodarske zbornice Slovenije - 
Zveza obrtnih združenj Slovenije, Odvetniška zbornica Slove- 
nije, Zadružna zveza Slovenije, Republiški svet zveze sindika- 
tov Slovenije in druge ustrezne asociacije, ki povezujejo posa- 
mezne vrste davčnih zavezancev. V primerih, ko zavezanec 
dejavnosti ne opravlja skozi vse leto, se tako ugotovljen 
osebni dohodek preračuna na čas opravljanja dejavnosti. 
Osebni dohodek se zavezancu ne ugotavlja za čas, ko je 
upravičen do nadomestila osebnega dohodka. 

Določbe tega člena ne veljajo za zavezance, ki opravljajo 
dejavnost kot postranski poklic in za občane, ki občasno 
dosegajo dohodek z opravljanjem dejavnosti. 

19. člen 
Poslovne knjige oziroma evidence morajo voditi delovni 

ljudje, ki samostojno z osebnim delom opravljajo dejavnost z 
delovnimi sredstvi, ki so lastnina občanov in delovni ljudje, ki 
z osebnim delom samostojno opravljajo poklicno dejavnost in 
se jim odmerja davek po dejanskem dohodku. 

Ne glede na določbo prejšnjega odstavka, morajo vsi samo- 
stojni gostinci voditi evidenco o nabavi in prodaji blaga. 

Republiška uprava za družbene prihodke predpiše vrste in 
način vodenja poslovnih knjig oziroma evidenc za zavezance 
iz prvega in drugega odstavka tega člena. Vrsta in način 
vodenja poslovnih knjig oziroma evidenc sta lahko različna 
glede na obseg poslovanja, dejavnost in poklic zavezancev. 

30. člen 
Občani plačujejo po tem zakonu: 
1. davek od osebnega dohodka delavcev; 
2. davek od dohodka iz gospodarskih dejavnosti; 
3. davek od dohodka iz poklicnih dejavnosti; 
4. davek od dohodka iz avtorskih pravic; 
5. davek od dohodkov iz premoženja in premoženjskih 

pravic; 
6. davek na dediščine in darila; 
7. davek od premoženja; 
8. davek na dobitke od iger na srečo; 
9. davek od skupnega dohodka občanov; 
Po posebhem zakonu plačujejo občani davek od dohodka 

iz kmetijske dejavnosti. 

32. člen 
Zavezanec za davek od osebnega dohodka delavcev je 

delavec, ki dosega osebni dohodek iz delovnega razmerja po 
predpisih o delovnih razmerjih in občan, ki dosega dohodek s 
samostojnim opravljanjem kmetijske, gospodarske ali druge 
dejavnosti z osebnim delom z delovnimi sredstvi v lasti obča- 
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nov oziroma s samostojnim opravljanjem poklicne dejavnosti 
in se mu ugotavlja osebni dohodek po 10., členu tega zakona. 

33. člen 
Davčna osnova za davek od osebnega dohodka delavcev je 

vsak posamezen prejemek, ki se šteje za osebni dohodek iz 
delovnega razmerja ter osebni dohodek, ugotovljen po 10. 
členu tega zakona. 

34. člen 
Stopnje davka od osebnega dohodka delavcev so propor- 

cionalne. 
Stopnje republiškega davka se določijo za naslednje vrste 

prejemkov: 
1. prejemke za delo, ki traja preko polnega delovnega časa, 

razen za prejemke za tako delo, ki ga je delavec po predpisih 
o delovnih razmerjih oziroma po samoupravnem splošnem 
aktu dolžan opraviti; 

2. prejemke iz delovnega razmerja preko polnega delov- 
nega časa v drugi temeljni organizaciji. 

Posebne stopnje republiškega davka iz delovnega razmerja 
se določijo tako, da je skupna stopnja davkov in prispevkov 
višja od skupne stopnje davkov in prispevkov od osebnih 
dohodkov iz delovnega razmerja za polni delovni čas, ki se 
obračunavajo in plačujejo iz osebnega dohodka in iz 
dohodka, kjer je osnova osebni dohodek. Posebne stopnje 
davka iz delovnega razmerja se lahko določijo v različni višini 
glede na vrste prejemkov in različne namene uvedbe dela 
preko polnega delovnega časa. 

35. člen 
Občan, ki je zaposlen pri jugoslovanskem predstavništvu ali 

pri jugoslovanski organizaciji v tujini, plačuje davek od oseb- 
nega dohodka delavcev od enakega zneska osebnega 
dohodka, kot bi ga dobival, če bi delal v Jugoslaviji, če se od 
tega dohodka ne plačuje davek v državi, v kateri je zaposlen. 

Na način in pod pogoji iz prejšnjega odstavka plačuje davek 
od osebnega dohodka delavcev tudi občan, ki je odšel v tujino 
v zvezi z izvrševanjem mednarodnih poslovnih ali drugih 
pogodb ali na strokovno izpopolnitev, ostal pa je v delovnem 
razmerju v Jugoslaviji. 

36. člen 
Davek od osebnega dohodka delavcev plačuje občan, ki je v 

Socialistični republiki Sloveniji zaposlen pri konzularnem 
predstavništvu ali pri kakšni tuji ali mednarodni organizaciji, 
ali pa je zaposlen pri predstavniku ali uslužbencu takega 
predstavništva oziroma organizacije. 

42. člen 
Zavezanec za davek od dohodka iz gospodarskih dejavnosti 

(v nadaljnjem besedilu: davek iz gospodarskih dejavnosti) je 
delovni človek, ki s samostojnim osebnim delom in z lastnimi 
sredstvi, v skladu s predpisi, opravlja obrtno ali kako drugo 
gospodarsko dejavnost in s tem, v obliki stalnega ali postran- 
skega poklica, pridobiva dohodek. 

Zavezanec za davek od dohodka iz gospodarskih dejavnosti 
je tudi občan, ki občasno dosega dohodek z opravljanjem 
gospodarskih dejavnosti, če s predpisi niso prepovedane. 

43. člen 
Davek iz gospodarskih dejavnosti se ne plačuje od dohod- 

kov, doseženih: 
1. z izkoriščanjem zemljišč v nekmetijske namene (kopanje 

peska, gramoza in kamna, žganje opeke, apna, oglja in 
podobno), če letni dohodek po odbitku stroškov ne presega 
višine, ki jo določi občinska skupščina; 

2. z opravljanjem kmetijskih storitev, drugim s kmetijsko 
mehanizacijo, če letni dohodek, po odbitku stroškov ne pre- 
sega višine, ki jo določi občinska skupščina; 

3. z neposrednim zbiranjem odpadnega materiala; 
4. s. prodajo izdelkov domače obrti, če se domača obrt 

opravlja pod pogoji določenimi z obrtnim zakonom ter je 
dano mnenje Splošnega združenja Gospodarske zbornice 
Slovenije - Zveza obrtnih združenj Slovenije, da se izdelki 
štejejo za predmete domače obrti. 

47. člen 
Davek iz gospodarskih dejavnosti po dejanskem dohodku 

plačujejo zavezanci, za katere ni v tem zakonu ali odloku 
občinske skupščine določeno, da plačujejo davek v pavšal- 
nem letnem znesku. 

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

48. člen 
Osnova za davek iz gospodarskih dejavnosti, ki se odmerja 

po dejanskem dohodku, je ostanek čistega dohodka iz gospo- 
darske dejavnosti zavezanca. 

Ostanek čistega dohodka v smislu tega zakona se ugotovi 
takole: 

1. od celotnega prihodka od dejavnosti se odštejejo mate- 
rialni stroški in amortizacija; 

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

3. tako ugotovljeni čisti dohodek se zmanjša za: 
- osebne dohodke in nadomestila osebnih dohodkov 

delavcev, pod pogoji in po merilih iz kolektivne pogodbe; 
- osebni dohodek zavezanca po 10. členu tega zakona in 

nedomestilo osebnega dohodka v višini, ugotovljeni po meri- 
lih, ki jih kolektivna pogodba določa za delavce, uporabljenih 
na poprečni mesečni osebni dohodek zavezanca za preteklo 
leto, 

- sredstva skupne porabe delavcev, pod pogoji in po meri- 
lih iz kolektivne pogodbe in za regres za letni dopust za 
zavezanca v višini, kot to določa kolektivna pogodba za de- 
lavce: 

4. po izvedeni razporeditvi čistega dohodka preostali zne- 
sek predstavlja ostanek čistega dohodka. 

49. člen 
Celotni prihodek od dejavnosti predstavljajo prihodki obra- 

tovalnice, ki sestoje iz: 
- vrednosti prodanih proizvodov in storitev, v katero je 

vključen davek od prometa proizvodov in storitev (fakturirana 
realizacija), 

- dohodkov, doseženih na podlagi združevanja dela in 
sredstev in na podlagi poslovnega sodelovanja, 

- drugih dohodkov v zvezi z opravljanjem gospodarske 
dejavnosti, 

- vse to zmanjšano za davek od prometa proizvodov in 
storitev. 

Zavezancem, ki vodijo predpisane knjigovodske evidence s 
potrebnimi podatki za razmejitev med celotnim prihodkom po 
prejšnjem odstavku in realiziranim prihodkom ter za razmeji- 
tev ustreznih stroškov, se na njihovo zahtevo kot celoten 
prihodek šteje realizirani prihodek (plačana realizacija). 

50. člen 
Za materialne stroške se štejejo stroški, ki so bili nujno 

potrebni za ustvaritev celotnega prihodka, in to: 
1. izdatki za porabljene surovine, pomožni material, dro- 

ben inventar in embalažo. Če zavezanec uvozi surovine ozi- 
roma drugi material, se izdatki priznavajo po vrednosti, ugo- 
tovljeni po carinskih predpisih, vštevši carino, prometni davek 
in druge uvozne davščine, ki so izkazane v carinski dokumen-' 
taciji. 

V primerih, ko se za uvoženo blago ne plačuje carina, se 
vrednost ugotavlja po izdani fakturi; fakturirani znesek se 
preračuna v dinarsko vrednost na način, kot se za blago, od 
katerega se plačuje carina, preračuna v zvezi z obračunava- 
njem carine. 

Za droben inventar se štejejo stvari opreme, katerih doba 
uporabnosti je krajša od enega leta, kakor tudi stvari opreme, 
katerih doba uporabnosti je daljša od enega leta, če je njihova 
posamična nabavna cena manjša od zneska, ki je določen s 
predpisi za uporabnike družbenih sredstev. Za droben inven- 
tar se štejejo tudi avtomobilske gume, razen prvih gum, ki so 
sestavni del nabavne vrednosti vozila; 

2. izdatki za porabljeno energijo in kurjavo; 
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3. izdatki za vzdrževanje osnovnih sredstev zaradi zagotav- 
ljanja njihovega tekočega delovanja; 

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

- dnevnice za službena potovanja, 
- povračila za prenočišče na službenem potovanju, 
- povračila prevoznih stroškov za službeno potovanje, 
- povračilo za organizirano prehrano in prenočišče za 

delo na terenu, 
- povračilo za uporabo lastnega osebnega motornega vo- 

zila. 
Pod pogoji in po merilih iz te točke se priznavajo med 

izdatke, stroški v zvezi z deli izven kraja poslovnega sedeža 
tudi za zavezanca, razen povračila prevoznih stroškov, če za 
ta namen uporablja vozilo, ki je uvrščeno med osnovna sred- 
stva obratovalnice. 

Zavezancem, katerih vrsta dejavnosti to terja, se priznavajo 
tudi prevozni stroški oziroma povračilo za uporabo lastnega 
motornega vozila v kraju poslovnega sedeža na podlagi evi- 
dence o opravljenih vožnjah; 

5. izdatki za stroške za prevoz na delo in z dela delavcev in 
učencev ter študentov na proizvodnem delu oziroma delovni 
praksi, v višini in pod pogoji iz kolektivne pogodbe; pod 
enakimi pogoji se ti stroški priznavajo tudi za zavezanca; 

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

7. izdatki za zakupnino za poslovni prostor v tuji zgradbi; 
8. izdatki za povračila za ločeno življlenje delavcev in za 

selitvene stroške delavcev; 
9. izdatki za izplačila po pogodbah o delu, če so sklenjene 

po določbah zakona in kolektivne pogodbe; 
10. katastrski dohodek zemljišča, ki se uporablja za oprav- 

ljanje gospodarske dejavnosti; 
11. izdatki za pisarniški material, poštne, telegrafske in 

telefonske storitve; 
12. izdatki za stroške propagande, reklame, razstavljanja 

na sejmih in razstavah; 
13. izdatki za strokovno literaturo in časopise z družbeno- 

politično vsebino ter za stroške sodelovanja v organiziranih 
oblikah strokovnega izpopolnjevanja v zvezi z opravljanjem 
dejavnosti; 

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

15. izdatki za nagrade in kadrovske štipendije oziroma 
učne nagrade izplačane v zvezi s praktičnim poukom, oprav- 
ljanjem proizvodnega dela oziroma delovne prakse, kot 
določa kolektivna pogodba; 

16. izdatki za toplo prehrano med delom za delavce, štu- 
dente in učence, ki delajo oziroma se praktično izobražujejo, 
v višini in pod pogoji iz kolektivne pogodbe; v enaki višini se ti 
izdatki priznajo tudi za zavezanca; 

17. odpisi terjatev, za katere je bilo s sodno odločbo ugo- 
tovljeno, da so neizterljive, oziroma, da jih je treba v sanacij- 
skem postopku odpisati; 

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

Vsj materialni stroški morajo biti posamično izkazani in 
dokazani z dokumenti. 

52. člen 
Za zakonske in pogodbene obveznosti ter druge dajatve v 

smislu 2. točke 48. člena tega zakona se štejejo: 
1. obveznosti za financiranje dejavnosti izobraževanja, 

znanosti, kulture, zdravstva in drugih družbenih dejavnosti ter 
obvezn'osti, s katerimi se zagotavlja socialna varnost delavcev 
in zavezanca, opredeljene z zakoni, dogovori oziroma samou- 
pravnimi sporazumi ter pogodbami, za katere zakon določa, 
da se v temeljnih organizacijah združenega dela poravnajo iz 
dohodka; 

2. članski prispevki gospodarskim zbornicam in obrtnim 
združenjem; 

3. izdatki za splošno ljudsko obrambo in družbeno samo- 
zaščito; 

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

5. upravne takse v zvezi z opravljanjem dejavnosti; 
6. zavarovalne premije plačane za: 

- zavarovanje osnovnih in obratnih sredstev, 
- zavarovanje delavcev za primere nesreč pri delu, 
- zavarovanje potnikov in blaga v prometu; 
7. plačane obresti od kreditov za obratna sredstva prejetih 

od bančnih organizacij ter stroške zavarovanja teh kreditov; 
8. sodni stroški v zvezi z uveljavljanjem terjatev iz naslova 

opravljanja dejavnosti; 
9. drugi izdatki za izpolnitev z zakonom določenih obvez- 

nosti, prevzetih s samoupravnim sporazumom ali s pogodbo. 

53. člen 
Davčna osnova za davek iz gospodarskih dejavnosti, ki se 

odmerja po dejanskem dohodku, se ugotavlja na podlagi 
davčne napovedi, ki temelji na podatkih poslovnih knjig. 

Če davčni organ na podlagi zbranih podatkov ali ugotovi- 
tve, da poslovne knjige niso v redu in da podatki v knjigah 
niso verodostojni spozna, da so podatki iz napovedi nepo- 
polni, ali nepravilni, ugotovi osnovo za davek na podlagi 
cenitve prihodkov, oprte na podatke o načinu in obsegu 
zavezančevega poslovanja in obsegu zaposlovanja delavcev 
ter na podlagi vseh konkretnih dejstev in pogojev, v katerih 
zavezanec posluje ali s primerjavo z drugimi zavezanci, ki 
poslujejo v podobnih pogojih. 

56. člen 
Stopnje iz gospodarskih dejavnosti so progresivne in se 

določajo po sistemu navadne progresije. 

57. člen 
Davek iz gospodarskih dejavnosti v pavšalnem letnem zne- 

sku plačujejo: 
1. zavezanci, ki opravljajo popravila, vzdrževalna dela, 

izdelujejo posamezne izdelke po individualnih naročilih, 
merah, načrtih in zahtevah naročnika ali opravljajo osebne 
storitve v okviru obrtnih dejavnosti pod pogojem, da: 

a) ne uporabljajo avtomatov ali drugih visoko produktivnih 
strojev, 

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

2. zavezanci, ki se ukvarjajo s kmečkim turizmom pod 
pogojem, da ne uporabljajo dopolnilnega dela drugih delav- 
cev in tudi ne družinskih članov, ki jim je tako delo edina in 
glavna zaposlitev in so na tej podlagi zdravstveno ter pokoj- 
ninsko in invalidsko zavarovani. 

Davka v pavšalnem letnem znesku ni mogoče odmeriti 
zavezancem, ki opravljajo gospodarsko dejavnost v skupni 
obratovalnici in tudi ne zavezancem, ki občasno dosegajo 
dohodek z opravljanjem gospodarskih dejavnosti. 

Občinska skupščina lahko določi pogoje, pod katerimi se 
odmerja davek v pavšalnem letnem znesku zavezancem, ki 
opravljajo gostinsko dejavnost v odročnih oziroma višinskih 
krajih in zavezancem, ki opravljajo brodarsko dejavnost in ne 
uporabljajo dopolnilnega dela drugih delavcev in tudi ne 
zaposlujejo družinskih članov. 

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

Če zavezanec med letom preneha izpolnjevati pogoje za 
obdavčenje v pavšalnem letnem znesku, mora o tem v osmih 
dneh obvestiti davčni organ. Na podlagi takega obvestila 
oziroma na podlagi ugotovitve davčnega organa o neizpolnje- 
vanju pogojev za pavšalno obdavčitev, davčni organ preuvrsti 
zavezanca na obdavčenje po dejanskem dohodku. 

59. člen 
Davek v pavšalnem letnem znesku se odmerja vnaprej. 
Pavšalni letni znesek se sorazmerno zniža, če zavezanec 

začasno ustavi obratovanje oziromc preneha z obratovanjem, 
kar se ugotovi z ustreznim aktom pristojnega občinskega 
upravnega organa. 
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80. člen 
Zavezancem, ki vlagajo sredstva za zboljšanje in razširjanje 

materialne osnove dela, se priznava davčna olajšava v pri- 
merih: 

1. da gre za naložbe v dejavnosti, katere vzpodbujanje je v 
skladu z načrtovanim razvojem drobnega gospodarstva v 
občini oziroma republiki; 

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

Olajšava se priznava v obliki znižanja odmerjenega davka iz 
dejavnosti. 

Pri določitvi višine davčne olajšave se upošteva: 
a) višina naložbe, 
b) odsotni delež naložbe, ki se povrne v obliki priznane 

davčne olajšave in ki je lahko določen v različni višini za 
posamezne dejavnosti ter tudi lahko različno za poslovne 
prostore in za druga osnovna sredstva, 

c) porazdelitev pod b) priznanega zneska davčne olajšave 
po letih s tem, da doba priznavanja v nobenem primeru ne 
more biti daljša od petih let. 

Pravica do koriščenja olajšave preneha, če zavezanec 
osnovno sredstvo, za katero je priznana olajšava, odtuji ali da 
v zakup 

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

Občinska skupščina opredeli dejavnost iz prvega odstavka 
1. točke tega člena, v katerih se priznavajo olajšave in določi 
konkretnejša merila za priznavanje olajšav. 

Davčna olajšava se prizna na podlagi posebne vloge zave- 
zanca in predložitve dokumentacije. 

61. člen 
Občinska skupščina lahko predpiše davčne olajšave: 
- zavezancem, ki opravljajo gospodarske dejavnosti, kate- 

rih razvoj se želi pospeševati v skladu z usmeritvami družbe- 
nih dogovorov o pospeševanju razvoja drobnega gospodar- 
stva; 

- zavezancem, ki vlagajo sredstva v gradnjo malih hidroe- 
lektrarn; 

- zavezancem, ki imajo učence in študente na proizvo- 
dnem delu oziroma delovni praksi; 

- zavezancem, ki preživljajo mladoletne otroke in otroke, 
ki nadaljujejo šolanje v usmerjenem izobraževanju, ali za delo 
nezmožne družinske člane; 

- zavezancem, ki imajo status borca. 
Olajšave se priznajo v obliki znižanja odmerjenega davka. 
Za mladoletne otroke po tem členu se štejejo otroci do 15. 

leta starosti oziroma do 17. leta, če se šolajo v osnovni šoli, če 
nadaljujejo šolanje v usmerjenem izobraževanju za pridobitev 
strokovne izobrazbe in niso v delovnem razmerju, vendar 
največ do 26. leta starosti. 

Za nezmožne za delo po tem členu, se štejejo ženske, stare 
nad 60 let, in moški, stari nad 65 let, ter druge osebe, za katere 
je z odločbo pristojnega organa ali zdravniškim spričevalom 
ugotovljena več kot 50% trajna nezmožnost za delo. 

67. člen 
Davek iz poklicnih dejavnosti po dejanskem dohodku 

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

68. člen 
Davčna osnova za davek iz poklicnih dejavnosti, ki se 

odmerja po dejanskem dohodku, je ostanek čistega dohodka 
iz poklicne dejavnosti zavezanca. 

Za ugotovitev ostanka čistega dohodka se primerno upo- 
rabljajo določbe 48., 49., 50., 51., 52. in 53. člena tega zakona. 
Izjemoma se pri odvetnikih, kot vrednost opravljenih storitev v 
smislu prve alinee prvega odstavka 49. člena, šteje znesek 
prejetih plačil za opravljanje storitev. 

Pri ugotavljanju ostanka čistega dohodka od samozaložbe, 
se kot materialni strošek šteje tudi avtorski honorar, v višini, 
kot ga uveljavlja zavezanec, vendar ne sme presegati višine, ki 
jo v povprečju za taka dela priznavajo založniške organizacije. 

70. člen 
Stopnje davka iz poklicnih dejavnosti so progresivne in se 

določajo po sistemu navadne progresije. 

71. člen 
Občinske skupščine lahko predpišejo davčne olajšave v 

obliki odstotnega znižanja odmerjenega davka za posamezne 
poklicne dejavnosti, katerih razvoj se želi pospeševati glede 
na specifične potrebe v občini. 

Olajšave iz 4. in 5. alinee prvega odstavka 61. člena tega 
zakona se smiselno uporabljajo tudi za zavezance davka iz 
poklicnih dejavnosti. 

72. člen 
Davek iz poklicnih dejavnosti v pavšalnem letnem znesku 

plačujejo: 
1. zavezanci, ki dosegajo dohodke z raznimi oblikami 

poučevanja, razen če se poučevanja izvaja v organiziranih 
oblikah (tečaji in podobno); 

2. duhovniki. 
Zavezanci, ki po določbah tega člena plačujejo davek v 

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

Če zavezanec med letom preneha izpolnjevati pogoje za 
obdavčenje v pavšalnem letnem znesku, mora o tem v osmih 
dneh obvestiti davčni organ. Na podlagi takega obvestila 
oziroma na podlagi ugotovitve davčnega organa v neizpolnje- 
vanju pogojev za pavšalno obdavčitev, davčni organ zave- 
zanca preuvrsti na obdavčitev po dejanskem dohodku. 

73. člen 
Pri odmeri davka iz poklicnih dejavnosti v pavšalnem let- 

nem znesku, se glede višine in načina določanja davka ter 
pogojev glede spremembe višine odmerjenega davka med 
letom, primerno uporabljajo določbe 58. in 59. člena tega 
zakona. 

4. Davek od dohodka iz avtorskih pravic 

76. člen 
Zavezanec za davek od dohodka iz avtorskih pravic (v 

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

Za dohodek iz avtorskih pravic se šteje po tem zakonu tudi 
dohodek od izvajanja glasbenih, književnih in drugih umetniš- 
kih del. Prav tako se za dohodek iz avtorskih pravic šteje 
avtorski honorar, ki ga je avtor uveljavil kot materialni strošek 
pri ugotavljanju ostanka čistega dohodka iz poklicnih dejav- 
nosti. 

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

78. člen 
Ne štejejo se za dohodke iz avtorskih pravic dohodki, ki jih 

imajo posamezniki od organizacij združenega dela, organov 
družbenopolitičnih skupnosti ter drugih samoupravnih orga- 
nizacij in skupnosti, oziroma delovnih ljudi, ki z osebnim 
delom samostojno kot poklic opravljajo poklicno dejavnost 
ter delovni ljudje, ki samostojno opravljajo dejavnost z oseb- 
nim delom s sredstvi, ki so lastnina občanov, pri katerih so v 
delovnem razmerju, za avtorska dela, ki so jih izvršili Kot svojo 
redno delovno dolžnost pri teh organizacijah, skupnostih, 
organih ali delovnih ljudeh, razen če gre za avtorsko delo, 
glede katerega obdrži avtor vse avtorske pravice po zakonu o 
avtorski pravici. 

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

79. člen 
Od dohodka iz avtorskih pravic se plačuje davek od vsa- 

kega posameznega dohodka. 
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Od dohodka iz avtorskih pravic, ki ga zavezanec dobi od 
organizacije združenega dela, od organov družbenopolitičnih 
skupnosti ter drugih samoupravnih organizacij in skupnosti, 
se davek od avtorskih pravic plača ob posameznem izplačilu 
(davek po odbitku). 

Dohodek iz avtorskih pravic, ki ga dobi od občanov, mora 
zavezanec prijaviti ter obračunati in plačati davek v petnajstih 
dneh od dneva, ko prejme dohodek, pri davčnemu organu 
občine, v kateri ima stalno prebivališče. 

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

80. člen 
Osnova Zc. davek iz avtorskih pravic je dohodek iz avtorskih 

pravic, zmanjšan za stroške, ki so bili zanj potrebni. 
V primerih, ko se davek iz avtorskih pravic plačuje od 

posamično doseženega dohodka, se priznavajo normirani 
stroški v višini 40% od doseženega dohodka. Za uveljavljanje 
višjih stroškov mora zavezanec davčnemu organu predložiti 
ustrezne dokaze. Ne glede na to pa se osebam, na katere je 
bila avtorska pravica prenesena, priznajo samo dejanski 
stroški. 

Pri zavezancih, ki se po četrtem odstavku prejšnjega člena 
obdavčujejo po dejanskem dohodku, je osnova za davek 
ostanek čistega dohodka. Za ugotovitev ostanka čistega 
dohodka se primerno uporabljajo določbe 48., 49., 50., 51., 52. 
in 53. člena tega zakona. 

81. člen 
Pri odmeri davka, ki se plača od vsakega posameznega 

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

1. od dohodkov od likovnih del (kiparskih del, slik in del 
uporabne umetnosti), ki jih doseže umetnik na domači raz- 
stavi zunaj svojega stalnega prebivališča, dejanski stroški za 
prevoz teh del; osebni prevozni stroški in stroški prebivanja 
se priznavajo v višini kot se priznavajo zavezancem za davek 
iz poklicnih dejavnosti za opravljanje del izven poslovnega 
sedeža; o prevoznih stroških in stroških prebivanja mora 
zavezanec davčnemu organu predložiti ustrezne dokaze; 

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

82. čien 
Stopnje davka iz avtorskih pravic so proporcionalne. 
Stopnje davka iz avtorskih pravic so lahko različne glede na 

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

avtorskih pravic: 
1. od reklamnih slik, risb, plastik, reklamnih pisanih in 

govorjenih besedil, reklamnih filmov, diafilmov in diapoziti- 
vov, reklamne glasbe ter od reprodukcij takih del; 

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

3. od dohodkov artistov, plesalcev in podobnih poklicev, 
doseženih na zabavnoglasbenih prireditvah; 

4. od dohodkov izvajalcev glasbenih del na zabavah, plesih, 
športnih igriščih, kopališčih, razstaviščih, v varietejih, v 
gostinskih obratih in na podobnih prireditvah. 

Če nastane dvom ali dohodek iz avtorskih pravic spada pod 
določbe 1. do 4. točke prejšnjega odstavka, odloči o tem 
davčni organ na podlagi mnenja za kulturo pristojnega repu- 
bliškega upravnega organa. 

Če se dohodki iz avtorskih pravic iz 3. in 4. točke tretjega 
odstavka tega člena ustvarijo v organizaciji strokovnih zdru- 
ženj kulturnih delavcev in njihovih članov, se za take dohodke 
ne uporabi višja stopnja. 

Za obdavčevanje dohodkov iz avtorskih pravic, ki jih dose- 
žejo delovni ljudje, ki z osebnim delom samostojno kot poklic 
opravljajo kulturno dejavnost, se uporabijo stopnje davka iz 
avtorskih pravic, znižane za 70%. 

83. člen 
Davka iz avtorskih pravic ne plačujejo avtorji: 
1. od dohodka od jubilejnih izdaj celotnih književnih, znan- 

stvenih in umetniških del ter od jubilejnih predstav in koncer- 
tov, če zajema jubilej 25 ali več let dela avtorja oziroma 
reproduktivnega umetnika; 

2. od dohodka, ki ga imajo umetniki s prirejanjem retro- 
spektivnih razstav umetniških del. 

85. člen 
Zavezanec za davek od dohodkov iz premoženja in premo- 

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

Davek od dohodkov iz premoženja se plačuje tudi od 
dohodkov, ki jih lastnik ali imetnik stanovanjske pravice 
doseže z oddajanjem stanovanjskih ali poslovnih prostorov, 
garaž in počitniških hiš v najem, kakor tudi od dohodkov, 
doseženih z oddajanjem opremljenih stanovanjskih pro- 
storov. 

Davek od dohodkov iz premoženja plačujejo tudi občani, ki 
imajo dohodke od iznajdb, ki niso zaščitene s patentom, ali 
niso prijavljene upravi za patente in od drugih oblik invencij, 
če izplačilo nima značaja odkupa materialne pravice v smislu 
10. točke 5. člena tega zakona. 

86. člen 
Davek od dohodkov iz premoženja se plačuje tudi od 

dohodkov, doseženih s prodajo nepremičnin, ne glede na to 
ali so bile prodane v nespremenjenem ali spremenjenem 
stanju. Ta davek se ne plača: 

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

- od dohodkov od prodaje stanovanjskih hiš ali stanovanj 
v primerih, ko je bila prodaja oproščena plačila davka na 
promet nepremičnin zaradi nakupa ali gradnje stanovanjske 
hiše ali stanovanja; če je bila prodaja le deloma oproščena 
plačila davka na promet nepremičnin, se davek plača od 
ugotovljenega dohodka od prodaje, znižanega za odstotek, ki 
izhaja iz razmerja med celotno kupnino za prodano stano- 
vanjsko hišo oziroma stanovanje in delom kupnine, ki je bil 
oproščen davka na promet nepremičnin. Določbe te alinee se 
smiselno uporabljajo tudi v primerih, ko je bila prodaja 
poslovnih prostorov po občinskem odloku oproščena davka 
na promet nepremičnin zaradi vlaganja kupnine v nakup 
oziroma gradnjo poslovnih prostorov. Glede postopka in 
rokov za izdajo odločbe o začasni oprostitvi plačila davka, 
odločbe o odmeri davka, s katero se nadomesti odločba o 
začasni oprostitvi ter odločbe o naknadni odmeri davka, 
veljajo določbe zakona o davku na promet nepremičnin; 

- v primerih prenosa nepremičnine iz naslova razlastitve 
ali na podlagi kupoprodajne pogodbe, ki je sklenjena name- 
sto razlastitve; 

- v primerih prenosa kulturnega ali zgodovinskega spo- 
menika ali naravne znamenitosti v družbeno lastnino. 

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

Davek od dohodkov iz premoženja se plačuje tudi od 
dohodkov, doseženih s prodajo premičnin predmetov trajnej- 
še uporabne vrednosti, katerih posamična vrednost presega 
60% poprečnega letnega čistega osebnega dohodka zaposle- 
nih delavcev v gospodarstvu v Socialistični republiki Sloveniji 
v preteklem letu. 

87. člen 
Osnova za davek od dohodkov iz premoženja je celoten 

prihodek od premoženja ali premoženjskih pravic v letu, za 
katero se odmerja ta davek, zmanjšan za stroške, ki so bili 
zanj nujno potrebni ter za stroške, ki so bili sporazumno s 
strokovno organizacijo vloženi v ohranjanje spomeniških last- 
nosti kulturnega ali zgodovinskega spomenika ali naravne 
znamenitosti. 

Pri ugotavljanju davčnih osnov od prodaje po prejšnjem 
členu se nabavna oziroma gradbena vrednost valorizira glede 
na čas, ko je zavezanec stvari nabavil oziroma zgradil v skladu 
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s statistično ugotovljenim porastom cen na drobno v Sociali- 
stični republiki Sloveniji oziroma pri prodaji stanovanjskih 
stavb in stanovanj v skladu s porastom cen stanovanj, kot ga 
ugotovi republiški upravni organ, pristojen za varstvo okolja 
in urejanje prostora. 

Če je bila nepremičnina zgrajena ali nabavljena deloma ali v 
celoti s kreditom, se zavezancu valorizirajo vložena lastna 
sredstva, že odplačani del kredita pa se valorizira od časa 
dejanskega odplačila. 

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

90. člen 
Osnova za davek od dohodkov iz premoženja od dohodkov, 

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

97. člen 
Stopnje davka so progresivne in se določijo po sistemu 

navadne progresije. 

101. člen 
Stopnje davka na dediščine in darila so progresivne in 

odvisne od vrednosti podedovanega oziroma v dar prejetega 
premoženja in stopnje sorodstva dediča ali obdarjenca. 

Pri plačevanju davka na dediščine in darila so z dediči 
prvega dednega reda izenačeni zeti, snahe, pastorki in dedič, 
ki je z zapustnikom živel v dalj časa trajajoči življenjski skup- 
nosti v smislu zakona o zakonski zvezi in družinskih ra- 
zmerjih. 

Zavezanci za davek na dediščine in darila, ki dobijo v dar 
nepremično premoženje, pa z darovalcem niso v sorodstve- 
nem razmerju do vključno tretjega dednega reda, plačujejo 
davek na dediščine in darila na način in po stopnjah, predpi- 
sanih za davek na promet nepremičnin. 

104. člen 
Zavezancu prvega dednega reda, ki ima stalno prebivališče 

v Jugoslaviji in sam ali njegov zakonec še nima vlasti stanova- 
nja, se v primeru, če podeduje ali dobi v dar stanovanje ali 
stanovanjsko hišo oziroma del stanovanja ali stanovanjske 
hiše, davčna osnova zniža za znesek, ki predstavlja poprečno 
gradbeno vrednost 80 m2 stanovanjske površine v občini v 
preteklem letu. Olajšava pripada zavezancu tudi, če zaveza- 
nec oziroma njegov zakonec že ima v lasti stanovanje oziroma 
stanovanjsko hišo, če površina takega stanovanja ali stano- 
vanjske hiše glede na število družinskih članov ne presega 
normativov, ki jih je občinska skupščina določila med pogoji 
za uveljavljanje pravice do delne nadomestitve stanarin. V tem 
primeru pripada olajšava v višini razlike med vrednostjo sta- 
novanja ali stanovanjske hiše, ki ga ima zavezanec oziroma 
njegov zakonec in zgoraj navedenim zneskom olajšave. Šteje 
se, da zavezanec oziroma njegov zakonec že ima v lasti 
stanovanje ali stanovanjsko hišo, če poseduje najmanj do 
tretje gradbene faze zgrajeno stanovanjsko hišo. 

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

Zavezancu prvega dednega reda se pri odmeri davka na 
dediščine in darila prizna posebna olajšava, če podeduje ali 
dobi v dar poslovni prostor, proizvajalna sredstva in druge 
premoženjske predmete, če mu je to potrebno za opravljanje 
dejavnosti s samostojnim osebnim delom. Navedena olajšava 
se prizna v višini, ki je po prvem stavku prvega odstavka tega 
člena določena za stanovanjske prostore. Ce zavezanec že 
ima v lasti poslovni prostor, pripada olajšava v višini razlike 
med vrednostjo tega poslovnega prostora in navedenim zne- 
skom olajšave. 

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

109. člen 
Oseba, ki daje podatke za izpolnitev smrtovnice, mora 

hkrati v posebni prijavi navesti podatke o premoženju zapust- 
nika. 

Organ, pri katerem se izpolni smrtovnica, mora prijavo iz 
prejšnjega odstavka dostaviti davčnemu organu v pretnaistih 
dneh. 

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

110. člen 
Davek od premoženja plačujejo občani, ki posedujejo: 

1. stavbe, dele stavb, stanovanja in garaže (v nadaljnjem 
besedilu stavbe); 

2. prostore, ki se v sezoni ali od časa do časa uporabliaio 
za počitek in oddih. 

111. člen 
Zavezanec za dvek od premoženja po 1. in 2. točki 110. 

člena tega zakona je lastnik oziroma uživalec. Davek se 
plačuje ne glede na to ali lastnik oziroma uživalec uporablja 
premoženje sam ali ga daje v najem. 

112. člen 
Osnova za davek od premoženja po 1. in 2. točki 110. člena 

je vrednost stavbe oziroma proštora, ki se v sezoni ali od časa 
do časa uporablja za počitek in oddih, ugotovljena po merilih 
republiškega upravnega organa, pristojnega za stanovanjske 
zadeve in na način, ki ga določi občinska skupščina. 

Osnova za davek od premoženja iz 1. točke 110. člena se 
zniža za znesek, ki ustreza vrednosti 70 m2 stanovanjske 
površine, ugotovljene na način iz prvega odstavka tega člena. 
Davčna osnova se zniža pod pogojem, da je lastnik oziroma 
uživalec v letu pred letom, za katero se davek odmerja, stalno 
bival v stanovanjskih prostorih. Enako se zniža davčna 
osnova tudi lastniku stavbe, dela stavbe oziroma stanovanja, v 
katerem biva imetnik stanovanjske pravice, kateremu je bilo 
stanovanje dodeljeno z odločbo. 

V primeru solastništva stavbe, se vrednost stanovanjske 
površine iz drugega odstavka tega člena deli v sorazmerju s 
solastniškimi deleži. 

113. člen 
Stopnja davka od premoženja iz 1. in 2. točke 110. člena 

tega zakona je proporcionalna in je lahko različna glede na 
namen uporabe. 

115. člen 
Davek od premoženja, ki se plačuje na posest stavb, se ne 

plačuje: 
1. od kmetijskih gospodarskih poslopij; 
2. od stanovanjskih stavb zavezancev davka iz kmetijstva, 

ki so zdravstveno zavarovani kot kmetje ter združenih kmetov, 
ki so pokojninsko in invalidsko zavarovani na podlagi dohod- 
kov iz kmetijstva; 

3. od lastnih stavb konzularnih predstavništev ter od last- 
nih stavb predstavništev mednarodnih organizacij, v katerih 
imajo poslovne prostore; 

4. od stavb tujih držav, v katerih stanujejo člani in usluž- 
benci konzularnih predstavništev, če velja vzajemnost; 

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

6. od stavb, ki se iz objektivnih razlogov ne morejo uporab- 
ljati; 

7. od stanovanjskih stavb, za katere se v postopku vredno- 
tenja stavb ugotovi, da ne presegajo števila točk oziroma 
vrednosti, kot to določi občinska skupščina; 

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

119. člen 
Zavezanec za davek na dobitke od iger na srečo (v nadalj- 

njem besedilu: davek na dobitke) je občan, ki v Socialistični 
republiki Sloveniji pri igrah na srečo zadene dobitek. 
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124. člen 
Zavezanec za davek od skupnega dohodka je občan, ki ima 

stalno prebivališče v Socialistični republiki Sloveniji in ima v 
posameznem koledarskem letu iz kakršnihkoli virov v Jugo- 
slaviji skupen čisti dohodek, ki presega znesek dvoinpolkrat- 
nega letnega poprečnega čistega osebnega dohodka zapo- 
slenih delavcev v gospodarstvu v Socialistični republiki Slove- 
niji. 

Pod pogoji, iz prejšnjega odstavka je davčni zavezanec tudi 
občan, ki dobi osebni dohodek pri jugoslovanskem predstav- 
ništvu ali jugoslovanski organizaciji v tujini, pri čemer se za 
osebni dohodek šteje le tisti osebni dohodek, od katerega se 
po 35. členu tega zakona plačuje davek od osebnega 
dohodka delavcev. 

Zavezanec za davek od skupnega dohodka občanov je tudi 
tuj strokovnjak iz 75. člena tega zakona, ki ima od dela v 
Socialistični republiki Sloveniji iz vseh virov v posameznem 
koledarskem ietu skupen čisti dohodek, ki presega znesek iz 
prvega odstavka tega člena. 

Civilno pravnim osebam se ta davek ne odmerja. 

125. člen 
Za skupni čisti dohodek se šteje skupen znesek vseh oseb- 

nih in drugih dohodkov, ki jih ima zavezanec iz kakršnihkoli 
virov v posameznem koledarskem letu, zmanjšan za davke, ki 
se plačujejo po tem zakonu ter za prispevke, ki se plačujejo iz 
osebnih in drugih dohodkov po veljavnih predpisih ali samou- 
pravnih splošnih aktih. 

Pri zavezancih, katerim je bila v smislu 60., 61., 71. in 
95. člena tega zakona ob odmeri davka priznana davčna olaj- 
šava, se za ugotavljanje skupnega čistega dohodka upošteva 
davek v višini, kot bi bil odmerjen, če olajšava ne bi bila 
priznana. 

Za skupni čisti dohodek se ne šteje dohodek od prodaje 
premičnega ali nepremičnega premoženja in tudi ne 
dediščine in darila. Za skupni čisti dohodek pa se šteje doho- 
dek, dosežen s prodajo premičnega ali nepremičnega premo- 
ženja, kolikor je ta dohodek obdavčen z davkom na dohodek 
od premoženja po 86. členu tega zakona. 

126. člen 
V skupni čisti dohodek se ne štejejo: 
1. prejemki iz 5. člena tega zakona; 
2. dohodki, od katerih se po 83. členu tega zakona ne 

plačuje davek iz avtorskih pravic; 
3. dohodki, od katerih se po 94. členu tega zakona ne 

plačuje davek od dohodkov iz premoženja; 
4. dobitki od iger na srečo; 
5. prejemki po predpisih o socialnem zavarovanju, razen 

pokojnin in nadomestil osebnega dohodka; 
6. osebni dohodki jamskih delavcev v organizacijah zdru- 

ženega dela proizvodnje premoga v Socialistični republiki 
Sloveniji; za jamske delavce se štejejo delavci, ki dosežejo ta 
dohodek z delom v jami; 

7. drugi prejemki, če so s posebnimi predpisi oproščeni 
davka iz skupnega dohodka. 

127. člen 
Pri zavezancih, ki se jim davek odmerja po katastrskem 

dohodku, se šteje za skupni čisti dohodek tisti dohodek, ki ga 
je zavezanec dejansko dosegel po odbitku vseh davkov ozi- 
roma prispevkov, ne glede na to na kakšen način mu je bil 
davek oziroma prispevek odmerjen. 

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

Za celoten dohodek gospodarstva se šteje dohodek, dose- 
žen z blagovno proizvodnjo in vrednost lastne porabe članov 
gospodarstva. Vrednost lastne porabe se izračuna po popre- 
čnih odkupnih cenah. 

Glede priznavanja stroškov se smiselno uporabljajo 
določbe 50., 51. in 52. člena tega zakona. 

Tako ugotovljen skupni čisti dohodek v nobenem primeru 
ne more biti nižji od katastrskega dohodka negozdnih površin 
in od dohodkov od gozda, zmanjšanih za davek in prispevke, 
ki se plačujejo po veljavnih predpisih. 

Če je več lastnikov ali solastnikov, se ugotovljeni skupni 
čisti dohodek deli po razmerju katastrskega dohodka posa- 
meznih lastnikov oziroma pri solastnikih po solastniških de- 
ležih. 

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

129. člen 
Osnova za davek od skupnega dohodka občanov je skupni 

čisti dohodek, ki ga je zavezanec prejel v koledarskem letu, za 
katero se mu davek odmerja, zmanjšan za dvainpolkratni letni 
poprečni čisti osebni dohodek zaposlenih delavcev v gospo- 
darstvu v Socialistični republiki Sloveniji, katerega po podat- 
kih za prvih devet mesecev leta, za katero se ugotavlja davčna 
obveznost, ugotovi Republiška uprava za družbene prihodke. 

Osnova za davek iz prejšnjega odstavka se zmanjša še: 
1. za znesek, ki ga je v letu, za katero se odmerja davek, 

vložil zavezanec v nakup obveznic, če je rok za vračilo sred- 
stev daljši od treh let; 

2. za plačane članarine družbenim organizacijam; 
3. za dokumentirane plačane prostovoljne denarne pri- 

spevke humanitarnim, kulturnim, telesnokulturnim, znan- 
stveno-raziskovalnim, vzgojnim, zdravstvenim, otroškovar- 
stvenim in šolskim organizacijam ter gasilskim društvom; 

4. za plačane zneske samoprispevka; 
5. za odškodnine in nagrade, ki jih občani prejmejo od 

organizacij združenega dela kot avtorji izumov, tehničnih 
izboljšav, koristnih predlogov in drugih inovacij; 

6. za jubilejne nagrade in odpravnine, izplačane delavcem v 
skladu s samoupravnimi splošnimi akti oziroma s kolektivnimi 
pogodbami, če gre za delavce pri zasebnih delodajalcih; 

7. za vrednost daril v naravi, ki imajo kulturno, zgodovinsko 
oziroma nacionalno obeležje, katere je zavezanec poklonil 
družbenopravni osebi. 

130. člen 
Zavezancem, ki vzdržujejo družinske člane, se prizna 

posebna olajšava. Za vsakega vzdrževanega družinskega 
člana se osnova iz prejšnjega člena zmanjša za znesek, ki 
znaša 60% poprečnega letnega čistega osebnega dohodka 
zaposlenih delavcev v gospodarstvu v Socialistični republiki 
Sloveniji; za otroka, motenega v telesnem ali duševnem 
razvoju, se ta posebna olajšava zviša za 50%. 

Če ima tak član iz kakršnihkoli virov lastne dohodke, se 
znesek olajšave zmanjša za toliko, kolikor so znašali letni 
dohodki tega člana. 

Če zavezanec ni vse leto vzdrževal družinskega člana, se za »' 
priznavanje olajšave upošteva le čas, ko je zavezanec takega 
člana dejansko preživljal, in v tem času doseženi lastni 
dohodki takega člana. 

135. člen 
Zavezanci za davek, razen zavezancev za davek iz kmetij- 

stva, obdavčenih po katastrskem dohodku in zavezancev za 
davek, ki se plačuje po odbitku, morajo vložiti pri pristojnem 
davčnem organu napoved s podatki, ki so potrebni za odmero 
davkov. 

Vsebino napovedi za odmero davka predpiše Republiška 
uprava za družbene prihodke. 

Zavezanci za davek od premoženja, ki se plačuje po 1. in 2. 
točki 110. člena, vlagajo davčne napovedi, če tako določi 
občinska skupščina. 

138. člen 
Zavezanec, ki je dolžan vložiti napoved za odmero davka, 

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

Zavezanec, ki ne vloži napovedi za odmero davka niti v 
poznejšem roku na vročeni osebni poziv, mora plačati na 
račun povečanega davka 20% od odmerjenega zneska ozi- 
roma najmanj 400 dinarjev. 
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Zavezanec ni dolžan plačati povečanega davka, če najpoz- 
neje v roku, ki je določen za vložitev pritožb zoper odločbo o 
odmeri davka, predloži davčnemu organu dokaze, da iz upra- 
vičenih razlogov ni vložil napovedi oziroma da je iz opraviče- 
nih razlogov ni vložil pravočasno. 

142. člen 
Davčni organ lahko zavezancu, kateremu se davek določa 

po letnih osnovah, odmeri davek z začasno odločbo. 
Začasna odločba iz prejšnjega odstavka mora biti izdana 

najkasneje v devetdesetih dneh od poteka roka za vložitev 
napovedi. 

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

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

163. člen 
Zavezanec mora plačati akontacije po odločbi o odmeri iz 

zadnjega leta, za katero mu je bil davek odmerjen, dokler mu 
ni odmerjen davek, ki se odmerja po letni osnovi ali v pavšal- 
nem letnem znesku. 

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

Če začne zavezanec iz prvega odstavka tega člena oprav- 
ljati dejavnost med letom, mu davčni organ z odločbo določi 
akontacijo davka. 

223. člen 
Zavezanec - občan se kaznuje za prekršek z denarno 

kaznijo od 1.000 do 20.000 dinarjev, za prekrške v zvezi s 
samostojnim opravljanjem dejavnosti pa od 2.000 do 100.000 
dinarjev: 

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

2. če davčnemu organu ne dovoli pregledati delovnih in 
drugih prostorov, v katerih opravlja dejavnost ali hrani mate- 
rial oziroma proizvode oziroma mu ne dovoli pregledati 
naprav, blaga, poslovnih knjig, pogodb, listin in drugih doku- 
mentov, ki omogočajo vpogled v poslovanje zavezanca glede 
tega, kako izpolnjuje svoje davčne obveznosti, ali če ga pri 
pregledu ovira (drugi odstavek 24. člena); 

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

4. če ne sporoči v predpisanem roku pričetek opravljanja 
dejavnosti, iz katere ima dohodek, od katerega se plačuje 
davek (tretji odstavek 62. člena in 139. člen); 

5. če na vročeni osebni poziv ne vloži napovedi za odmero 
davka v primerih, ko ni možno uporabiti sankcije iz 138. člena 
tega zakona; 

6. če na zahtevo davčnega organa ne da podatkov, s kate- 
rimi razpolaga (drugi odstavek 25. člena); 

7. če v predpisanem roku ne obvesti davčnega organa o 
tem, da je prenehal izpolnjevati pogoje za obdavčenje v 
pavšalnem letnem znesku (peti odstavek 57. člena in tretii 
odstavek 72. člena); 

8. če ne prijavi, ali ne prijavi v določenem roku dohodka, 
doseženega s priložnostnim opravljanjem storitev občanom 
(drugi odstavek 74. člena); 

9. če ne prijavi, ali ne prijavi v določenem roku dohodka iz 
avtorskih pravic, ki ga dobi od občanov (tretji odstavek 79 
člena). 

Poleg denarne kazni za prekrške iz tega člena se lahko 
izreče storilcu tudi varstveni ukrep prepovedi samostojnega 
opravljanja dejavnosti za čas do enega leta. 

224. člen 
Z denarno kaznijo 500 dinarjev se kaznuje za prekršek takoj 

na mestu zavezanec, če ne evidentira gotovinskega prometa 
preko registrske blagajne (20. člen). 

225. člen 
Z denarno kaznijo od 1.000 do 20.000 dinarjev se kaznuje za 

prekršek občan, če na zahtevo davčnega organa ali na javni 
poziv v določenem roku ne predloži podatkov o svojem pre- 
moženju, sredstvih in porabi ter o dohodkih (150. in 159. 
člen). 

226. člen 
Z denarno kaznijo od 1.000 do 20.000 dinarjev se kaznuje za 

prekršek občan, ki je napovedal manjšo davčno osnovo, ali ki 
ni prijavil premoženja, če utaja davka, ki odpade na nenapo- 
vedan dohodek oziroma premoženje ne predstavlja kaznivega 
dejanja. 

Z denarno kaznijo od 2.000 do 100.000 dinarjev se kaznuje 
za prekršek zavezanec, ki stori prekršek iz prvega odstavka 
tega člena v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti. 

Poleg denarne kazni za prekršek iz prvega in drugega 
odstavka tega člena se sme izreči storilcu tudi varstveni ukrep 
prepovedi samostojnega opravljanja dejavnosti za čas do 
enega leta. 

227. člen 
Z denarno kaznijo od 2.000 do 50.000 dinarjev se kaznuje za 

prekršek organizacija združenega dela, druga samoupravna 
organizacija in skupnost, če pri izplačilu osebnih in drugih 
dohodkov, od katerih se obračunava in plačuje davek po tem 
zakonu, ne obračuna in ne vplača ustreznega zneska davka 
(160. člen). 

Z denarno kaznijo od 1.000 do 5.000 dinarjev se za prekršek 
iz prvega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba 
organizacije združenega dela, organa družbenopolitične 
skupnosti, samoupravne organizacije in skupnosti. 

228. člen 
Z denarno kaznijo od 1.000 do 10.000 dinarjev se kaznuje za 

prekršek občan, če stori dejanje iz prvega odstavka 227. člena 
tega zakona oziroma zavezanec, ki mora po določbah tega 
zakona sam obračunati in vplačati davek, pa tega ne stori v 
roku, ki je določen v tem zakonu. 

229. člen 
Z denarno kaznijo od 1.000 do 50.000 dinarjev se kaznuje za 

prekršek organizacija združenega dela, samoupravna organi- 
zacija ter skupnost in služba družbenega knjigovodstva, če ne 
pošlje davčnemu organu v določenem roku podatkov, ki so 
potrebni za pravilno odmero davčnih obveznosti in ki mu jih je 
po zakonu dolžna dati oziroma davčnemu organu ne omogoči 
vpogleda v svoje poslovne knjige in evidence zaradi ugotav- 
ljanja podatkov, pomembnih za odmero davkov (prvi odstavek 
25. člena). 

Z denarno kaznijo od 1.000 do 10.000 dinarjev se za pre- 
kršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna 
oseba organizacije združenega dela, samoupravne organiza- 
cije ter skupnosti in službe družbenega knjigovodstva. 

230. člen 
Organizacija združenega dela ter druga samoupravna orga- 

nizacija in skupnost se kaznuje za prekršek z denarno kaznijo 
od 1.000 do 50.000 dinarjev, če plača občanu dobavljeno 
blago ali opravljeno storitev po računu, ki ni bil pred tem 
evidentiran pri davčnem organu (222. člen). 

Z denarno kaznijo od 500 do 5.000 dinarjev se za prekršek iz 
prvega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba 
organizacije združenega dela ter druge samoupravne organi- 
zacije in skupnosti. 

231. člen 
Organizacija združenega dela ter druga samoupravna orga- 

nizacija in skupnost se kaznuje za prekršek z denarno kaznijo 
od 1.000 do 50.000 dinarjev, če izplača neposredno občanu 
dohodek, ki bi mu ga smela izplačati samo na žiro račun, ali 
če mu izplača dohodek brez njegove pisne izjave, da ni dolžan 
odpreti žiro računa (prvi in tretji odstavek 221. člena). 

Z denarno kaznijo iz prvega odstavka tega člena se kaznuje 
za prekršek bančna organizacija, ki odpre občanu žiro račun 
v nasprotju s predpisi o žiro računih oziroma, ki davčnemu 
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organu ne nudi podatkov o poslovanju preko žiro računov 
(drugi in tretji odstavek 221. člena). 

Z denarno kaznijo od 500 do 5.000 dinarjev se za prekršek iz 
prvega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba 
organizacije združenega dela ter druge samoupravne organi- 
zacije in skupnosti. Z enako kaznijo se za prekršek iz drugega 
odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba bančne 
organizacije. 

232. člen 
Postopek o prekrških iz 223. in 224. člena tega zakona vodi 

davčni organ. 
O pritožbi zoper odločbo, izdano na prvi stopnji, odloča 

Republiški senat za prekrške. 
Pritožba zoper odločbo ne zadrži njene izvršitve, zadrži pa 

izvršitev varstvenega ukrepa prepovedi samostojnega oprav- 
ljanja dejavnosti. 

Davčni organ lahko izjemoma do odločitve o pritožbi odloži 
izvršitev kazni. 

Davčni organi vodijo postopek o prekrških po določbah 
zakona o prekrških, če ni s tem zakonom drugače določeno. 

233. člen 
Do uveljavitve posebnega zakona iz drugega odstavka 30. 

člena tega zakona se odmerja in plačuje davek iz kmetijske 
dejavnosti po določbah 49. do 67. člena zakona o davkih 
občanov (Uradni list SRS, št. 21/74, 39/74, 5/76,10/76, 31/76 in 
8/78) s tem, da se te določbe spremenijo oziroma dopolnijo 
takole: 

PREDLOG ZAKONA 
o spremembi zakona o proračunu Socialistične republike 
Slovenije za leto 1984 

1. člen 
V prvem členu zakona o proračunu SR Slovenije (Uradni list 

SRS, št. 41/83 in 27/84) se drugi odstavek spremeni tako, da se 
glasi: 

»Skupni prihodki republiškega proračuna za leto 1984 v 
višini 37.474.157.660 din se razporedijo: 
a) za limitirano porabo 12,054.801.300 din 
b) za nelimitrano porabo 25,419.356.360 din 
od tega za: 
- obveznosti v SR Sloveniji 1,767.094.375 din 
- odstopljena sredstva koristnikom izven 
SR Slovenije 3,745.432.985 din 
- prispevek federaciji v letu 1984 19,906.829.000 din.« 

- v četrtem odstavku 52. člena se številka »153« nadomesti 
s številko »127«; 

- v 3. točki prvega odstavka 57. člena se za besedo 
»jezovi« doda besedilo »objekti za potrebe splošne ljudske 
obrambe«; 

- v prvem odstavku 61. člena se znesek »5.600« nadomesti 
z zneskom »8.700«, v drugem odstavku 61. člena pa znesek 
»19.000« z zneskom »29.400«; 

- besedilo 65. člena se spremeni tako, da se glasi: 
»Ne plačuje se davek iz kmetijstva za zemljišče, ki ga je 

zavezanec oddal družbenopravni osebi v zvezi z uveljavlja- 
njem pravice do preživninskega varstva kmetov. 

Združenemu kmetu, ki je v okviru proizvodnega sodelova- 
nja v organizaciji združenih kmetov oziroma z organizacijo 
združenega dela ali proizvodno skupnostjo kmetov združil 
svoje delo in zemljišče tako, da se oblikuje kompleks skupne 
proizvodnje za dalj kot eno leto, se odmerjeni davek iz kmetij- 
stva, ki sorazmerno odpade na tako zemljišče, zniža za 50%. 

Občinska skupščina lahko predpiše olajšavo zavezancem, 
ki vlagajo sredstva v gradnjo malih hidroelektrarn.« 

- v četrtem odstavku 66. člena se znesek »9.400« nadome- 
sti z zneskom »20.000«. 

* 
234. člen 

Začasne oprostitve, ki so bile priznane pred uveljavitvijo 
tega zakona, veljajo do poteka roka, do katerega so bile 
priznane. 

2. člen 
V drugem a členu zakona o proračunu SR Slovenije se v 

bilanci prihodkov in odhodkov proračuna SR Slovenije za leto 
1984 na strani prihodkov spremenijo točke 1., 2. in 3. tako, da 
se glasijo: 

1. V vrsti 2 - Prihodki od davkov od osebnih dohodkov 
- 720 Davek iz osebnega dohodka delavcev po posebni 

stopnji se znesek »1,330.000.00« nadomesti z zneskom 
»1,430.000.000«. 

2. V vrsti 3 - Prihodki od davka od prometa proizvodov in 
storitev 

- vrsta 3 - Prihodki od davka od prometa proizvodov in 
storitev se znesek »29,514.529.273« nadomesti z zneskom 
»31,460.109.043« 

- 730 Temeljni davek od prometa proizvodov se znesek 
»18,083.529.273« nadomesti z zneskom »19,529.109.043« 

PREDLOG ZAKONA 

o spremembi zakona o proračunu 

Socialistične republike Slovenije 

za leto 1984 (ESA-551) 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na 31. seji dne 30. 
10. 1984 določil besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O SPREMEMBI ZAKONA O 
PRORAČUNU SOCIALISTIČNE REPUBLIKE SLOVENIJE 
ZA LETO 1984, 

ki vam ga pošiljamo v obravnavo na podlagi prve alinee 
210. člena, 261. in 262. člena poslovnika Skupščine SR 
Slovenije. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na podlagi 85. 
člena poslovnika Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije 
in na podlagi 215. in 216. člena poslovnika Skupščine SR 

Slovenije določil, da bodo kot njegovi predstavniki pri 
delu skupščinskih delovnih teles sodelovali: 

- Rudi ŠEPIČ, član Izvršnega sveta in republiški sekre- 
tar za finance, 

- Ada GORJUP, namestnica republiškega sekretarja za 
finance, 

- dr. Jože KUNIČ, namestnik republiškega sekretarja 
za finance, 

- Mihajlo MADŽAROVIČ, pomočnik republiškega 
sekretarja za finance. 
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- 731 »Posebni republiški davek od prometa proizvodov in 
od plačil za storitve se znesek »11,431.000.000« nadomesti z 
zneskom »11,931.000.000«. 

3. V skupaj prihodki (vrsta 1 -5) se znesek »35,428.577.890« 
nadomesti z zneskom »37,474.157.660«. 

V bilanci prihodkov in odhodkov proračuna SR Slovenije za 
leto 1984 se na strani odhodkov spremenijo točke 1., 2., 4., 6. 
in se dodata novi 7. in 8. točka tako, da se glasijo: 

1. Pri Namenu 1 - Sredstva za delo upravnih organov 
- Namen 1 - Sredstva za delo upravnih organov se znesek 

»7,971.288.363« nadomesti z zneskom »8,554.940.629« 
- 400 Sredstva za dohodek delovne skupnosti se znesek 

»6,968.358.811« nadomesti z zneskom »7,452.011.077«. 
- 401 Sredstva za materialne stroške se znesek 

»950.802.334« nadomesti z znesekom »1,050.802.334« 
2. Pri Namenu 2 - Sredstva za posebne in druge namene za 

delo upravnih organov 
- Namen 2 — Sredstva za posebne in druge namene za 

delo upravnih organov se znesek »1,903.220.292« nadomesti 
z zneskom »1.932.454.840«. 

-410 Sredstva za osebne dohodke in druge osebne pre- 
jemke funkcionarjev in delegatov se znesek »338.847 739« 
nadomesti z zneskom »368.082.287« 

4. Pri Namenu 8 - Izločanje sredstev rezerv 

SKUPŠČINA 
SOCIALISTIČNE REPUBLIKE SLOVENIJE 
IZVRŠNI SVET 

470 Izločanje v stalno proračunsko rezervo se znesek 
»114.358.000« nadomesti z zneskom »120.548.000« 

6. V Skupaj odhodki (namen 1—10) se znesek 
»35.428.577.890« nedomesti z zneskom »37.474.157.660« 

7. Pri Namenu 4 - Sredstva za spodbujanje razvoja inter- 
vencije v gospodarstvu in spodbujanje hitrejšega razvoja 
gospodarsko manj razvitih območij 

- Namen 4 - Sredstva za spodbujanje razvoja, intervencije 
v gospodarstvu in spodbujanje hitrejšega razvoja gospodar- 
sko manj razvitih območij se znesek »899.173.081« nadomesti 
z zneskom »2.313.173.081« 

- Pred kontom 433 se doda nov konto 431 Kompenzacije, 
premije regresi in povračila z zneskom »1.414.000.000« 

8. Pri Namenu 7 - Sredstva za druge splošne družbene 
potrebe 

- Namen 7 - Sredstva za druge splošne družbene potrebe 
se znesek »2.914.958.616« nadomesti z zneskom 
»2.927.461.572« 

- 464 Sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč se 
znesek »45.373.890« nadomesti z zneskom »57.876.846« 

3. člen 
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

OBRAZLOŽITEV 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je predložil Skupščini 
SR Slovenije predlog za izdajo z osnutkom zakona o spre- 
membi zakona o proračunu SR Slovenije za leto 1984. Zbor 
združenega dela in Zbor občin Skupščine SR Slovenije sta na 
rednem zasedanju dne 24. 10. 1984 sprejela predlog za izdajo 
z osnutkom zakona in pooblastila Izvršni svet Skupščine SR 
Slovenije, da pripravi predlog zakona. 

Skupščinska zbora sta zadolžila Izvršni svet Skupščine SR 
Slovenije, da naj pri pripravi predloga zakona prouči in 
ustrezno upošteva pripombe, posredovane v razpravi na 
Skupščinskih delovnih telesih. 

V razpravi so bila postavljena vprašanja ter podane pri- 
pombe oziroma obrazložitve glede: 

- problematike pokrivanja razlik med proizvodno in pro- 
dajno ceno treh slovenskih informativnih dnevnikov, 

- zahteva za zvišanje sredstev za dvojezično poslovanje v 
Skupščini občine Lendava ter 

- zahteva po pojasnilu, kako je prišlo do razlik pri oceni 
finančnih možnosti in potreb za odkup pšenice. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je proučil navedena 
vprašanja in pripombe delegatov podana na sejah skupščin- 
skih zborov dne 24. 10. 1984 in v zvezi s posameznimi vpraša- 
nji daje naslednje odgovore: 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije že celo leto spremlja 
problematiko pokrivanja razlik med proizvodno in prodajno 
ceno treh slovenskih informativnih dnevnikov. Že na začetku 
letošnjega leta je bilo ugotovljeno, da s proračunom zagotov- 
ljena sredstva za pokritje razlike med proizvodno in prodajno 
ceno trem slovenskim informativnim dnevnikom ne bodo 
zadoščala, če se ne bodo povečale prodajne cene dnevnikov. 
Nova cena, ki je bila uveljavljena s 15. 7. 1984 in manjša od 
predlagane ima za posledico povečano obveznost republiš- 
kega proračuna za leto 1984. Razlika med proizvodno in 
prodajno ceno pa se kljub stabilizacijskim ukrepom in gospo- 
darnemu poslovanju še povečanje, zaradi naraščanja cen roto 
papirja in reprodukcijskega maateriala. Zato Izvršni svet 
Skupščine SR Slovenije ocenjuje, da bi morali problematiko 
pokrivanja razlike med proizvodno in prodajno ceno pri treh 
slovenskih dnevnikih razreševati predvsem s politiko cen v 
tem in v naslednjih letih, ter delno tudi z zagotovitvijo sredstev 
po zaključnem računu za leto 1984. 

Izvršni svet ugotavlja, da so pri zagotovitvi sredstev za kritje 
stroškov dvojezičnega poslovanja v letu 1984 bili v celoti 

upoštevani zahtevki koristnikov do teh sredstev v občini Len- 
dava, zato Izvršni svet Skupščine SR Slovenije ne vidi razlo- 
gov, da bi se morala ta sredstva s spremembo zakona o 
proračunu SR Slovenije za leto 1984 tudi povečati. V kolikor 
se bodo še v letošnjem letu pojavili konkretni problemi v zvezi 
s financiranjem dvojezičnega poslovanja v občini Lendava, bo 
Izvršni svet poskušal problem razreševati v okviru svojih mož- 
nosti in pristojnosti. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je podal odgovor na 
vprašanje spremembe višine sredstev za premiranje odkupa 
pšenice že v sami razpravi, vendar pa ga v pismeni obliki še 
enkrat ponavljamo. 

Za predlagano povečanje potrebnih sredstev za premije in 
regrese smo se odločili na podlagi opravljenih razprav na 
terenu o pogojih za jesensko setev pšenice. V teh razpravah je 
bilo ugotovljeno, da je potrebno tržno proizvodnjo v SR Slo- 
veniji in odkup pšenice še nadalje stimulirati z možnostjo 
zamenjave pšenice za koruzo. Razprava na terenu, ki jo je 
vodila Zadružna zveza Slovenije in Splošno združenje za 
kmetijstvo, živilsko industrijo in prehrano, je pokazala, da je 
potrebno zagotoviti tudi dodatna sredstva za regresiranje 
jesenske setve v višini 196 mio din. Navedene organizacije so 
ocenjevale, da bi nezagotovitev teh sredstev lahko privedla do 
zmanjšanega odkupa pšenice v naslednjem letu v višini cca 
20 tisoč ton. Upoštevajoč navedena dejstva, je Izvršni svet 
ocenil, da je omenjena sredstva nujno zagotoviti še v tem letu 
v republiškem proračunu, če želimo ustvariti normalne 
pogoje za jesensko setev in planirani odkup pšenice v letu 
1985. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je podpisal medrepu- 
bliški dogovor o ukrepih za organiziran odkup pšenice letine 
1984, s katerim seje odvezal za izplačilo enotne premije 2,00 
din pri nabavljenem kilogramu pšeničnih mok. Letno potrebu- 
jemo v SR Sloveniji 266 tisoč ton pšenice, kar znese 532 mio 
din. Ob usmeritvi vseh razpoložljivih sredstev za intervencije v 
porabi hrane za stimuliranje letošnje jesenske setve pšenice, 
iz katere načrtujemo v SR Slovenije v letu 1985 odkup 82 tisoč 
ton pšenice, je potrebno z rebalansom zagotoviti vsa 
potrebna sredstva za izplačilo premije za odkup pšenice 
letine 1984. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije se je obvezal, da bo v 
fazi predloga, spremembo zakona o proračunu SR Slovenije 
za leto 1984 ustrezno prilagodil ugotovljenemu gibanju 
dohodka na podlagi podatkov 9-mesečnega periodičnega 
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obračuna. Ker pa ti podatki še niso znani, bo Izvršni svet 
Skupščine SR Slovenije v kolikor bo do obravnave predloga 
zakona v skupščinskih telesih ugotovljena rast dohodka, 
eventualno navedene podatke pismeno posredoval Skupščini 
SR Slovenije v obliki amandmajev. 

II. 
Proračun SR Slovenije z leto 1984 ter njegova sprememba 

temeljita na zakonih, dogovorih in odlokih, ki jih je sprejela 
Skupščina SR Slovenije in je sestavljen v skladu z določili 
republiške resolucije in zveznim zakonom o omejevanju 
splošne porabe v letu 1984. Rast republiškega proračuna, 
sprejetega v decembru 1983 ter njegova sprememba, sprejeta 
v mesecu juliju 1984, je upoštevala izhodišča, določena z 
republiško resolucijo, da bodo sredstva za splošno porabo 
zaostajala na ravni republike za 33% za rastjo dohodka. Tako 
je znašala nominalna rast limiti ranega dela republiškega pro- 
računa v letu 1984 33%. 

Ob sprejemanju spremembe zakona o proračunu SR Slove- 
nije za leto 1984 še niso bile znane tri nove obveznosti, ki 
izhajajo iz sprejetih medrepubliških dogovorov. Tako je SR 
Slovenija v mesecu juliju 1984 sprejela obveznost zagotavlja- 
nja sredstev za odkupne premije za pšenico letine 1984, 
sredstev za regres za umetna gnojila in zaščito rastlin ter 
sredstev za vzdrževanje in koriščenje avionov za gašenje 
gozdnih in drugih požarov. Sredstva za pokritje navedenih 
obveznosti v višini 1.426,5 mio din, ki predstavljajo neiimiti- 
rani del porabe republiškega proračuna, je treba zagotoviti še 
v letošnjem letu. To pa narekuje rebalans republiškega pro- 
računa. 

Iz dogovora o ukrepih za organiziran odkup pšenice letine 
1984, ki so ga podpisale vse republike in AP in kjer so se 
zavezale, da bodo enotno zagotovile sredstva z odkupne 
premije za pšenico letine 1984, izhaja, da bodo Izvršni sveti v 
mejah svojih pravic in dolžnosti predlagali določitev enotne 
odkupne premije za pšenico letine 1984 v znesku 2 din na 
kilogram pšenice oziroma 2,50 din na kg moke. Za realizacijo 
tega dogovora, s katerim se bodo zagotovile potrebne 
količine pšenice za SR Slovenijo predlaga Izvršni svet Sku- 
pščine SR Slovenije zagotovitev sredstev v višini 728 mio din. 
Predlagani znesek vključuje sredstva za premiranje odkupa 
predvidene količine pšenice v višini 532 mio din iz naslova 
dogovora ter sredstva, namenjena za regresiranje jesenske 
setve v višini 196 mio din. 

Na podlagi družbenega dogovora o zagotavljanju sredstev 
za regres za umetna gnojila in za sredstva za zaščito rastlin v 
letu 1984 in 1985 so republike in avtonomni pokrajini dolžne 
zagotoviti sredstva za regres za umetna gnojila in sredstva za 
zaščito rastlin z namenom, da.se poveča kmetijska proizvod- 
nja oziroma znižajo stroški kmetijske proizvodnje. Obseg 
sredstev za regres za umetna gnojila znaša za letošnje leto 
17,5% proizvodnih cen umetnih gnojil, prodanih na domačem 
tržišču, oziroma cca, 4,5 milijard din. SR Slovenija je dolžna v 
letu 1984 v skladu s svojim deležem v skupnem družbenem 
proizvodu Jugoslavije, ki je ključ za razdelitev skupne obvez- 
nosti na republike in avtonomni pokrajini in znaša 15,24%, 
zagotoviti sredstva v višini 686,0 mio din. 

SR Slovenija je v skladu z medrepubliškim dogovorom o 
nabavi in vzdrževanju avionov za gašenje gozdnih in drugih 
požarov udeležena z 10,4% sredstev pri odplačilu kredita, kije 
bil najet za nabavo avionov za gašenje gozdnih in drugih 
požarov. Za plačilo te obveznosti se sredstva zagotavljajo v 
vsakoletnem proračunu SR Slovenije. Citirani medrepubliški 
dogovor v 6. členu določa, da bo naknadno sprejet dogovor o 
vzdrževanju in koriščenju avionov za gašenje gozdnih in dru- 
gih požarov, kar je bilo realizirano v letošnjem letu. V skladu s 
tem dogovorom mora SR Slovenija zagotoviti za vzdrževanje 
avionov 10,4% potrebnih sredstev, kar znaša 25,0 mio din. 
Polovico sredstev, to je 12,5 mio din mora SR Slovenije 
zagotoviti še v letošnjem letu, drugo polovico pa v letu 1985. 
Za vzdrževanje avionov v naslednjih letih pa citirani dogovor v 
2. členu določa, da se bodo sredstva zagotavljala v proračunu 
federacije v okviru postavk Zveznega komiteja za kmetijstvo. 

V limitamem delu republiškega proračuna je vrsta takih 
obveznosti, ki so v neposredni povezavi z inflatornimi gibanji, 
kar zahteva njihovo razreševanje v skladu s takimi gibanji. 

Med temi obveznostmi izstopajo sredstva za delo organov 
za notranje zadeve, pravosodnih organov in upravnih organov 

in sicer materialni izdatki in osebni dohodki. 
Z zakonom o proračunu in zakonom o spremembah zakona 

o proračunu SR Slovenije za leto 1984 so bila zagotovljena le 
sredstva za 20% uskladitev osebnih dohodkov na doseženi 
nivo osebnih dohodkov v mesecu decembru 1983. Do meseca 
avgusta 1984 so bili osebni dohodki že usklajeni za 15,6%. 
Odbor udeležencev dogovora o uresničevanju družbene 
usmeritve razporejanja dohodka ugotavlja, da so se v prvem 
polletju povečala razporejena sredstva za osebne dohodke v 
gospodarstvu za 24% v primerjavi z letom 1983. 

Izhajajoč iz ugotovljene stopnje rasti dohodka družbenega 
gospodarstva SR Slovenije za 1. polletje 1984 in predvidene 
enake stopnje rasti do konca leta ter dogovorjenega 20% 
zaostajanja rasti sredstev za osebne dohodke, ugotavljamo, 
da se bodo na tej podlagi lahko sredstva za osebne dohodke v 
gospodarstvu v letu 1984 povečala do 48%. V skladu z določili 
dogovora o uresničevanju družbene usmeritve razporejanja 
dohodka v letu 1984 se osebni dohodki delavcev, zaposlenih v 
republiških upravnih in pravosodnih organih, usklajujejo do 
rasti osebnih dohodkov v gospodarstvu. 

Raven osebnih dohodkov v republiških upravnih in pravo- 
sodnih organih vsa leta zaostaja za ravnijo osebnih dohodkov 
v gospodarstvu. Takšno stanje je posledica družbene usmeri- 
tve oblikovanja osebnih dohodkov v preteklih letih, ko je 
morala rast sredstev za osebne dohodke v teh organih zaosta- 
jati za rastjo sredstev za osebne dohodke v gospodarstvu. 
Kljub temu, da se v skladu z določili dogovora o razporejanju 
dohodka v zadnjih dveh letih osebni dohodki v upravi lahko 
usklajujejo do rasti v gospodarstvu, je zaradi zaostajanja v 
preteklih letih in omejenih materialnih možnosti, raven oseb- 
nih dohodkov v republiški upravi in pravosodju še vedno nižja 
od osebnih dohodkov za primerljiva dela in naloge v gospo- 
darstvu. Podrobna analiza o tej problematiki je bila že podana 
ob sprejemanju spremembe zakona o proračunu SR Slovenije 
v mesecu juliju 1984. Izvršni svet je mnenja, da bi imelo 
nadaljnje zaostajanje osebnih dohodkov v republiški upravi 
za posledico še večjo fluktuacijo strokovnega kadra, ki je že 
sedaj prisotna. Zato meni, da je potrebno zagotoviti delavcem 
v republiški upravi enako rast sredstev za usklajevanje oseb- 
nih dohodkov kot v gospodarstvu oziroma, da je potrebno 
dosledno izvajati dogovor o uresničevanju družbene usmeri- 
tve razporejanja dohodka. 

Kljub skrajno racionalnemu pristopu pri trošenju sredstev 
za kritje materialnih stroškov, dodatna sredstva, ki so bila 
zagotovljena z rebalansom republiškega proračuna v mesecu 
juliju 1984, ne bodo zadoščala za pokritje vseh najnujnejših 
izdatkov. 

Po statističnih podatkih so v prvem polletju tega leta pora- 
sle cene pisarniškega materiala za 24,2%, goriva za 35,5% in 
storitev za 22,6% v primerjavi s poprečjem v letu 1983. Oce- 
njeno je, da se bodo obstoječe cene v drugi polovici leta še 
povečale. Izhajajoč iz povečanega obsega stroškov, ki je 
posledica višjih cen, ne pa tudi fizičnega cbsega porabe za 
material in storitve, so organi predložili zahtevke za dodatna 
sredstva za pokritje materialnih izdatkov v višini 270,1 mio 
din. Od tega zneska odpade pretežni del na organe za notra- 
nje zadeve, to je 205,8 mio din ali 76,2%. Dodatna sredstva so 
organom za notranje zadeve nujno potrebna za nemoteno 
funkcioniranje v letošnjem letu. Iz sredstev, ki so bila z reba- 
lansom republiškega proračuna zagotovljena za pokritje 
materialnih izdatkov v višini 80 mio din, je bilo mogoče le 
delno razrešiti najnujnejše zahtevke organov. 

Sredstva so bila razdeljena organom upoštevaje porabo 
sredstev v prvem polletju ter naravo in obseg dela. Tako je 
bilo mogoče delno pokriti zahtevek organov za notranje 
zadeve, organov za izvrševanje kazenskih sankcij in organov, 
ki imajo v svojem sestavu inšpekcijske in skupne službe. 
Ocenjujemo, da je za nemoteno poslovanje republiških uprav- 
nih in pravosodnih organov za materialne izdatke v letu 1984 
potrebno zagotoviti najmanj še 190 mio din dodatnih sred- 
stev. Od dodatno zagotovljenih sredstev z rebalansom repu- 
bliškega proračuna za pokritje materialnih izdatkov v višini 80 
mio din, je bilo organom za notranje zadeve dodeljeno 50 mio 
din ali 62,5%, ostalim organom, ki se financirajo iz republiš- 
kega proračuna pa 30 mio din ali 37,5%. Z dodatno zagotov- 
ljenimi sredstvi v višini 50 mio din bodo organi za notranje 
zadeve lahko pokrili le 24,3% dodatno potrebnih sredstev za 
materialne izdatke v letu 1984. V osmih mesecih letošnjega 

poročevalec 45 



leta so organi za notranje zadeve od letno odobrenih sredstev 
v višini 505,1 mio din že porabili 91,7%, kar je posledica 
povečanih cen v prvem polletju 1984. 

Rezultati šestmesečnega periodičnega obračuna kažejo, da 
znaša rast dohodka v šestih mesecih letošnjega leta 60% v 
primerjavi z enakim obdobjem lanskega leta. V skladu z reso- 
lucijo bi splošna poraba z ozirom na 60% rast dohodka lahko 
porasla za 40,2%, kar pomeni 33% zaostajanje za rastjo 
dohodka v letu 1984. Ob taki rasti dohodka bi bilo mogoče z 
rebalansom republiškega proračuna v letu 1984 povečati limi- 
tirani del republiškega proračuna za 619,1 mio din. Nelimiti- 
rani del republiškega proračuna pa bo treba povečati za 
1.426,5 mio din, s katerim bi zagotovili sredstva za odkupne 
premije za pšenico letine 1984, sredstva za regres za umetna 
gnojila in sredstva za varstvo rastlin v letu 1984 ter sredstva za 
vzdrževanje in koriščenje avionov za gašenje gozdnih in dru- 
gih požarov. 

S predlagano spremembo zakona o proračunu SR Slove- 
nije Izvršni svet Skupščine SR Slovenije predlaga pokritje 
naslednjih obveznosti republiškega proračuna: 
- sredstva za odkupne premije za pšenico 
letine 1984 v višini 728,0 mio din 
- sredstva za regres za umetna gnojila in za 
zaščito rastlin v višini 686,0 mio din 
- sredstva za vzdrževanje in koriščenje 
avionov za gašenje gozdnih in drugih poža- 
rov v višini 12,5 mio din 
- sredstva za usklajevanje osebnih dohod- 
kov funkcionarjev in delavcev delovnih 
skupnosti republiških upravnih in pravoso- 
dnih organov in organizacij v višini 512,9 mio din 
- sredstva za pokritje materialnih izdatkov 
v višini W0,0 mio din 
- sredstva rezerve SRS v višini 6,2 mio din 

Z dodatnimi sredstvi v višini 512,9 mio din, ki bi jih namenili 
za usklajevanje osebnih dohodkov, bi znašala skupaj zagotov- 
ljena sredstva za usklajevanje osebnih dohodkov v letu 1984 
1.738,9 mio din, kar omogoča 28,7% nominalno rast osebnih 
dohodkov na doseženi nivo osebnih dohodkov v decembru 
1983. Izvršni svet ugotavlja, da tudi z zagotovitvijo dodatnih 
sredstev ne bo mogoče doseči usklajene stopnje rasti oseb- 
nih dohodkov v republiški upravi s predvideno rastjo osebnih 
dohodkov v gospodarstvu na podlagi dogovora o družbeni 
usmeritvi razporejanja dohodka za leto 1984. Za pokritje 
materialnih izdatkov organov so v osnutku zakona predla- 
gana dodatna sredstva v višini 100 mio din. S temi sredstvi ne 
bo mogoče pokriti vseh najnujnejših materialnih izdatkov 
organov za notranje zadeve in drugih organov. 

Zaradi zvišanja osnove, od katere se obračunava višina 
izločenih sredstev v obvezno rezervo SRS, se na podlagi 3. 
člena zakona o proračunu SRS za leto 1984 zagotavljajo 
dodatna sredstva rezerve SRS v višini 6,2 mio din. 

Na podlagi podatkov o realizaciji prihodkov republiškega 
proračuna v osmih mesecih letošnjega leta ocenjujemo, da bi 
bilo mogoče za predlagani rebalans republiškega proračuna 
za leto 1984 zagotoviti sredstva v okviru obstoječih virov in ob 
znižanih stopnjah davka iz dohodka TOZD. Ugotavljamo, da 
bo priliv prihodkov republiškega proračuna do konca leta ob 
nespremenjenih davčnih stopnjah, pri davku iz osebnega 
dohodka delavcev po posebni stopnji, temeljnem davku od 
prometa proizvodov in posebnem republiškem davku od pro- 

meta proizvodov in od plačil za storitve, bistveno višji od 
načrtovanega. S predlagano spremembo zakona o proračunu 
SR Slovenije za leto 1984 se zato planirana sredstva iz naslova 
davka iz osebnega dohodka delavcev po posebni stopnji 
povečujejo za 100,0 mio din, temeljnega davka od prometa 
proizvodov za 1.445,6 mio din ter posebnega republiškega 
davka od prometa proizvodov in od plačil za storitve za 500,0 
mio din. 

Poleg obveznosti, za katere se sredstva zagotavljajo s pred- 
lagano spremembo zakona o proračunu SR Slovenije, so v 
okviru limitiranega dela republiškega proračuna za leto 1984 
še nekatere nepokrite obveznosti: 

1. Za pokritje razlike med proizvodno in prodajno ceno 
trem slovenskim informativnim dnevnikom so v republiškem 
proračunu zagotovljena sredstva v višini 150,1 mio din. Že na 
začetku leta je bilo ugotovljeno, da sredstva ne bodo 
zadoščala, če se ne bodo povečale prodajne cene dnevnikom. 
Nova cena dnevnikov je bila uveljavljena s 15. 7. 1984. Ta 
zamik in manjše povišanje cen od predlaganega, ima za 
posledico povečano obveznost republiškega proračuna za 
leto 1984. Eden poglavitnih vzrokov, da se razlika med proi- 
zvodno in prodajno ceno povečuje, kljub stabilizacijskim 
ukrepom in gospodarnemu poslovanju, je tudi naraščanje cen 
reporomateriala in še zlasti rotacijskega papirja, katerega 
cena se je v tem letu povečala za 37%. Pričakovati pa je, da se 
bo še povečala, kar pomeni še večjo razliko med proizvodno 
in prodajno ceno. Po oceni, ki jo je podal Republiški komite 
za informiranje, bi bilo treba na podlagi sedaj znanih podat- 
kov, za pokritje te obveznosti dodatno zagotoviti 190 mio din. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije ocenjuje, da bi morali 
problematiko pokrivanja razlike med proizvodno in prodajno 
ceno pri teh slovenskih dnevnikih razreševati predvsem s 
politiko cen v tem in v naslednjem letu. 

2. Kljub predlaganim dodatnim sredstvom za pokritje mate- 
rialnih stroškov, zaradi dviga cen bencina, električne energije 
in ostalih storitev ter materiala, organom za notranje zadeve 
in drugim organom, zagotovljena sredstva ne bodo 
zadoščala. Na podlagi predloženih zahtevkov ocenjuje Izvršni 
svet, da bodo manjkajoča sredstva znašala 90 mio din. 

3. Zaradi dviga cen domači opremi ter tečajnih razlik za 
uvoženo opremo, ki je organom za notranje zadeve nujno 
potrebna za nemoteno opravljanje obveznosti, s sredstvi, ki 
so jim za ta namen zagotovljena v republiškem proračunu, ne 
bodo mogli nabaviti opreme po sprejetem programu. Iz vloge, 
ki jo je predložil Republiški sekretariat za notranje zadeve, 
izhaja, da jim bo za pokritje navedenih obveznosti v letošnjem 
letu primanjkovalo 230,0 mio din. 

4. Poleg navedenih nepokritih obveznosti v okviru limitira- 
nega dela republiškega proračuna pa ostajajo v tem letu še 
nerazrešeni naslednji odprti problemi in sicer: 

- dokončno pokritje obveznosti SR Slovenije do Kultur- 
nega doma Ivan Cankar v višini 81 mio din, 

- pospeševanje skladnejšega regionalnega razvoja v višini 
35 mio din, 

- usklajevanje osebnih dohodkov v višini 480 mio din. 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije ni uspel v limitiranem 

delu republiškega proračuna pokriti zgoraj navedenih obvez- 
nosti. Nerazreševanje odprtih problemov y tem letu vodi k 
njihovemu kopičenju in k prenosu v naslednje leto. Izvršni 
svet bo proučil možnost delnega razreševanja odprtih proble- 
mov z zaključnim računom za leto 1984. 
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PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA 

o zagotavljanju sredstev za republiške 

blagovne rezerve v letu 1985 z osnutkom 

zakona (ESA-574) 

Izvrši svet Skupščine SR Slovenije je na 31. seji dne 30. 10. 
1984 določil besedilo: 

- PREDLOGA ZA IZDAJO ZAKONA O ZAGOTAVLJANJU 
SREDSTEV ZA REPUBLIŠKE BLAGOVNE REZERVE V LETU 
1985 Z OSNUTKOM ZAKONA, 

ki vam ga pošiljamo v obravnavo na podlagi prve alinee 210. 
člena, drugega odstavka 260. člena, 261. in 262. člena poslov- 
nika Skupščine SR Slovenije. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na podlagi 85. člena 

poslovnika Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije in na 
podlagi 215. in 216. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije 
določil, da bosta kot njegova predstavnica pri delu skupščin- 
skih delovnih teles sodelovala: 

- Alojz KLEMENČIČ, član Izvršnega sveta in predsednik 
Republiškega komiteja za tržišče in splošne gospodarske 
zadeve, „ 

- Metka ODERLAP, namestnica predsednika Republiš- 
kega komiteja za tržišče in splošne gospodarske zadeve. 

Socialistična republika Slovenija 
REPUBLIŠKI KOMITE ZA TRŽIŠČE IN 
SPLOŠNE GOSPODARSKE ZADEVE 

POVZETEK 

Zakon uvaja poseben prispevek iz osebnega dohodka 
delavcev v višini 0,4% za zagotovitev dela potrebnih sred- 
stev za izvedbo programa republiških blagovnih rezerv v 
letu 1985. 

Pridobljena sredstva bodo usmerjena v Samoupravni 
sklad za intervencije v kmetijstvu in porabi hrane v SR 
Sloveniji, ta pa jih bo usmerjal Zavodu SR Slovenije za 
rezerve. Samoupravni sklad že sedaj opravlja funkcijo 
samoupravne interesne skupnosti, zato bo lahko do časa, 
ko bo urejena samoupravna organiziranost tudi na 
področju blagovnih rezerv, izvajal naloge ustrezne samo- 
upravne interesne skupnosti. Sredstva, ki bodo pridob- 

ljena na podlagi zakona, bodo uporabljena za oblikovanje 
republiških blagovnih rezerv, namenjenih za osnovno pre- 
skrbo občanov in organizacij združenega dela v primeru 
vojne in naravnih nesreč večjega obsega in za interven- 
cije, s katerimi se preprečujejo večja neskladja na trgu ter 
preprečujejo in odpravljajo večje motnje na trgu blaga 
osnovne preskrbe občanov. 

Zakon bo poleg financiranja dela republiških blagovnih 
rezerv omogočil tudi ureditev financiranja občinskih bla- 
govnih rezerv. Vseboval bo namreč podlago za sprejema- 
nje odlokov občinskih skupščin o uvedbi prispevkov za 
financiranje občinskih blagovnih rezerv. 

PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA 

o zagotavljanju sredstev za republiške blagovne rezerve 

v letu 1985     

dejavnosti, ki jih sedaj opravljajo samoupravni skladi za inter- 
vencije v proizvodnji hrane, samoupravne interesne skupnosti 
za preskrbo kot tudi druge oblike organiziranja za področje 
blagovnih rezerv. 

Posebna delovna skupina predstavnikov pristojnih uprav- 
nih organov je do marca 1984 pripravila gradivo »Izhodišča za 
samoupravno organiziranost na področju preskrbe«, name- 
njeno za razpravo in aktivnosti v posameznih občinah, regijah 
in republiki. 

Razprave so pokazale: 
1. da je potrebna odločitev o tem, ali gre za organiziranje 

celokupne aktivnosti v dveh samoupravnih interesnih skup- 
nostih in sicer: samoupravna interesna skupnost za interven- 
cije v proizvodnji hrane in samoupravna interesna skupnost 
za preskrbo ali pa gre za organiziranost samo ene samo- 
upravne interesne skupnosti, v okviru katere se zagotovi delo- 
vanje vseh interesnih področij; 

2. da je financiranje intervencij v proizvodnji hrane urejeno 
s posebnim zakonom do konca tega srednjeročnega obdobja 
in da gre za časovno neusklajenost ureditve financiranja obeh 

I. USTAVNA PODLAGA ZA IZDAJO ZAKONA 
Določba 2. točke prvega odstavka 321. člena Ustave SR 

Slovenije določa, da Skupščina SR Slovenije med drugim 
ureja v okviru pravic in dolžnosti republike z zakonom 
razmerja, ki so skupnega pomena za delovne ljudi in občane 
na področju republiških blagovnih rezerv. Kadar gre za 
zadeve posebnega družbenega pomena, pa se po določbi 
70. člena republiške ustave lahko predpiše obveznost plače- 
vanja prispevkov. 

II. OCENA STANJA NA PODROČJU 
FINANCIRANJA REPUBLIŠKIH BLAGOVNIH 
REZERV IN RAZLOGI ZA IZDAJO ZAKONA 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije se je ob razpravi o 
zakonu o zagotavljanju sredstev za republiške blagovne 
rezerve za leto 1984 obvezal, da bo proučil celovito sistemsko 
rešitev na področju preskrbe, s katero naj se zagotovi čimbolj 
racionalna organiziranost in čimbolj enotno uredi opravljanje 
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področij, ki sta predmet proučevanja možnosti skupnega 
samoupravnega organiziranja. 

Na podlagi navedenih proučitev je bilo ocenjeno, da bi 
organiziranje dveh samoupravnih interesnih skupnosti v 
letošnjem letu lahko ustvarilo določeno nerazpoloženje, saj 
so širša družbena prizadevanja usmerjena v racionalizacijo 
poslovanja na tem področju. Organiziranje dodatnih samo- 
upravnih interesnih skupnosti bi v tem trenutku verjetno 
razvrednotilo osnovno utemeljitev o upravičenosti oblikova- 
nja dodatnih samoupravnih interesnih skupnosti. Predlog o 
oblikovanju ene samoupravne interesne skupnosti pa zahteva 
širše vsebinske in organizacijske priprave in je zaradi tega 
realno predvideti tako organiziranost za novo srednjeročno 
obdobje. $ 

Republiške stalne blagovne razerve, ki so po zakonu o 
republiških blagovnih rezervah namenjene za osnovno pre- 
skrbo občanov in organizacij združenega dela na območju SR 
Slovenije v primeru vojne, naravnih nesreč večjega obsega in 
večjih motenj na trgu, se po navedenem zakonu financirajo 
predvsem iz sredstev proračuna SR Slovenije in iz posebnih 
namenskih sredstev. Do leta 1981 so se financirale iz pro- 
računa. V letu 1982 pa so se republiške blagovne rezerve kot 
del nelimitirane splošne porabe financirale iz presežkov pro- 
računskih prihodkov občin. Ker za 1983 in 1984. leto niso bili 
predvideni proračunski presežki, je kot edina možnost za 
financiranje programa republiških blagovnih rezerv za leto 
1983 v skladu z zakonom o financiranju splošnih družbenih 
potreb v družbenopolitičnih skupnostih ostal posebni repu- 
bliški davek iz osebnega dohodka delavcev, za 1984, leto pa 
prispevek iz osebnih dohodkov delavcev. 

Obseg republiških blagovnih rezerv, ki naj bi se v letu 1985 
financiral na predlagani način, je določen s srednjeročnim 
programom. Srednjeročni program oblikovanja republiških 
blagovnih rezerv je na podlagi zakonskega pooblastila sprejel 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije v letu 1980. Z njim je bilo 
opredeljeno oblikovanje republiških stalnih blagovnih rezerv 
in njihovo obnavljanje, zagotavljanje skladiščnih prostorov, 
kritje manipulativnih stroškov, stroškov investicijskega in 
tekočega vzdrževanja republiških stalnih blagovnih rezerv ter 
okviri oblikovanja republiških tržnih blagovnih rezerv in 
načela za kritje stroškov poslovanja s temi rezervami. 
Rezerve, oblikovane na podlagi tega programa, so namenjene 
za osnovno preskrbo občanov in organizacij združenega dela 
v primeru vojne in naravnih nesreč večjega obsega ter za 
intervencije, s katerimi se preprečujejo in odpravljajo večje 
motnje na trgu blaga osnovne preskrbe občanov. Iz tega 
izhaja, da so blagovne rezerve tudi sestavni del sistema zago- 
tavljanja trajne, redne in nemotene preskrbe prebivalstva. 

Sprejeti srednjeročni program določa, da je treba do konca 
1985. leta oblikovati rezerve posameznih vrst blaga osnovne 
preskrbe. Pri tem je bil program skrajno racionalno postav- 
ljen, zato ga ni mogoče zmanjšati. Za realizacijo fizičnega 
obsega programiranih rezerv je potrebno zagotoviti tak obseg 
finančnih sredstev, ki tudi ob zvišanju cen proizvodov zago- 
tavlja nespremenjeno dinamiko nabave in obnavljanja blaga. 
Zaradi znanega gibanja cen je trajno in redno dotekanje 
finančnih sredstev zato temeljni pogoj za neovirano izvajanje 
programa. To pa je tudi eden od razlogov za sprejem zakonov 
o zagotavljanju sredstev za republiške blagovne rezerve v 
letih 1983 in 1984. 

Vprašanje financiranja blagovnih rezerv je v SFRJ zelo 
različno in pomanjkljivo urejeno. 

Tudi letos se je na nivoju federacije nadaljevalo usklajeva- 
nje družbenega dogovora za zagotovitev virov za financiranje 
blagovnih rezerv, z namenom, da se opredelijo trajni in sta- 
bilni viri. Prvotno je bilo predvideno, da se za financiranje 
blagovnih rezerv z družbenim dogovorom opredeli več razli- 
čnih virov, med katerimi pa bi bili osnovni in glavni viri 
proračunska sredstva in posebej usmerjeni prometni davek 
od naftnih derivatov, južnega sadja in kave. 

Pri pripravi osnutka Zakona o proračunu Skupščine SR 
Slovenije za 1985. leto smo ocenili, da ni možno povečevati 
potrebnih sredstev republiškega proračuna za financiranje 
republiških blagovnih rezerv ter da je tudi za 1985. leto 
potrebno zagotoviti druge vire namenskih sredstev. Prav zato 
smo si pri usklajevanju družbenega dogovora prizadevali za 
dopolnitev obstoječega besedila, s katerim republikam in 
pokrajinam, ki imajo financiranje blagovnih rezerv urejeno z 

drugimi viri, ni potrebno zagotavljati sredstev v okviru pro- 
računa. Na zadnjem usklajevanju dne 29.10.1984 v Skupščini 
SFRJ je bM z vsemi podpisniki dokončno usklajen predlog 
teksta družbenega dogovora, ki vključuje navedeno opredeli- 
tev in tako omogoča, da v SR Sloveniji sprejemamo predla- 
gano rešitev tudi za 1985. leto. 

V skladu z omenjenim aruZDenim dogovorom o zagotovitvi 
trajnih in stabilnih virov za financiranje blagovnih rezerv bodo 
nato sprejeti ustrezni akti glede financiranja rezerv, zato še ni 
mogoče predvideti vseh rešitev na katere bo opozoril oziroma 
jih uredil omenjeni dogovor. Prav zato tudi še ni mogoče 
pripraviti morebitnih potrebnih sprememb republiških zako- 
nov. Zato bi bilo racionalno z zakonom, katerega sprejem se 
predlaga, zagotoviti sredstva za blagovne rezerve s predpi- 
som prispevka iz osebnega dohodka do konca srednjero- 
čnega planskega obdobja, torej še za leto 1985. 

Program oblikovanja republiških blagovnih rezerv, ki ga 
sprejme Izvršni svet Skupščine SR Slovenije na podlagi in v 
skladu z akti Predsedstva SFRJ in drugimi zveznimi akti s 
področja blagovnih rezerv, ki določajo stalni minimalni obseg 
blagovnih rezerv po posameznih letih, je sestavni del aktov o 
obrambnih pripravah, zato je treba šteti, da se republiške 
blagovne rezerve za katere naj bi se v letu 1985 zagotavljala 
sredstva na podlagi predlaganega zakona, pomembna sesta- 
vina obrambnih priprav. Razen te funkcije pa so blagovne 
rezerve še posebno pomembne za odpravljanje in prepreče- 
vanje motenj na trgu blagovne osnovne preskrbe občanov. 

Pri izvajanju programa republiških blagovnih rezerv gre 
torej za stalno aktivnost, za katero je treba sprotno in nepretr- 
goma zagotavljati potrebna sredstva. 

Iz vseh teh razlogov Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
zato predlaga zakonsko rešitev, s katero bi bilo v skladu s 70. 
členom ustave SR Slovenije predpisano povečanje plačevanja 
prispevka iz osebnega dohodka in usmeritev teh sredstev v 
samoupravni sklad za intervencije v kmetijstvu in porabi 
hrane v SR Sloveniji, ki ima v bistvu lastnost samoupravne 
interesne skupnosti. 

Skupno oblikovanje republiških tržnih blagovnih rezerv v 
organizacijah združenega dela in v Zavodu SR Slovenije za 
rezerve in skupno poslovanje s temi rezervami je izraz 
podružbljenosti republiških tržnih blagovnih rezerv, določene 
z zakonom o republiških blagovnih rezervah. S spremembami 
in dopolnitvami tega zakona, ki so bile sprejete v letu 1983 je 
bilo izvedeno še širše podružbljanje republiških tržnih blagov- 
nih rezerv z določitvijo samoupravnega sporazumevanja o 
oblikovanju posameznih vrst blaga v teh rezervah, s skupnim 
odločanjem o vseh vprašanjih, zvezanih s temi rezervami in z 
ustanovitvijo sveta za republiške tržne blagovne rezerve pri 
Zavodu SR Slovenije za rezerve. 

Uvedbo prispevka iz osebnega dohodka in usmerjanje teh 
sredstev v samoupravni sklad za intervencije v kmetijstvu in 
porabi hrane v SR Sloveniji je namreč Skupščina SR Slovenije 
že predpisala z zakonom o spremembah in dopolnitvah 
zakona o zagotavljanju in usmerjanju sredstev za intervencije 
v proizvodnji hrane za leto 1982-1985. Pri tem je izhajala iz 
dejstva, da omenjeni sklad tako po svoji vsebini dela kakor 
tudi po upravljanju že opravlja funkcijo samoupravne intere- 
sne skupnosti. 

Na podlagi navedenega, kot tudi ugotovitev iz »Izhodišč za 
samoupravno organiziranost na področju preskrbe«, pa 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije predlaga, da se celo- 
kupna samoupravna organiziranost te dejavnosti v skladu s 
53. in 70. členom Ustave SR Slovenije pripravi za 1986. leto 
oziroma za novo srednjeročno plansko obdobje. 

III. POGLAVITNE REŠITVE V ZAKONU 

Za zagotovitev potrebnih sredstev za izvedbo programa 
republiških blagovnih rezerv v letu 1985 se uvede prispevek iz 
osebnega dohodka delavcev v višini 0,4%. 

Tako pridobljena sredstva se bodo usmerjala v Samou- 
pravni sklad za intervencije v kmetijstvu in porabi hrane v SR 
Sloveniji in se uporabila za oblikovanje republiških blagovnih 
rezerv, namenjenih: 

1. za osnovno preskrbo občanov in organizacij združenega 
dela v primeru vojne in naravnih nesreč večjega obsega in 

2. za intervencije, s katerimi se preprečujejo večja neskla- 
dja na trgu ter preprečujejo in odpravljajo večje motnje na 
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trgu blaga osnovne preskrbe občanov. 
Financiranje blagovnih rezerv bo v letu 1985 treba zagoto- 

viti tudi v občinah. Zato bo treba z zakonom o zagotavljanju 
sredstev za republiške blagovne rezerve dati tudi podlago 
občinskim skupščinam, da bodo lahko s svojimi odloki 
določile vire plačevanja prispevkov za financiranje občinskih 
blagovnih rezerv. 

IV. FINANČNA SREDSTVA, KI SO POTREBNA ZA 
REPUBLIŠKE BLAGOVNE REZERVE 

Finančna sredstva, ki bodo pridobljena s tem zakonom za 

republiške blagovne rezerve bodo znašala okoli 2.000 mio 
din. 

S temi sredstvi bo omogočeno financiranje programa repu- 
bliških stalnih blagovnih rezerv za leto 1985, po katerem 
moramo zagotoviti oblikovanje dodatnih rezerv blaga, ter 
poravnati stroške obnavljanja, vzdrževanja, skladiščenja in 
investicijske izgradnje. 

Od predvidenih zbranih sredstev 2.000 mio din, je za izvaja- 
nje programa republiških stalnih blagovnih rezerv predvide- 
nih 1.400 mio din, 600 mio din pa namenjamo za plačilo dela 
obresti za najete kredite v zvezi z oblikovanjem republiških 
tržnih blagovnih rezerv. 

OSNUTEK ZAKONA 

o zagotavljanju sredstev za republiške blagovne rezerve 

v letu 1985 

1. člen 
Za zagotovitev dela potrebnih sredstev za izvedbo pro- 

grama republiških blagovnih rezerv v letu 1985 se s tem 
zakonom uvaja poseben prispevek iz osebnega dohodka 
delavcev v letu 1985, in sicer po stopnji 0,4%. 

2. člen 
Sredstva iz prejšnjega člena se v skladu s programom 

republiških blagovnih rezerv za leto 1985 usmerjajo za obliko- 
vanje republiških blagovnih rezerv, namenjenih: 

- za osnovno preskrbo občanov in organizacij združenega 
dela v primeru vojne in naravnih nesreč večjega obsega in 

- za intervencije, s katerimi se preprečujejo in odpravljajo 
večje motnje na trgu blaga osnovne preskrbe občanov. 

3. člen 
Sredstva iz 1. člena tega zakona se usmerjajo v Samou- 

pravni sklad za intervencije v kmetijstvu in porabi hrane v SR 
Sloveniji. Ta sredstva se uporabljajo za nabavljanje blaga za 
republiške stalne blagovne rezerve, obnavljanje teh rezerv, 
zagotavljanje skladiščnih prostorov za potrebe teh rezerv, 
kritje manipulativnih stroškov, stroškov investicijskega in 
tekočega vzdrževanja republiških stalnih blagovnih rezerv ter 
kritje dela obresti za republiške tržne blagovne rezerve. 

4. člen 
Osnova za obračunavanje in plačevanje prispevka iz 1. 

člena tega zakona je osebni dohodek, namenjen za zadovolje- 
vanje delavčevih osebnih potreb, skupnih potreb ter splošnih 
družbenih potreb. 

Prispevek iz 1. člena tega zakona se obračunava in plačuje 
na način, kot je z zakonom o obračunavanju in plačevanju 
prispevkov za zadovoljevanje skupnih potreb na področju 
družbenih dejavnosti (Uradni list SRS, št. 33/80) določeno za 
obračunavanje in plačevanje prispevkov iz osebnega 
dohodka za družbene dejavnosti. 

5. člen 
Za zagotovitev sredstev, potrebnih za izvajanje programov 

občinskih blagovnih rezerv v letu 1985, lahko občinske skup- 
ščine predpišejo prispevek iz osebnega dohodka delavcev. 
Pridobljena sredstva občinske skupščine usmerijo v samo- 
upravne sklade za intervencije v kmetijstvu in porabi hrane in 
jih v celoti namenijo za občinske blagovne rezerve. 

6. člen 
Ta zakon začne veljati 1. januarja 1985. 

SKUPŠČINA SR SLOVENIJE 
IZVRŠNI SVET 

Po zakonu o republiških blagovnih rezervah se republiške 
stalne blagovne rezerve financirajo predvsem iz republiškega 
proračuna in iz posebnih namenskih sredstev. Za leto 1985 v 
osnutku Zakona o proračunu Skupščine SR Slovenije ni pre- 
dvideno financiranje republiških blagovnih rezerv iz sredstev 
republiškega proračuna, zato je potrebno zagotoviti sredstva 
za republiške stalne blagovne rezerve s prispevkom iz oseb- 
nega dohodka delavcev. Tak način zagotavljanja sredstev 
omogoča tudi družbeni dogovor o zagotavljanju virov za 
financiranje blagovnih rezerv, ki je bil dne 29. 10. 1984 uskla- 
jen v Skupščini SFRJ. 

Obveznost oblikovanja stalnih blagovnih rezerv je določena 
z akti predsedstva SFRJ in drugimi zveznimi akti s področja 
blagovnih rezerv, ki določajo stalni minimalni obseg blagov- 
nih rezerv po posameznih letih in strukturo teh rezerv. Ti akti 

in programi so sestavni del aktov o obrambnih pripravah, zato 
je treba šteti, da so republiške blagovne rezerve, za katere se 
bodo v letu 1985 zagotavljala sredstva na področju predlaga- 
nega zakona, pomembna sestavina obrambnih priprav. Razen 
te funkcije pa so blagovne rezerve še posebno pomembne za 
odpravljanje in preprečevanje motenj na trgu blaga osnovne 
preskrbe občanov. 

S sredstvi, pridobljenimi na podlagi predlaganega zakona, 
bo poleg financiranja republiških stalnih blagovnih rezerv - 
enako kot letos - treba zagotoviti kritje dela obresti za najete 
kredite za oblikovanje republiških tržnih blagovnih rezerv. 

Poleg ureditve financiranja republiških blagovnih rezerv, je 
predvidena tudi pravna podlaga za sprejemanje odlokov 
skupščin občin o uvedbi prispevkov za financiranje občinskih 
blagovnih rezerv. 
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SLUŽBA DRUŽBENEGA KNJIGOVODSTVA V SR SLOVENIJI CENTRALA LJUBLJANA 

POROČILO 

o graditvi neproizvodnih in 

negospodarskih investicijskih objektov v 

obdobju od 1. 1. do 31. 8. 1984 (ESA - 

569) 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na 28. seji dne 18. 
10. 1984 obravnaval: 

- POROČILO O GRADITVI NEPROIZVODNIH IN NEGO- 
SPODARSKIH INVESTICIJSKIH OBJEKTOV V OBDOBJU 
OD 1. 1. DO 31. 8. 1984, ki vam ga pošiljamo v obravnavo 
na podlagi 217. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije. 

Poročilo je pripravila Služba družbenega knjigovodstva 
v SR Sloveniji - Centrala Ljubljana. 

Ob obravnavi poročila je Izvršni svet ponovno poudaril 
že večkrat sprejeto stališče, da sicer podpira posodobitev 
in razširitev materialne osnove dela družbenih in drugih 
negospodarskih dejavnosti, vendar sedanje gospodarske 
razmere terjajo bistveno manjši obseg investicijske 
porabe na tem področju, predvsem pa usmerjanje razpo- 
ložljivih investicijskih sredstev v posodabljanje opreme ter 
opuščanje načrtov za graditev objektov. 

Ugotovljeno je bilo, da so bile po obravnavi problema- 
tike visokega povečanja plačil za negospodarske in 
neproizvodne investicije v Skupščini SR Slovenije izve- 
dene nekatere pomembne aktivnosti, s katerimi naj bi 
prekinili neugodna gibanja na tem področju in predvsem 
preprečili začetek graditve neutemeljenih negospodarskih 
in neproizvodnih objektov. Izvršni svet je sodeloval pri 
vseh teh aktivnostih in jih usmerjal. 

Pomembna spodbuda za mobilizacijo vseh družbenih 
dejavnikov pri usklajevanju investicijske porabe za nego- 
spodarske in neproizvodne namene so bile razprave in 
ocene v republiški in občinskih konferencah SZDL, v kate- 
rih je bilo kritično analizirano dosedanje ravnanje pri spre- 
jemanju investicijskih odločitev. 

Tako Služba družbenega knjigovodstva ob prijavi vsake 
investicije oziroma ob predložitvi zahtevka za izdajo potr- 
dila o zagotovljenih sredstvih za graditev objekta poglob- 
ljeno prouči, ali je bila investicijska odločitev sprejeta z 
osebnim izjavljanjem delavcev na način in po postopkih, ki 
so opredeljeni s samoupravnim splošnim aktom na osnovi 
obveznosti, določene z 19., 22. in 53. členom zakona o 
razširjeni reprodukciji in minulem delu. Kadar služba ugo- 
tovi, da odločitev ni bila sprejeta na način, ki je določen s 
samoupravnim splošnim aktom, ali pa da s samoupravnim 
splošnim aktom sploh niso urejeni odnosi pri odločanju o 
investicijah, o tem nemudoma obvesti družbenega pravo- 
branilca samoupravljanja ter ne izda potrdila o zagotovlje- 
nih sredstvih za graditev objekta. Takšno ravnanje je 
pospešilo dopolnjevanje samoupravnih splošnih aktov z 
določbami o načinu sprejemanja investicijskih odločitev, 
pa tudi samoupravnih sporazumov o temeljih planov z 
merili za presojanje družbene in ekonomske upravičenosti 
naložb. 

Komisije za oceno investicij so se dogovorile o dodatnih 
izhodiščih za ocenjevanje družbenoekonomske upraviče- 
nosti naložb, ki predvsem zaostrujejo disciplino v 
postopku ocenjevanja in zagotavljajo večjo strokovnost v 
delu komisij ter omogočajo, da pridejo že opredeljene 
družbene usmeritve dosledneje do izraza. Tako je bil 

dogovorjen - ne glede na višino predračunske vrednosti 
- redni postopek ocenjevanja investicij, v vseh primerih, 
ko gre za naložbe v negospodarski ali neproizvodni grad- 
beni kobjekt. Poleg tega komisije še posebej ocenjujejo 
potrebnost graditve novega objekta in preverjajo, ali so 
možnosti za doseganje enakega namena z rekonstrukcijo 
ali adaptacijo obstoječe zgradbe ali na druge primerne 
načine. Pri ugotavljanju utemeljenosti graditve zaklonišč 
je posebna pozornost namenjena možnostim za večna- 
mensko uporabo teh objektov. Da bi zagotovili strokov- 
nost v postopkih preverjanja ustreznosti vlaganj v nego- 
spodarske in neproizvodne objekte, so bile v delo komisij 
vključene ustrezne strokovne ustanove. Njihova naloga je 
predvsem strokovno preverjanje usklajenosti naložb v 
družbene dejavnosti z zagotovitvijo možnosti za opravlja- 
nje teh dejavnosti. Pomen teh aktivnosti je še toliko večji, 
če upoštevamo, da so komisije doslej v posameznih pri- 
merih kljub tehtnim pomislekom in priporočilom investi- 
torjem, naj delno ali povsem spremenijo svoje investicij- 
ske namere, vendarle v vseh obravnavanih primerih izdale 
mnenja o družbeni in ekonomski upravičenosti naložb. 

Izvršni svet je pri opredeljevanju teh postopkov in meril 
za presojanje vlaganj v negospodarske in neproizvodne 
objekte še posebej opozarjal na nujnost po doslednem 
izvajanju resolucijske usmeritve v letošnjem letu, da se s 
sredstvi samoupravnih interesnih skupnosti družbenih 
dejavnosti ne bodo začenjale nove investicije, ter naloge iz 
programa ukrepov in aktivnosti za razbremenitev gospo- 
darstva, po kateri sredstev za skupno in splošno porabo 
ne bomo več uporabljali za financiranje investicij. Po 
oceni Izvršnega sveta bo namreč to vrsto porabe mogoče 
uskladiti z realno razpoložljivimi sredstvi le z odločnim 
ukrepanjem pri zagotavljanju virov sredstev, tako da bodo 
o sredstvih za naložbe v objekte odločali delavci v temelj- 
nih organizacijah in skupnostih, ki se za naložbo neposre- 
dno zanimajo in ki s tako odločitvijo prevzamejo tudi 
odgovornost za smotrnost naložbe. 

Izvršni svet bo še vnaprej spremljal in obveščal Sku- 
pščino SR Slovenije o obsegu investicijske porabe in o 
njeni strukturi, o morebitnih odstopanjih od začrtanih 
usmeritev, razmerij in dinamike investicijskih vlaganj v 
negospodarske in neproizvodne objekte ter terjal ugotav- 
ljanje odgovornosti za neuresničevanje sprejetih progra- 
mov in priporočil. 

Na osnovi teh ugotovitev o dosedanji aktivnosti pri 
porabi investicijskih sredstev za naložbe v negospodarske 
in neproizvodne namene Izvršni svet meni, da bo mogoče 
z doslednim uresničevanjem sprejetih usmeritev uskladiti 
porabo sredstev za te namene z realnimi razpoložljivimi 
sredstvi. To potrjujejo tudi najnovejši podatki o gibanjih 
na tem področju, saj je bilo v mesecu septembru začetih le 
17 negospodarskih objektov v skupni predračunski vre- 
dnosti 469 mio din, kar je bistveno zmanjšanje te vrste 
porabe v primerjavi s podatki v prejšnjih letošnjih me- 
secih. 
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Gradivo je narejeno na podlagi sklepov vseh zborov Sku- 
pščine SR Slovenije, ki zahteva podrobnejši pregled vseh 
neproizvodnih in negospodarskih investicijskih objektov, ki 
so se pričeli graditi v letošnjem letu. Iz gradiva je moč razbrati 
poimenski seznam vseh neproizvodnih in negospodarskih 
investicij, njihovo predračunsko vrednost koMudi vire zagoto- 
vitve sredstev in namen graditve posameznih investicijskih 
objektov. Ob vnovičnem pregledu vseh neproizvodnih in 
negospodarskih investicijskih objektov, začetih v letošnjem 
letu, pa je služba družbenega knjigovodstva pozornost name- 
nila tudi poteku sprejema investicijske odločitve pri samem 
investitorju ter družbeno-ekonomski ocenitvi upravičenosti 
graditve posameznega investicijskega objekta. 

Uvodoma je potrebno še pojasnilo. Med investicijske 
objekte so uvrščeni vsi, za katere je potrebno gradbeno dovo- 
ljenje in predhodna zagotovitev vseh potrebnih finančnih 
sredstev. Niso torej zajete investicijske naložbe za posamično 
nabavo opreme. Polega novogradenj pa so vštete vse obnove 
in razširitve obstoječih zmogljivosti, zato je med obravnava- 
nimi objekti cela vrsta investicijskih objektov manjših pre- 
dračunskih vrednosti. 

Na podlagi vnovičnega podrobnega pregleda vseh neproi- 
zvodnih in negospodarskih investicijskih objektov, ki so se 
začeli graditi v letošnjem letu, povzemamo neka'j najbistvenej- 
ših ugotovitev in podatkov: 

1. o obsegu in strukturi neproizvodnih in 
negospodarskih investicijskih objektov: 

V prvih osmih mesecih letošnjega leta so investitorji v naši 
republiki začeli graditi 1.200 gospodarskih in negospodarskih 
investicijskih objektov v skupni predračunski vrednosti 52.241 
milijonov din. Predračunska vrednost vseh investicijskih 
objektov, začetih v prvih osmih mesecih letošnjega leta je od 
predračunske vrednosti investicijskih objektov, začetih v ena- 
kem obdobju lani, večja nominalno za 135,0%. Realno precej 
večji obseg investicijskih objektov v letošnjem letu gre pripi- 
sati tako povečanju obsega graditve gospodarskih investicij- 
skih objektov (127,9% povečanje), zlasti zaradi začetka gradi- 
tve Jeklarne, investitorja Železarne Jesenice, kot tudi graditve 
negospodarskih investicijskih objektov (221,1% povečanje). 
Podrobni podatki o obsegu investicijskih objektov, začetih v 
prvih osmih mesecih letošnjega leta pa so takile: 

v obdobju od 1.1. do v obdobju od 1.1. Indeks 
31.8.1983 do 31.8.1984 

dejavnost 

število predračun, število predračun, 
vrednost v vrednost v 

milij.din milij. din 
VSI 
INVESTICIJSKI 
OBJEKTI 

1.027 22.232 1.200 52.241 235,0 

-gospodarski 
- negospodarski 

933 
94 

20.546 
1.686 

1.034 
166 

46.827 
5.414 

227,9 
321,1 

166 negospodarskih investicijskih objektov v skupni pre- 
dračunski vrednosti 5414 milijonov din, kolikor se jih je 
začelo graditi v letošnjih prvih osmih mesecih, je namenjenih 
zlasti temle dejavnostim: 

število predrač. 
investicijskih vrednost v 

objektov milijonih din 

delež v 
skupni 

predrač. 
vredn. 

negospod. 
inv. obj. v% 

izobraževanje 
znanost 
kultura, umetnost, 
informacije 
telesna kultura 
zdravstveno varstvo 
socialno varstvo 
od tega: 
- vrtci 
- dijaški domovi 
- domovi za 

ostarele občane 
organi DPS, SI3, 
DPO 

66 
5 

9 
12 
10 
39 

26 
5 

25 

2508 
62 

255 
101 
256 

1674 

555 
481 

638 

559 

46,3 
1,1 

4.7 
1,9 
4.8 

30,9 

10.2 
8.9 

11,8 

10.3 
V prvih osmih mesecih letošnjega leta se je začelo graditi 

tudi 62 neproizvodnih gospodarskih investicijskih objektov v 
skupni predračunski vrednosti 1296 milijonov din. Med 
neproizvodne gospodarske investicijske objekte sodijo inve- 
sticijski objekti, ki jih investitorji s področja gospodarstva 
gradijo za opravljanje administrativnih in strokovnih ter pisar- 
niških del, organiziranje in izvjanje počitka, rekreacije, razve- 
drila ter del v zvezi z reprezentanco. Večji del investicijskih 
objektov so poslovne stavbe in počitniški domovi. Velja pa 
opozoriti, da to niso v celoti vse neproizvodne investicije v 
gospodarstvu. V predračunski vrednosti skoraj vsakega 
večjega gospodarskega investicijskega objekta je tudi del 
sredstev, namenjenih za graditev poslovnih prostorov, ki pa 
jih ni mogoče posebej ovrednotiti. 

2. o virih financiranja: 
Za negospodarske investicijske objekte, ki so se začeli 

graditi v letošnjih prvih osmih mesecih, so se sredstva zagoto- 
vila iz naslednjih virov: 

- iz sredstev samoprispevka- 2243 milijonov din oz. 41,4%, 
- iz sredstev SIS, zbranih iz prispevkov iz osebnih dohod- 

kov in dohodka - 1641 milijonov din oz. 30,3%, 
- iz sredstev organizacij združenega dela družbenih dejav- 

nosti - 571 milijonov din oz. 10,6%, 
- iz sredstev organov DPS, združenj OZD, KS in drugih 

UDS izven gospodarstva — 462 milijonov din oz. 8,6%, 
- iz sredstev OZD s področja gospodarstva - 386 milijonov 

din oz. 7,1%, 
- iz kreditov izvajalcev del - 110 milijonov din oz. 2,0%. 
Večina sredstev za financiranje graditve negospodarskih 

investicijskih objektov (41,4% vseh sredstev) je torej zbranih s 
samoprispevki, tako v obliki denarnih sredstev na podlagi 
referenduma kot v obliki materiala in dela, ki so ga prispevali 
neposredno sami občani. Za 32 negospodarskih investicijskih 
objektov oz. pri četrtini negospodarskih investicijskih objek- 
tov (po predračunski vrednosti) je bil samoprispevek celo 
edini vir financiranja. 

Samoupravne interesne skupnosti družbenih dejavnosti so 
zagotovile 30,3% potrebnih sredstev. Ta sredstva so v celoti 
zbrana s prispevki iz dohodka OZD oz. iz osebnih dohodkov 
delavcev (med njimi so tudi stanovanjska sredstva za graditev 
dijaških domov in sredstva SPIZ za graditev domov za osta- 
rele občane). Koliko so k takemu obsegu prispevale višje 
stopnje prispevkov iz dohodka oz. osebnih dohodkov, je 
težko ugotoviti. Poznan je primer, ko se je investicijski objekt, 
za katerega so se sredstva zagotovila na podlagi zvišane 
stopnje, začel graditi in to celo po sprejemu programa za 
razbremenitev gospodarstva (OŠ Anton Tomaž Linhart v Ra- 
dovljici). 

Same organizacije združenega dela družbenih dejavnosti 
so zagotovile za financiranje investicijskih objektov 10,6% 
predračunske vrednosti vseh negospodarskih investicij. Večji 
del sredstev so zagotovile z lastnimi ali združenimi sredstvi 
amortizacije, deloma pa tudi iz sredstev odkupa zemljišč, 
odškodnin za dodajane zgradbe ipd. 

Organizacije združenega dela s področja gospodarstva so 
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prispevale za financiranje negospodarskih investicijskih 
objektov 7,1% vseh potrebnih finančnih sredstev. 

3. o sprejemu investicijskih odločitev 
V skladu z 19. členom-zakona o razširjeni reprodukciji in 

minulem delu sprejmejo delavci temeljne organizacije investi- 
cijske odločitve z osebnim izjavljanjem na predlog, ki ga 
določi organ upravljanja temeljne organizacije. Le investicij- 
ske odločitve za investicijske naložbe manjše vrednosti, sme 
sprejeti organ upravljanja temeljne organizacije. Te odločitve 
morajo biti opredeljene v samoupravnem splošnem aktu, 
sprejetem na podlagi osebnega izjavljanja delavcev. 

Pretežen del investicijskih odločitev za graditev neproizvo- 
dnih in negospodarskih objektov, začetih v letošnjem letu, je 
bil sprejet v skladu z 19. členom zakona. Izjeme so ugotov- 
ljene v podružnici Ptuj (Izgradnja srednješolskega centra, 
Ptuj, Adaptacija osnovne šole, Velika Nedelja itd.) in podruž- 
nici Trbovlje (REK EK DS Pomožne dejavnosti Hrastnik, Dom 
na Kalu I. faza). V vseh teh primerih je služba obvestila 
pristojnega družbenega pravobranilca samoupravljanja. 

4. o družbeno ekonomski ocenitvi graditve 
objektov 

Pri pregledu ustrezne dokumentacije je SDK ugotovila, da 
je bila družbeno ekonomsko ocenjena graditev vseh tistih 
objektov, za katere je po sklepih o načinu dela komisij za 
oceno investicij, taka ocena potrebna. Izvzete so bile le inve- 
sticije za obnovo osnovnih sredstev za proizvodne dejavnosti 
in gospodarske storitve, ki se v celoti financirajo iz razpoložlji- 
vih lastnih sredstev in za obnovo osnovnih sredstev drugih 
dejavnosti, ki se v celoti financirajo iz razpoložljive minimalne 
amortizacije po programih pristojnih samoupravnih organov. 

Vsi investicijski objekti, tako neproizvodni kot negospodar- 
ski, ki so se začeli graditi v obdobju od 1. 1. do 31. 8. 1984, so 
po oceni pristojnih komisij družbeno-ekonomsko upravičeni. 
Komisije za oceno investicij, še posebej republiška komisija 
(ta je obravnavala vse investicijske programe s predračunsko 
vrednostjo nad 65 milijonov din) je v posameznih primerih 
sicer izrazila določene pomisleke, ki pa so jih investitorji 
deloma upoštevali, delorna pa tudi ne. 

Predvsem so bili ti pomisleki glede tehničnih normativov 
graditve, glede virov financiranja graditve, stroškov graditve, 
priporočila namenu graditve itd. Le v enem primeru je bilo 
ugotovljeno, da se regionalna komisija za oceno investicij ni 
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opredelila o upravičenosti graditve. Komisija za podravsko 
regijo je sodila, da je odgovornost za odločitev o graditvi 
zdravstvene postaja in lekarne na Pobrežju v pristojnosti 
odbora podpisnikov družbenega dogovora o izvedbi III samo- 
prispevka. 

Natančnejši pregled graditve negospodarskih investicijskih 
objektov dopušča oceno, da je bila tovrstna graditev v letoš- 
njem letu mogoče le preveč širokogrudno obravnavana. 
Komisije za oceno investicij so se preveč hitro zadovoljile z 
ugotovitvami, da je graditev določenega objekta v skladu s 
planom družbeno-ekonomskega razvoja v posamezni občini 
oz. v skladu z odlokom o uvedbi samoprispevka za realizacijo 
programa graditve. Premalo pa so bili upoštevani celoviti 
stroški obratovanja teh objektov po končani graditvi, ki bodo 
v pretežni meri obremenjevali gospodarstvo, bodisi neposre- 
dno dohodek organizacij združenega dela, bodisi osebne 
dohodke zaposlenih. S spremembo zakona o samoprispevku 
v začetku leta 1983, se samoprispevek ne bi smel uvesti, če 
niso v samoupravnem sporazumu o temeljih plana oz. v dru- 
gem planskem aktu predvidena sredstva za izvajanje ustrezne 
dejavnosti. Se posebej pa bi te opredelitve morale komisije 
upoštevati po sprejetju »Programa ukrepov in aktivnosti po 
uveljavitvi ukrepov za odmrznitev cen in finančno konsolida- 
cijo gospodarstva«. Kot tipičen primer take investicije lahko 
navedemo graditev Kulturnega doma in knjižnice v Žalcu ko je 
komisija sicer ugotovila, da znaša razlika med predvidenimi 
prihodki in odhodki tega objekta že v letu 1985 5.557 tisoč din, 
ni videla pa tudi vira financiranja obratovalnih stroškov v 
prihodnjih letih, pa je vseeno sodila, da je graditev družbeno 
ekonomsko upravičena, ker se v celoti financira iz samopri- 
spevka. 

Podoben primer je med investicijskimi objekti z večjimi 
predračunskimi vrednostmi, tudi graditev šole Antona 
Tomaža Linharta v Radovljici. Komisija je ugotovila, da gradi- 
tev z vidika virov financiranja ni družbeno ekonomsko upra- 
vičena, hkrati graditev tudi ni v skladu s sprejetimi stabilizacij- 
skimi ukrepi in s programom za razbremenjevanje gospodar- 
stva. Graditev pa je upravičena zaradi potreb kraja po dodat- 
nih osnovnošolskih prostorih in je tudi v okviru sprejetih 
normativov Izobraževalne skupnosti Slovenije. 

V obsegu in z viri kot jih je predlagal investitor, se gradi tudi 
Srednješolski center, Ptuj (III. faza izgradnje telovadnice), 
čeprav je ob ugotovitvi družbeno-ekonomske Upravičenosti z 
vidika potrebe po tovrstnih prostorih komisija izrazila pomi- 
sleke glede normativov graditve in virov financiranja, ki jih 
investitor ni upošteval. 

Priloga 1 

Graditev gospodarskih in negospodarskih investicijskih objektov v posameznih mesecih v obdobju 
I.—VIII. 1984 v primerjavi z enakim obdobjem lani 

Investicijski objekti, ki so 
se začeli graditi v letru 1983 

gospodarski negospodarski ob- 
objekti jekti brez stano- 

vanjskih 

Investicijski objekti,ki so 
se začeli graditi v letu 1984 
gospodarski negospodarski ob- 
objekti jekti brez stano- 

vanj skih 
predracun- 

šte- ska vred- šte- 
vilo nost vilo 

(v mio din) 

predračun- predra- predračun^ 
ska vred- šte- čunska šte- ska vred- 
nost (v vilo vrednost vilo nost (v 
mio din) (v mio din) mio din) 

1. Januar 
2. Februar 
3. Marec 
4. April 

5- Maj 
6. Junij 
7. Julij 
8. Avgust 

Januar y 
Avgust 

102 
62 
92 

119 
91 

165 
140 
162 

2.359 
1.596 
1.477 
1.729 
1.244 
2.528 
5.019 
4.594 

12 
6 

14 
9 
9 

10 
16 
18 

218 
23 

348 
154 
184 
180 
253 
326 

• 72 
57 
99 

133 
162 
212 
169 

13Đ 

1.873 
1.251 
5.118 
2.588 
6.231 
5-333 
5.5-54 

18.879 

9 
12 
6 

20 
22 
26 
45 
26 

693 
398 
581 
706 
896 
537 

1.104 

499 

933 20.546 94 1.686 1.034 46.827 166 5-414 

* 
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Seznam negospodarskih objektov, ki so se začeli graditi v obdobju januar — avgust 1984 po 
posameznih občinah v SR Sloveniji 

Priloga 2 

v tisočih din 

Zap. St. Investitor 
. . Sredstva 

V'tzr.f*' Predi-.- organiza- kateri čuneka cij idruie- 
Začetek Investicijski objekt graditve 
investi- se objekt ^»"dela" oljskega gradi s pođToSJa 

gospodar- stva 
'f 6 ~ 

objekta 

Samopris- pevek in drugi prispev- ki obča- nov 
iz: 

Sredstva Sredstva Sredstva SIS,zbrana organiza- organov Krediti s prispev- cij zdru- DPS, ki iz do- ž enega združenj hodka in dela druž- OZD, KS in osebnih benih de- drugih UDS dohodkov .javnosti  
9 10 11 ~S~ :su 

001 AJDOVŠČINA 
1. Osnovna Sola Col adaptacija OS Col VIII. 120111 

31.740 
31.740 

10.394 14.943 
10.397 

002 BREŽICE 
1. OŠ Brežice 

2. Dom počitka Impolca 

graditev šole Bratov - 
Ribar jfev 71 • 
dograditev podstrešja v <}omu v Brežicah III. 

120111 

130231 

?2.?22 

24.938 

7.384 

7.384 

24.938 

7.384 

003 CELJE 
1«.Skupnost otroškega varstva Celje vrtec Dobrhai II. 
2. Združene OŠ TOZD Pionirski dom Cvetke Jerinove Celje adaptacija podstrešja VI. 
3. SDK Celje gradnja kotlarne 

na plin 711 • 4. SDK Celje nreur.prostorov v posl. 

30.138 16.100 6.488 7-?y> 

5. Občina Celje, Sekr. za LO 
stavbi na Trgu Svobode VII. gradnja stolpa na. poligonu v Lokrovcu ' VII. 

130211 

130211 
140140 
140140 
140125 

16.100 

6.488 
3.100 
2.500 

• 1.950 

3.100 
2.5OO 
1.950 

004 CERKNICA 
1_ Lovska družina Iga vas strojna lopa 

005 ČRNOMELJ 
1. OŠ Semič 

006 DOMŽALE 
1. Občinska izobraževalna skupnost Domžale 
2. SDK podružnica Ljubljana 

3. Telesno kulturna skupnost Domžale 

prizidek:0Š 

OŠ Trzin 
gradnja poslovnega prostora eksp.Domžale V. 
garderobe in klubski prostori 

120111 

140140 

120420 

34.000 
34.000 

319.737 

220.487 

61.750 

37.500 

-12sl2L. 14.865 
19.135 

220.487 
14.865 

35.252 

220.487 

35.252 

jB2s22§_ 

61.750 

2.248 

008 GORNJA RADGONA 
1.. Osn.šola Gornja Radgona 

2. Zdr.Radenci. TOZD Narav, zdravilišče 
3. Zdr.Radenci TOZD Narav, zdravilišče 
4. Zdr.Radenci TOZD Narav, zdravilišče 

5.495 5.495 
ureditev igrišča 
Sp. ščavnica 
izdelava in montaža kontejnerja 
izdelava in montaža savne 

nadstrešje 

IV. 

VIII. 

VIII. 

VII. 

120111 

130132 

130132 

130132 

2.120 

1.688 

987 

700 

2.120 

1.688 

987 

700 

\ 
010 HRASTNIK 

1. Fakulteta za strojništvo Ljubljana 

011 IDRIJA 
1. OŠ Spodnja Idrija 
2. OŠ Podgrad 

kompresorska postaja z laboratorijem I. 

graditev osnovne šole VI. 
graditev kuhinje VII. 

120111 
120111 

12.693 

12.693 

56.162 
45.429 
10.733 

12.693 

^29 
45.429 

12.693 

9.000 

9.000 1.733 

013 IZOLA 
1. Samoupravna stanovanjska skupnost Izola 

rekonstrukcija objekta 
v Izoli V. 120331 

23.897 

23.897 

2?.997 

23.897 

014 JESENICE 
1. OŠ Karavan.kurirjev NOB Kor.Bela 
2. Kinopodjetje Kranj 

graditev Oš II.etapa VII. 120111 
grad.dvorane na Jesen. VII. 120364 

110.979 

55.479 
44.429 

48.500 

55.^79 
44.429 
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5. Samoupravna stanovanjska obnova poslovnih 
skupnost Jesenice prostorov DIP Jesenice 
Kino podjetje Kranj nad.grad.kinodvorane na 

J esenicah 

a 

VII. 140221 

V. 120J64 

7.000 

4.071 

~TS~ 

015 KAMNIK 
1. ZD Domžale TOZD Zdrav, 

varstvo Kamnik 
2. Oš Bohinjskega odreda 

KraajJska gora 

gradnja dona v Kamniku 

obnova ostrešja in ureditev učilnic 

no^28_ 
130120 104.610 

5-988 

94.067 
9^.067 

-U22- 
9.5^7 6.954 

016 KOČEVJE 
1. Sam.stan.skup.Kočevje dom za starejše občane Kočevje V. 130231 160.282 2*.000 137.282 

23.000 137.282 

017 KOPER 
1. OŠ Hrvatini 

2. SO Koper 
adaptacija in dograditev OŠ Hrvatini 
graditev zaklonišč v Kopru 

I. 
V. 

120111 62.240 
140115 • 58.000 

40.000 62.240 

1. Iskra Kibernetika Kranj grad.šole na Zlatem polju v Kr. III. 120122 4-41.559 
2. SO Kranj sektor za LO 

 12.EO* 229.719 5.37» yt.!77 

3. Prešernovo gledališče Kranj 
4. KS Čirče Kranj 

5. Lovska družina Storžič Kranj 
6. Sred.tekst.in obut.šola 

Kranj 
7- KS Struževo Kranj' 

019 LAŠKO 
1. VIO TOZD OŠ Laško 

grad.javnega dvonamenskega zaklonišča 
prestavitev in zamenjava vročevoda 
graditev odd.za predšolsko 
dejavnost 
graditev lovskega doma 

VIII. 140125 31.281 

VI. 120341 17.683 

VIII. 130211 
VIII. 120400 

rekonstrukcija kotlovnice VIII. 120122 
grad.večnamen.obj.družb.stand. V. 120420 

8.460 
5.801 

5.374 
1.201 

229.523 

6.460 
5.236 

910 

212.036 

17.683 

central.kurjava v podr:šoli VII. 120111 
1.790 

2.000 
565 

591 

1. Občinska izobraževalna 
skupnost Lenart adaptacija in dograditev OŠ Gradišče 

2. Klemos TOZD TJK Lendava dispanzer medicine dela 

gradnja lovske koče 
3- Lovska družina Jurovski dol 

VII. 120112 
II. 130111 

V. 120420 

3^.671 
5.700 

3.000 

6.^00 12.469 

10.500 4.400 8.769 
2.000 3.700 

1.500 

021 LENDAVA 
1. Oš Vinko Megla, Odranci prizidek OŠ VII. 120111 
2. KS Lendava graditev olimpijskega bazena IV. 1204-20 
3. VIZ TOZD Vzgojno varstvena 

68.292 

org.Lendava 
4. VIZ TOZD VVO Lendava 
5- OŠ Jože Kramar - Juš, Lendava 
6. Nogometni klub Odranci 

dograd.vrtca v Turnišču 
ureditev igrišč 

ureditev šolskega igrišča 
grad.slačilnice in'kopaln. 

VII. 130211 
VI. 130211 

VI. 120211 . 
VIII. 120420 

34.366 
16.512 

10.045 
5.745 

982 
642 

25.966 
16.512 

8.545 
5.745 

022 LITIJA 
1. Samoprispevek Litija § radnja prizidka vrtcu v 

martnem II. 130211 
9.278 

11.278 2.000 9.278 

024 LJUBLJANA-BEŽIGRAD 
1» WZ Ciciban, Ljubljana predelava toplotne postaje 
2. Center za rehabil.sluha in 

govora, Ljubljana • adaptacija učilnic 
025 LJUBLJANA-CENTER 

1. RSNZ SRS Ljubljana 

vii. 130211 

III. 120112 

?-299 

preureditev podstrešja II. 140122 
za^pravosodje^LjublJana £?os£^T°Breva!1Ja Poslovnih^ 

5* rianaSki inštitut L«Jub" rekonstrukcija poslovnih -prostorov m. 120202 
4* ® zdravstvena ureditev učilnic za pouk šola Ljubljana fizike in ^ 

p 120122 

1.658 

641 

46.017 
23.000 

9.865 

6.943 

6.209 

1.658 

641 

z-??* 

2.951 

1.658 

6.943 

3-258 

32.865 
23.000 

9.865 
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026 LJUBLJANA M0STE-P0LJE 
Univerza EK, Fakulteta za 
telesno kulturo Ljubljana prizidek fakulteti VII. 120147 
Srednja šola tiska in papirja, Ljubljana obnova in usposobitev šole VII. 120122 
Samoprispevek III.Ljubi j. WZ Kardeljevo IV. 130211 

49.229 

31.500 
31.441 

51.500 31.441 49.2-29 

49.229 

31.500 
31.441 

1. 

2. 

3. 

4. 
5. 

027 LJUBLJANA - ŠIŠKA 
Zveza obrtnih združenj poslovni prostori Stara 
SRS Ljubljana cerkev 
Samoprispevek III. varstveno delovni center Ljubljana Šiška 

446.581 267.381 15.800 127.569 

Samoprispevek III Ljubljana prizidek OŠ Stane Kosec 
OŠ Alojz Kobe, Ljubljana obnova kuhinj« 
Turboinštitut Ljubljana preureditev prostora v obstoječi stavbi 
OŠ Hinko Smrekar, Ljubljana 

adaptacija učilnice za tehnični pouk 

IV. 
VI. 

V. 

VII. 

140312 1631400 

130252 156.479 

120111 110.902 
120111 8.923 

120202 4.680 

120111 
028 LJUBLJANA VIČ-RUDNIK 
Samoprispevek III. Ljubljana prizidek OŠ Trnovo 
Samoprispevek III. Ljubljana vzgojno varstveni oddelek Bonifacija 

127.569 35-831 

2.197 
460.662 

3. Samoprispevek III. Ljubljana prizidek OŠ Bičevje 
4. 

130212 
120111 

Dom starejših občanov Ljubljana-Vič 
adaptacija doma na Bokalcih 

9. 

10. 

11. 

Samoprispevek III. Ljubljana glasbena šola Vič 
Samoprispevek III. Ljubljana zdravstvena postaja Velike Lašče 

vi. 130231 
IV. 120113 

V. 
Elektroinštitut M.Vidmar, Lj. nadzidava VN laboratorija VI. 
Biotehniška fakulteta, TOZD Gozdarstvo , Ljubljana 
OŠ Brezovica 

Kemij.inštitut B.Kidrič, Ljubljana 
Univ.EK TOZD Fizika, Ljubljana 

nadgradnja 1. nadstropja 
adaptacija in dograditev šole v Notranjih goricah 

napeljava zemelj.plina 
adaptacija kuril, in prehod na plinsko ogrev. 

IV. 

IV. 

130111 
120202 

IV. 120144 

VII. 120111 

120201 

120142 

73.282 

68.303 
64.115 

61.964 
57.558 

46.166 
43.754 

25.992 

13.201 

4.096 

, 2.231 

156.479 

110.902 
8.923 

4.680 

2.197 
16.000 309>424. , 75.165 60.073 

73.282 

68.303 
64.115 

57.558 

46.166 

61.964 

27.754 

25.992 

4.096 

2.231 

029 LJUTOMER 
1. Občinska izobraževalna skupnost Ljutomer 
2. SO Ljutomer Svet za SLO 
3. Osnovna šola Ivan Cankar Ljutomer 

055 MURSKA SOBOTA 
1. OŠ Puconci 
2. KS Beltinci 
3. ZZB NOV Murska Sobota 

4. O8n.org.izob.c .M.Sobota 

5. KS Melinci 
056 NOVA GORICA 

1. Oš Renče 
2. Dom upokojencev Nova Gorica 

3. Srednja lesarska šola Nova Gorica 
4. RTP TOZD Oddaja in zveze Ljubljana 
5. Lovska družina Anhovo 
6. Osnovna šola Šempeter 
7. TSC Nova Gorica 

43.290 28-9?» 

'OŠ Križevci II. faza 
dvonamensko skladišče 

adaptacija šole Cven 

IV. 120111 
VIII. 140115 

graditev OŠ Mačkovci VII. 120111 
gradnja vrtca v Beltincih VII. 130211 
graditev doma borcev in 
mladine Vaneče IV. 120324 
gradb.dela in nabava opreme za šolo Krog VII. 120111 
adaptacija prostorov W0 VIII. 130211 

otroški vrtec Bukovica IV. 130211 
rekonstrukcija doma upoko 
jencev Nova Gorica 

pri*idek delavnice 

razSiritev AOC Skalnica 
lovska koča Paljevo 
grad.požarnih stopnic 
adaptacija baze za pri- pravo materiala 

vin. 130231 

IV. 120122 

II. 120350 
VIII. 120400 
II. 120211 

VIII. 120122 

20.370 
14.556 

93.225 
62.000 
20.059 

1.790 
1.263 

60.897 
23.941 

22.000* 

6.600 

3.229 
2.557 
1.585 

985 

- 20.370 

- 8.564 

2.850 55.585 23.500 11.290 

3*229 

45.000 15.000 2.000 
7.759 5.800 6.500 

2.850 ' 2.563 2.700 

263 

23.941 

22.000 

1.790 
1.000 

3.229 25.181 22.000 9.170 

6.600 

1-585 

985 

14.356 

1-K7 

L.317 

057 NOVO MESTO 
1. RTV TOZD Oddajniki in zveze Ljubljana 
2. Srednja šola za turizem in gostinstvo Novo mesto 

OC Trdinov vrh III. etapa 

prizidek kuhinje 

98.610 

I. 120550 . 25.633 

V. 120122 23,.4i6 

25.655 21.550 11.500 40.127 

25.633 

8.000 15.416 
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5. OŠ Žužemberk adaptacija OŠ s centralno 

kurjavo VII. 120111 
4. OŠ Novo mesto TOZD OŠ Stopiče 0.Š Stopile II.faza 
5. OŠ XII.SN'UB Novo mesto adaptacija kuhinje 

VII. 120111 
VIII. 120111 

6. Dom starejših občanov Novo mesto poslopje za vzrejo prašičevVII. 150231 
7. OŠ Žužemberk centralna kurjava v Oš 

Žužemberk VII. 120111 
8. Srednja šola za gostinstvo in preureditev pritličja turizem Novo mesto hiše za potrebe šole VII. 120122 
9. OŠ Katja Rupena, Novo mesto centralna kurjava v OŠ Mali 

Slatink VII. 120111 

21.550 
10.300 
a.500 

5.891 

3.700 

3.320 

2.300 

21.550 
3.000 7.300 

4.500 

3.891 

3.700 

3.320 

2.000 

221 —rr~ 

038 ORMOŽ 
1. Občinska izobraževalna skupnost Ormož adaptacija OŠ Vel.Nedelja IV. 120111 

22.601 9.027 

9.027 

5.200 

8.574 

039 PIRAN 

1. VIZ Piran WZ Piran 
041 PTUJ 

59.970 ^•920 

graditev WZ v Portorožu IV. 130211 59.970 - 55*920 
151.972 6.000 119.972- 

1. Srednješolski center Ptuj graditev srednješolskega 
centra - telovadnica 

042 RADLJE OB DRAVI 
1. Srednja kovinarska šola Muta 
2. Občinska izobraževalna skupnost Radlje 

graditev doma učencev na Muti 

graditev Oš Vuhred 

VIII. 120122 151.972 

59.340 

VIII. 150212 40.600 

V. 120111 19.240 

6.000 119.972 

19.2^0 

19.240 

4.050 
4.050 

043 RADOVLJICA 
1. OŠ A.T.Linhart , Radovljica adaptacija in dozid.OŠ 
2. WZ Radovljica prizidek otroškega vrtca v 

Lescah 
5. Obrtno združenje Radovljica poslovna stavba 
4. SOB Radovljica Komite za preureditev Čebelice v 

družb.dejavnosti poslovne prostore 
5. OŠ A.T.Linhart Radovljica plinska postaja 
6. OŠ Bled plinska postaja 

241.580 
VII. 120111 210.000 

VII. 130211 
VI. 140312 

VI. 140110 
VII. 120111 
VII. 120111 

14.045 
10.587 

4.251 
;.395 
1.502 

150.000 76.742 
60.000 

14.045 

1.595 
1.502 

14.858 

10.587 

4.251 

044 RAVNE NA K0R0ŠKB1 
1. Srednja šola TNFU Ravne 
2. Rudnik Mežica, TOZD DSSS 

graditev dijaškega doma 
dom učencev v Mežici' 

VI. 
I. 

130212 
130212 

77.978 
44.721 
33.257 

77.978 
44.721 
35.257 

045 RIBNICA 
1. OŠ Dr.Ivan Prijatelj, Sodražica otroški vrtec Sodražica 

046 SEVNICA 
1. ŠCS TOZD Osnovna šola Krraelj graditev telovadnice 
2. Dom počitka Irapolca kotlarna na trdo gorivo 
5. ŠCS, TOZD Osnovna šola Savo Kladnik, Sevnica novo ostrešje 

04*7 3FŽANA 
SO Koper 
KS Divača 

vii. 130211 

VI. 
V. 

120111 
130231 

VI. 120111 

graditev otroških jasli v Sežani V. 130211 

II. 130211 
graditev otroškega vrtca v Divači 

46.485. 

46.485 

40.542 
19.500 
13.537 

7.305 

30.400 
24.600 

14.800 

11.580 

11.580 

26.805 9.075 
19.5O0 

7.305 

23.296 

9.075 

6.705 

6.705 

24.600 

3.696 

048 SLOVENSKA BISTRICA 
1 . Občinska izobraževalna -.Kupnost SI.Bistrica otroški vrtec Studenice v. 150211 

6.605 
5.605 6.605 

04q SLOVENSKE KONJICE 
1. Skupnost za družbeni dozidava in adaptacija OŠ standard SI.Konjice Ljubo Šercer, Hoče 
2. Unior, TOZD Gostinstvo graditev večnamenske dvorane pri' 

in turizem Zreče hotelu Dobrova - Kulturni dom IV. 120531 

VII. 120111 

3. Unior Zreče 
4. Lovska družina Zreče 

delav.pri sred.kovin.šoli V. 120121 
grad.lovskega objekta VIII.140430 

64.493 31.501 

54.995 

24.550 15.550 
4.000 4.000 

950 250 

50.995 

4.000 11.192 

56 poročevalec 



"TT~ 

050 SLOVENJ GRADEC 
1". Občinska izobraževalna skupnost SI.Gradec prizidek OŠ Pranjo Vr 

57.777 

II. 120111 57.777 

37.930 19.847 

37.930 19.84-7 

051 ŠENTJUR PRI CELJU 6.097 
1.-Zdravstveni dom Šentjur adapt.zdravstvenega dona VII. 130120 5.800 
2. TVD Partizan Šentjur grad.teniških igrišč VIII.120420 2^7 

47 1.873 
3.927 

250 
1.873 

052 ŠKOFJA LOKA 
1. OŠ Peter Kavčič, šk.Loka dograditev šole v šolski ul. VII. 120111 
2. OŠ Cvetko Golar, Šk.Loka graditev OŠ Cvetko Golar, Trata VIII.120111 
3. OŠ Peter Kavčič, Šk.Loka sanacija obstoječega objekta in kotlovnice II. 120111 
4. Obrtno združenje škofja graditev obrtnega dona s 

Loka delavnicami VII. 140312 
053 ŠMARJE PRI .JELŠAH 

1. SO Šmarje graditev zaklonišča IV. 140115 

142.989 

054 TOIKIN 
1. KS Huda južina 
2. KS Podkraj 

gradnja večnamen.objekta 
adaptac.dcaa KS 

VII. 140116 
VII. 140116 

75.947 

34.319 

23.738 

8.985 
15.840 
15-840 

?»9?2 
2.014 
1.958 

39-816 92.164 
6.180 

29.219 

4.417 

67.767 

5.100 

19.297 

-98? 

8.985 

2.522 
564 

1.958 

15.840 
15.840 

1.450 
1.450 

055 TRBOVLJE 
Skupnost za gradnjo družb, graditev telovadnice pri objektov Trbovlje OŠ Trbovlje 

9?-287 7.362 67.881 - 6.500 11.544 

Skupščina občine Trbov- lje 
Skupnost za' gradnjo družbenih objektov, 
Trbovlje 

ureditev zaklonišča 

adaptacija OŠ Trbovlje 

058 VELENJE 
Glasbena šola Franca Koruna T.Velenje osnovna in glasbena šola 

vrtec Šmartno ob Paki 2. KS Šmartno ob Paki 
3. CSŠ TOZD Elektrokovin. adaptacija prostorov za pridob.učilnic in jedilnice 

adaptacija šolske kuhinje 
šola T.Velenje 
VIZ TOZD Oš T.Velenje 

059 KRŠKO 
OŠ Heroja Milke Kerin dograditev dveh igralnic 
Leskovec v WU 
WZ Krško adaptacija oddelkov 
WZ Krško sanacija ostrešja v vrtcu Dolenja vas 

VI. 

II. 

VI. 

I. 
V. 

III. 
VIII. 

VII. 
VII. 

120111 

140115 

120111 

120113 
130211 

120122 
120112 

130211 
130211 

62.381 

18.906 

12.000 

112.409 

75.209 
30.561 

4.939 
1.700 

6.500 
4.200 

7.362 

55.881 

12.006 

99.210 

6.500 

1.000 12.199-. 

66.111 
29.160 

3.939 1.000 

1.200 8.200 

9.098 
1.401 

1.700 

2.500 

4.000 
4.200 

2.500 

11.544 

VIII. 130211 

061 ZAGORJE OB SAVI 
Skupnost za gradnjo družb.objektov vrtec v Sisavcu Zagorje 
Skupnost za grad.družb, adaptacija "Partizana" v objektov,Zagorje Zagorju 
Skupn.za grad.družb.obj. adaptacija glasbene šele Zagorja v Zagorju 
vrz Zajorj* -arac.rrt OŠ Trlak 

062 ŽALEC 
Občinska kulturna skupnost kulturni dom in Žalec 
SO Žalec Svet za SLO in DS 
Žalec 

VIO Žalec TOZD OŠ Goriče 

VII. 

IV. 

VI. 
VI. 

130211 

120420 

120113 
120111 

knjižnica 

zaklonišča za potrebe TC Žalec 
grad.priz id.celodnevni šo!i Liboje VI. 

120331 

140115 

120111 

69.810 
29.999 

24.694 

14.291 
826 

166.714 
98.800 

62.782 

5'. 132 

68.984 
29.999 

24.694 

14.291 

98.800 5.132 42.782 

5.132 

064 MARIBOR - POBREŽJE 
1. Dom upokojencev Danice 

Vogrinec, Maribor 
2. Zdravstveni dom Maribor 

3. MTT Maribor DSSS 

graditev doma upokojencev II. 

VIII. zdravstvena postaja Pobrezj« 
nont. nadstreš.na šport, 
igrišču VII. 

130231 

130120 

120420 

305.385 

212.531 

88.854 

4.000 

64.490 212.531 3.084 21.280 

212.531 

64.490 - 3.084 21.280 
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065 MARrBOR-ROTOVŽ 
Srednja šola elektroteh. smeri, Maribor 
Skupnost otroSkega varstva Maribor 
SNG Maribor 

330.912 65.419 261.327 26.166 

KS P.Voranc, Maribor 
5. Skupnost otroškega varstva Maribor 
6. Sam. 8tan.8kup. Ifaribor 
7. Športni center Maribor 

graditev doma učencev I. 130212 
graditev otroškega vrt- ca Pristan VI. 130211 
obnova in sanacija gleda- lišča kazinski del VII. 120341 
TV cavt.sistem.kabel TV VIII. 120350 
rekonstrukcija kuhinje otroškega vrtca II. 130211 
rek.posl.prost.lekarne V. 130160 
grad.filtrirne postaje na kopališču M.otok VI. 120410 

1 242.359 

52.502 

25.517 
10.917 

9.817 
5.300 

4.500 

52.502 

10.917 

235.810 6.549 

25.517 

9.817 
5.300 

066 MARIBOR-RUŠE 
Sekretariat za finance obč. Maribor 

067 MARIBOR-TABOR 
1. Skupnost otroškega varstva Maribor 
2. Oš Limbuš 
3. KS Dušan Kveder, Maribor 

gradnja nadomest.obj. Mejni prehod Duh VIII. 140121 

graditev vrtca IV. 130211 
graditev šolske kuhinje VIII.120112 
graditev doma KS VI. 140116 

13.166 
84.964 

54.463 
25.000 

5.501 

13.166 

45.235 
13.166 

25.000 4.947  

9.782 
25.000 

4.947 

068 MARIBOR-TEZNO 
1. Dom učencev Maribor-Tezno 
2. OŠ B.Tušek, Miklavž 
3. Izobraževalna skupnost Maribor 

graditev novega doma III. 130212 
adaptacija OŠ Dobrovci VIII.120112 
preureditev kotlovnice v OŠ Marjeta VI. 120111 

Skup 166 objektov 

138.636 
119.686 
16.000 

2.950 

91-905 . 46.731 
91.055 

850 

28.631 
16.000 

5.413.646 385.944 2.242.669 1.641.287 571.352 462.828 109.564 

Namen graditve negospodarskih investicijskih objektov, začetih od 1 1 do 31 8 
1984 ' " " 

Priloga 3 
1.Iskra, kibernetika Kranj, gradnja šole na Zlatem Polju, 

Kranj (predračunska vrednost 441.559 tisoč din) 
- izobraževanje nujnega števila ustreznih strokovnih 

kadrov, s tem večja produktivnost, možnost uvajanja moderne 
tehnologije, treh izmen in povečanje proizvodnje, ne da bi 
bilo potrebno investirati v delovni organizaciji. 

2. Srednja šola elektrotehnične smeri Maribor, gradnja 
doma učencev (242.359 tisoč din). 

- nadomestitev starega internata, ki je bil zaseden s 60% 
več učencev, kot znašajo normativi. 

3. Občinska izobraževalna skupnost, Domžale, Osnovna 
šola Trzin (220.487 tisoč din) 

- razbremenitev osnovnih šol v sosednjih krajih, povečanje 
števila šoloobveznih otrok zaradi novega naselja, kapaciteta: 
480 otrok. 

4. Dom upokojencev Danice Vogrinec, Maribor, gradnja 
doma upokojencev (212.531 tisoč din) 

- povečanje kapacitet za 200 postelj in zaklonišče. 
5. Osnovna šola Antona Tomaža Linharta, Radovljica, 

dozidava in adaptacija osnovne šole (210.000 tisoč din) 
- zmanjšanje obsega večizmenskega pouka, z dograditvijo 

šol v sosednjih krajin in s spremembo šolskih okolišev, pre- 
hod na enoinpoizmenski pouk, kasneje pa na celodnevno 
šolo. 

6. Zveza obrtnih združenj SRS Ljubljana, poslovni prostori, 
Stara Cerkev (163.400 tisoč din) 

- posodobitev in razširitev dejavnosti. Komisija za oceno 
investicij je priporočila, naj bi naložba služila predvsem 
razvoju obrti (povečanje deleža deficitarnih obrti) in poveča- 
nje deleža proizvodov in storitev obrti v izvoznih učinkih 
gospodarstva. 

7. Samoupravna stanovanjska skupnost, dom starejših 
občanov Kočevje (160.282 tisoč din) 

- graditev doma v Kočevju je ena zadnjih iz programa za 
graditev domov za ostarele občane v SR Sloveniji. Dom bo 
nudil oskrbo ostarelim občanom v občinah Kočevje in Rib- 
nica, kjer za sedaj ni na voljo še nikakršnih tovrstnih zmoglji- 

vosti. Kapaciteta doma je 120 postelj in kuhinja za 350 
uLiiokov. 

8. Samoprispevek III. Ljubljana, varstveno delovni center, 
Šiška (156.479 tisoč din) 

- namenjen je duševno prizadetim odraslim občanom. 
Izgradnja bo omilila prostorski primanjkljaj po tovrstnih 
objektih v Ljubljani. 

9>. Srednješolski center, Ptuj, gradnja srednješolskega 
centra, telovadnica 131.972 tisoč din) 

- dosedanji pouk telesne vzgoje je potekal na osnovnih 
šolah, z novo telovadnico bo tekel pouk telesne vzgoje nemo- 
teno ne samo v srednješolskem centru, temveč tudi v osnov- 
nih šolah. 

10. Dom učencev Maribor Tezno, gradnja novega doma 
(119.686 tisoč din) 

- nadomestna graditev zaradi fizične dotrajanosti obsto- 
ječe stavbe; investicijska naložba je uvrščena v republiški 
program gradnje domov za učence in študente, kapaciteta 
novogradnje 156 ležišč, adaptacija 140 ležišč. 

11. Samoprispevek III. Ljubljana; prizidek osnovne šole 
Stane Kosec (110-902 tisoč din) 

- z investicijo bo krit povečan priliv šoloobveznih otrok in 
prestavlja del izgradnje spremljajočih objektov, vezanih na 
stanovanjsko graditev, ki je na območju Šmartna pod 
Šmartno goro dokaj intenzivna. Računa se na 80 do 100 novih 
učencev. 

12. Zdravstveni dom Domžale, TOZD Zdravstveno varstvo 
Kamnik - gradnja zdravstvenega doma v Kamniku (104.610 
tisoč din) 

- premajhne kapacitete in nefunkcionalni prostori obsto- 
ječega zdravstvenega doma. Obstoječi prostori in še posebej 
otroški dispanzer ne zadoščajo sanitarnim zahtevam, z gradi- 
tvijo novega zdravstvenega doma naj bi se izboljšalo osnovno 
zdravstveno varstvo v občini, še zlasti s prehodom od bolniš- 
čničnega zdravljenja na osnovno zdravstveno varstvo. 

13. Občinska Kulturna skupnost Žalec - kulturni dom in 
knjižnica (S3.8GC tisoč din) 
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- po programu samoprispevka, sprejetega v letu 1979 je 
bilo predvideno za graditev investicijskih objektov za kulturno 
dejavnost 90.400 tisoč din. 

14. Zdravstveni dom Maribor, graditev zdravstvene 
postaje in lekarne Pobrežje (88.854 tisoč din) 

- približanje zdravstvenih storitev prebivalcem. 
15. Osnovna šola Peter Kavčič, Skofja Loka, dograditev 

šole (75.947 tisoč din) 
- izboljšanje funkcionalnosti in racionalnosti obstoiečeaa 

objekta. 
16. Glasbena šola Franca Koruna Koželjskega, Titovo 

Velenje, osnovna in glasbena šola (75.209 tisoč din). 
- pridobitev prostorov za 12 oddelkov osnovne šole in 

prostore glasbene šole. 
17. Samoprispevek III Ljubljana - prizidek osnovni šoli 

Trnovo (73.282 tisoč din). 
- izgradnja šolske kuhinje, jedilnice z učilnico za gospo- 

dinjski pouk ter zaklonišče za 200 oseb. Izgradnjo narekuje 
intenzivno naseljevanje v tej soseski. Izpraznjeni prostori v že 
obstoječih zgradbah se bodo z adaptacijo preuredili v učil- 
nice. 

18. Samoprispevek III. vzgojnovarstveni objekt Bonifacija 
(68.303 tisoč din). 

- 202 mesti dnevnega varstva in vzgoje predšolskih otrok, 
nujni zaradi primanjkljaja tovrstnih objektov v občini Vič- 
Rudnik. 

19. Samoprispevek III. Ljubljana - prizidek osnovni šoli 
Bičevje (64.115 tisoč din). 
- izgradnja šolske kuhinje, jedilnice z učilnico za gospo- 

dinjski pouk ter zaklonišče za 200 oseb. Izgradnjo narekuje 
intenzivno naseljevanje v tej soseski. Izpraznjeni prostori v že 
obstoječih zgradbah se bodo z adaptacijo preuredili v učil- 
nice. 

20. SO Žalec, svet za SLO in DS Žalec, skladišče za 
potrebe teritorialne obrambe, Žalec (62.782 tisoč din). 

- investicija je bila opredeljena v družbenem planu občine 
Žalec za obdobje 1981 in 1985 , začetek gradnje v letu 1984 pa 
v resoluciji občine Žalec za leto 1984. 

21. Skupnost za gradnjo družbenih objektov Trbovlje, gra- 
ditev telovadnice pri OŠ Trbovlje (62.381 tisoč din). 
- graditev na podlagi programa IV. samoprispevka občine 

Trbovlje, vključuje poleg telovadnice še prostore za razdelje- 
vanje hrane učencem celodnevne šole. 

22. Osnovna šola Hrvatini, adaptacija in dograditev OŠ 
Hrvatini (62.240 tisoč din). 

- 6 specializiranih učilnic, večnamenski prostor in kuhinja 
ter adaptacija starega objekta. 

23. Osnovna šola Puconci, graditev osnovne šole v 
Mačkovcih (62.000 tisoč din). 

- zagotovitev normalnih pogojev šolskega in predšolskega 
vzgojno-izobraževalnega programa. Investicijska naložba je v 
planu izgradnje šolske mreže v občini. 

24. Dom starejših občanov Ljubljana - Vič, adaptacija 
doma na Bokalcih (61.964 tisoč din). 

- vzpostavitev normalnega bivalnega standarda v južnem 
delu stavbe; zmogljivost 92 postelj. 

25. Podružnica SOK Ljubljana, graditev poslovnih prosto- 
rov za ekspozituro Domžale (61.750 tisoč din). 
- pridobitev novih prostorov za ekspozituro je nujna zaradi 

utesnjenosti in varnosti, število UDS na tem področju se 
izredno povečuje; v starih prostorih (II. nadstropje) ni bilo niti 
možnosti postavitve nočnega trezorja. 

26. VIZ Piran, graditev WZ v Portorožu (59.970 tisoč din). 
- pridobitev 1017 m2 površin za družbeno varstvo 165 

otrok, kar pomeni 60% varstva otrok v občini. 
27. SO Koper, graditev zaklonišč v Kopru (58.000 tisoč 

din). 
- izgradnja 2 zaklonišč po 270 zakloniščnih mest, program 

SLO in DS. 
28. Občinska izobraževalna skupnost - prizidek OŠ Fra- 

njo Vrunč, Slovenj Gradec (57.777 tisoč din). 
- 8 učilnic ter obnova obstoječe šolske kuhinje bodo zago- 

tovili normalne pogoje pouka; čeprav pa še vedno ne v celoti 
odpravili problem večizmenskega pouka. 

29. Samoprispevek III. - glasbena šola Vič (57.558 tisoč 
din). 

- nujno potrebni prostori za to dejavnost, objekt obsega 
tudi manjšo dvorano za cca 180 ljudi, ki bo služila kot mala 

koncertna dvorana. 
30 OŠ Karavanških kurirjev NOB, Koroška Bela - dogra- 

ditev OS II. etapa učilnice (55.479 tisoč din). 
- odprava dvoizmenskega pouka, saniranje stare šole, 

posodobitev pouka, usmeritev vključevanja otrok v celo- 
dnevno šolo. 

31 Skupnost otroškega varstva Maribor - graditev vrtca 
in jasli Nova vas II (54. 463 tisoč din). 

- 5 oddelkov vrtca in 3 oddelki jasi v okviru II. referendum- 
skega programa mesta Maribor v letih 1982 do 1987. Kvadra- 
tura objekta znaša 863 m2 za predvidenih 120 mest v vrtcu in 
36 mest v jaslih. 

32. Skupnost otroškega varstva Maribor - graditev otroš- 
kega vrtca Pristan (52.502 tisoč din) 
- 5 oddelkov vrtca v okviru III. referendumskega programa 

mesta Maribor v letih 1982 do 1987. Neto kvadratura objekta 
znaša 703 m2, za predvideni 102 mesti v vrtcu. 

33. Univerza EK Fakulteta za telesno kulturo, prizidek k 
fakulteti (49.229 tisoč din) 

- prizidek bo omogočil normalno študijsko delo, prostori v 
obstoječi zgradbi se bodo sprostili za znanstveno delo. Fakul- 
teta se s tem prilagaja organizaciji visokega šolstva glede na 
potrebe usmerjenega izobraževanja. 

34. Osnovna šola dr. Ivan Prijatelj Sodražica, otroški 
vrtec, Sodražica (46.485 tisoč din) 

- kraj je brez otroškega vrtca, z investicijo bo rešeno 
dnevno varstvo in bivanje otrok. 

35. Samoprispevek III. Ljubljana, Zdravstvena postaja 
Velike Lašče (46.166 tisoč din) 

- dosedanja postaja deluje v stanovanjskem bloku pod 
vprašljivimi sanitarnimi pogoji. Območje zajema 88 vasi. 

36. Osnovna šola Idrija, dograditev osnovne šole (45.429 
tisoč din) 

- razširitev šole zaradi povečanja števila prebivalcev v 
naselju (6 novih učilnic), z adaptacijo bo dosežena večja 
funkcionalnost objekta, odpravljen bo problem zamakanja, z 
izolacijo pa dosežen prihranek pri energiji. 

37. Srednja šola TNPU Ravne, gradnja dijaškega doma 
na Ravnah (44.721 tisoč din) 
- potrebe izobraževanja za deficitarne poklice v Železarni 

Ravne. 
38. Kinopodjetje Kranj, nadomestna gradnja kinodvorane 

na Jesenicah (44.429 tisoč din) 
- nadomestna gradnja zaradi fizične dotrajanosti seda- 

njega objekta, ki po odločitvi inšpekcijskih služb za Gorenj- 
sko predstavlja nevarnost za obiskovalce zaradi odpada- 
jočega ometa in tudi za porabnike ceste okrog objekta. 

39. Elektroinstitut Milan Vidmar, nadzidava laboratorija 
(43.754 tisoč din) 
- namenjen znanstveno-raziskovalni dejavnosti, zlasti 

razvoju raziskovalnih metod in analizi programiranja na 
področju elektrogospodarstva. 

40. Srednja kovinarska šola Muta, izgradnja doma učen- 
cev na Muti (40.600 tisoč din) 
- dom s kapaciteto 76 ležišč bo sprejemal učence za stroko 

kmetijstva, tekstil in industrijsko kovinarsko stroko. 
41. Telesno kulturna skupnost Domžale, garderoba in 

klubski prostori (37.500 tisoč din) 
- zagotovitev nujno potrebnih sanitarnih in higienskih 

pogojev delovanja že obstoječega kopališča in športnih 
naprav, po zahtevi sanitarne inšpekcije ter dograditev klub- 
skih prostorov. 

42. Skupnost za družbeni standard SO, Slovenske 
Konjice, dozidava in adaptacija OŠ Ljubo Šercer, Loče 
(34.993 tisoč din) 
- 9 učilnic, kuhinja in jedilnica so minimum za odpravo 

večizmenskega pouka glede na predvideno povečanje števila 
učencev na območju. 

43. Občinska izobraževalna skupnost Lenart, adaptacija 
in dograditev OŠ Gradišče (34.671 tisoč din) 

- po referendumskem programu bi se morala začeti že v 
letu 1983. 

44. Osnovna Šola Vinko Megla, Odranci, prizidek 
osnovne šole (34.366 tisoč din) 

- po sklepu inšpekcijske službe je bilo potrebno rušiti del 
zgradbe, ki je bil neustrezen za varno in zdravo bivanje otrok. 
V nadomestnem prizidku bodo 3 učilnice, kuhinja, jedilnica, 
zbornica in knjižnica. 
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45. OŠ Cvetko Golar, Škofja Loka, dograditev osnovne 
šole Cvetko Golar na Trati I. faza (34.319 tisoč din) 

- izboljšanje funkcionalnosti in racionalnosti obstoječega 
objekta. 

46. Osnovna šola Semič, prizidek osnovne šole (34.000 
tisoč din 

- z dograditvijo 6 novih učilnic, garderobe, večnamenskega 
prostora, razdelilne kuhinje, bo mogoče uvesti celodnevno 
šolo. 

47. Rudnik Mežica DS - dom učencev izobraževalnega 
centra v Mežici (33.257 tisoč, din) 
- novogradnja z zakloniščem, z zmogljivostjo za 70 učen- 

cev, namenjen učencem rudarske smeri, ki so, pretežno iz 
drugih republik. 

48. Osnovna šola Col, adaptacija osnovne šole, Col 
(31.740 tisoč din) 

- obstoječa zgradba osnovne šole na Colu, ki je bila grajena 
leta 1964 je v izredno slabem stanju. Skupaj s podružnično 
šolo v Podkraju in 2 učilnicama v zadružnem domu jo obi- 
skuje približno 2000 učencev. Odbor za gradnjo objektov iz 
samoprispevka je prvotno načrtoval na Colu novogradnjo, 
kasneje pa se je odločil za adaptacijo obstoječe zgradbe z 
minimalno dozidavo prostorov in kuhinje. Pridobili bi 5 učil- 
nic, kar bi zadoščalo za realizacijo dvoizmenskega pouka 
brez kakršnihkoli interesnih in drugih dejavnosti. 

49. Srednja šola tiska in papirja Ljubljana, obnova in 
usposobitev šole (31.500 tisoč din) 

- neposredni povod za investicijo so prostorske potrebe ob 
reorganizaciji srednjega šolstva zaradi katerih šola še ni veri- 
ficirana za naloge srednjega usmerjenega izobraževanja. Gra- 
ditev financirajo OZD grafične in papirne industrije. 

50. Samoprispevek III Ljubljana, VVO Kodeljevo (31.441 
tisoč din) 

- vrtec bo podružnična enota VVO Oton Župančič, ki z 
dosedanjimi kapacitetami ne more kriti vseh potreb po orga- 
niziranem otroškem varstvu na območju Kodeljevega. Objekt 
bo grajen za 44 otrok. 

51. SO Kranj, Sekretariat za LO, izgradnja prvega jav- 
nega dvonamenskega zaklonišča Stara Sava (31.281 tisoč 
din) 

- gradnja na podlagi zakona o SLO in DS. 
52. Krajevna skupnost Šmartno ob Paki, izgradnja vrtca, 

Šmartno ob Paki (30.561 tisoč din) 
- razširitev vrtca iz 2 na 4 oddelke; izpraznitev dosedanjih 

prostorov v osnovni šoli za šolske potrebe. 
53. Skupnost za gradnjo družbenih objektov, vrtec v 

Kisovcu (29.999 tisoč din) 
- graditev je v skladu s programom uvedbe samoprispevka 

v letu 1983. 
54.Biotehnična fakulteta, TOZD za gozdarstvo, nadgrad- 

nja 1. in 2. nadstropja (25.992 tisoč din) 
- v prvem nadstropju gre za pridobitev 2 predavalnic, v 

drugem pa za pridobitev enega večjega in šest manjših labo- 
ratorijev in kabinetov. S tem bo omogočena vselitev peda- 
goške raziskovalne enote, ki sedaj deluje v najetih in oddalje- 
nih prostorih. 

55. RTV TOZD Oddaj, in zveze, Ljubljana, dokončanje OC 
Trdinov vrh III. etapa (25.633 tisoč din) 

- izboljšanje TV programa in ptt linij. 
56. SNG Maribor, obnova in sanacija SNG - kazinski del 

(25.517 tisoč din) 
- sanacija zaradi dotrajanosti stavbe po ugotovitvi inšpek- 

cije. 

57. Osnovna šola Limbuš, graditev šolske kuhinje (25.000 
tisoč din) 

- nadomestitev sanitarno neprimerne kuhinje. 
58. Osnovna šola, Brežice, graditev šole (24.938 tisoč din) 
- prizidek za osnovno šolo s prilagojenim učnim progra- 

mom, v celoti finansirana iz sredstev občinskega samopri- 
spevka. 

59. Skupnost za gradnjo družbenih objektov Zagorje, 
adamptacija Partizana v Zagorju (24.694 tisoč din) 

- adaptacija je v skladu s programom uvedbe samopri- 
spevka v letu 1983; v celoti se financira s sredstvi samopri- 
spevka. 

60. SO Koper - graditev otroških jasli v Sežani (2.4.600 
tisoč din) 

- otroških jasli do sedaj v Izoli ni bilo, pridobljeni bodo 4 
oddelki jasli s pomožnimi prostori in mlečno kuhinjo. 

61. Unior TOZD gostinstvo in turizem Zreče - graditev 
večnamenske dvorane pri hotelu Dobrova (24.550 tisoč din) 

- nadomestitev dosedanjega kulturnega doma v Zrečah, ki 
je last DO Unior in lociran pri proizvodnih gradbenih objektih. 
DO Unior bo uporabila dosedanje prostore kulturnega doma 
za proizvodne namene. KS Zreče in DO Unior sta sklenila 
samoupravni sporazum, na podlagi katerega prispevata sred- 
stva za nov kulturni dom, ki se gradi ob hotelu Dobrova. 

62. OŠ Renče - otroški vrtec Bukovica (23.941 tisoč din) 
- graditev dveh oddelkov za 50 otrok, dosedanje varstvo 

otrok poteka v vrtcih v oddaljenih krajih. 
63. Samoupravna stanovanjska skupnost Izola, rekon- 

strukcija objekta v Izoli (23.897 tisoč din) 
- z rekonstrukcijo objekta v ulici Oktobrska revolucija bo 

Izola pridobila kulturni dom. 
64. Osnovna šola Peter Kavčič, Škofja Loka - sanacija 

obstoječega objekta in kotlovnice (23.738 tisoč din) 
- izboljšanje funkcionalnosti in racionalnosti obstoječega 

objekta. 
65. Srednja šola za turizem in gostinstvo, Novo mesto, 

prizidek kuhinje (23.416 tisoč din). 
- z realizacijo investicije bo šola izpolnila pogoje za nada- 

ljevanje izvajanja programa za pridobitev strokovne izobra- 
zbe v srednjem izobraževanju. 

66. RSNZ Ljubljana, preureditev podstrešja (23.000 tisoč 
din) 

- za operativne potrebe RSNZ. 
67. Občinska izobraževalna skupnost Ormož, adaptacija 

osnovne šole Velika Nedelja (22.601 tisoč din) 
- izboljšanje pogojev dela, prehod iz dvoizmenskega na 

enoizmenski pouk; 9 oddelkov za razredno stopnjo s sprem- 
ljajočimi prostori. 

68. Dom upokojencev Nova Gorica - rekonstrukcija doma 
upokojencev Nova Gorica (22.000 tisoč din) 

- vgraditev sistema sončnega ogrevanja in preureditev 
prostorov. 

69. Osnovna šola Žužemberg; adaptacija osnovne šole s 
centralno kurjavo (21.550 tisoč din) 

- ureditev centralne kurjave in sanitarij v obstoječi osnovni 
šoli; adaptacija nujna zaradi odločb sanitarne inšpekcije. 

70. Občinska izobraževalna skupnost Ljutomer, osnovna 
šola Križevci II. faza (20.370 tisoč din) 

- z dograditvijo dodatnih prostorov v Križevcih bo ukinjen 
pouk na podružničnih šolah v Vučji vasi in Logarevcih ter 
mogoča uvedba celodnevne šole. 

71. KS Beltincih, gradnja vrtca v Beltincih (20.059 tisoč 
din) 

- dograditev štirih dodatnih prostorov in obnova obsto- 
ječih. 
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Pregled neproizvodnih objektov, ki so se začeli graditi v obdobju od 1.1 
Priloga 4 

1984 do 31. 8.1984 
 Zneski v tisočih din 

Investitor Investicijski objekt 
Mesec 
za- 
četka 
gra- 
ditve 

Predra- 
čunska 
vred- 
nost 

Viri zagotovitve sredstev 
lastna združena krediti 
sredstva sredstva dobavi- 
investi- OZD teljev 
tor j a 

m m "B~ 
1. Loterija Slovenije, Ljubljana 
2. Metalna Maribor, TOZD Inženiring 
3. Projekt Nova Gorica 
4. Gospodarsko razstavišče Ljubljana 
5. Helios, TOZD Tovarna barv, lakov in umetnih smol, Domžale 
6. Novoles, DSSS Straža 
7. Ljubljanska banka, Banka Domžale 
8. Gozdno gospodarstvo Škofljica 
9. Gozdno gospodarstvo Nazarje 

TOK Gozdarstvo Nazarje 
10. Železarna Ravne, TOZD Družbeni standard 

11. MIP, DSSS Nova Gorica 
12. Rudniki svinca in topilnica Mežica, TOZD Gostinska enota Pogorevc.žerjav 
13. Rudniki svinca in topilnica Mežica, 

TOZD Tovarna opreme 
14-. Kreditna banka Maribor 

15. Comet,DSSS Zreča 
16. Skupnost izgradnje objektov posebnega pomena( Celje 
17. Iskra, TOZD Invest servis Ljubljana 
18. Mariborski sejem, Maribor 
19. Ljubljanska banka - Temeljna banka 

Nova Gorica 
20 . Alumini j , Komen 

21. Ljubljanska banka, TB Slovenj Gradec 
22. LB Pomurska banka Panonka ,M.Sobota 
23. GG Ljubljana TOK Gozdarstvo Zasavja, 

Zagorje 
24. Mercator TOZD Grosist.LJubljana 
25. Državna založba Slovenije,Ljubljana 
26. LIP Bled - združena sredstva 

27. Unis, TOZD Elkos LJubljana 
28. železarna Ravne, TOZD Družbeni standard 
29. Belinka Ljubljana - združena sredstva 
30. SGG, DSSS Tolmin 
31. ABC Pocurka, KG Rakičan 
32. Komunala, gradb.in promet Ptuj 

33. LB, TB Gorenjca Kranj 
34. Gozdno gospodarstvo Maribor 

35• Kreditna banka Maribor 
36. Tovarna umetnih brusov Maribor 
37. Intertrade Ljubljana, TOZD Zastopstvo IBM LJubljana 
38. Živinorejski zavod Murska Sobota 
39. REK EK DS PD Hrastnik 
40. Kostroj, Slovenske Konjice 
41. ABC Pomurka Panonka, Murska Sobota 
42. ABC Pomurka Loka, DSSS škof j a Loka 
43. Gospodarsko razstavišče Ljubljana 
44. REK EK DS Hrastnik 
45. železarna Jesenice, TOZD Družbena 

prehrana 
46. Jugoinšpekt Ljubljana 
47. Konus - Združ.sred.SSP, Slov.Konjice 
48. Zavod za pogozdovanje Krasa, Sežana 
49. Tekstilindus, TOZD Prehrana in oddih, 

Kranj 
50. LB TB Zasavje, Trbovlje 
51. RRC - Računalniške storitve, Ljubljana 

31.397 3.909 15.637 11.851 

30.000 
29.500 

14.562 

16.295 

20.000 

15.000 
23.450 

16.000 16.0Q0 

52. 

53. 

ABC Pomurka - Zunanj 
Murska Sobota 

trgovina, 

Slovenija papir, DSSS Ljubljana 

Poslovni prostori VII. 312.401 312.401 
Nadzidava upravne stavbe III.etaža VIII. 63.300 12.800 50.500 
Poslovno proizvodna hiša IV. 50.667 25.667 25.000 
Preureditev hale B Ljubljana VII. 50.384 50.584 - 
Nadzidava objekta skladišča 
(poslovni prostor) V. 49.506 49.506 - 
Dograditev upravne stavbe, II.faza VII. 45.000 - 45.000 
Objekt ekspoziture Domžale III. 42.276 42.276 - 
Nadomestna gradnja poslovnega objekta VII. 32.000 32.000 
Nabava računalnika in adaptacija 
računal.prostora V. 
Počitniški dom Portorož, I.faza, 
objekt B IV. 30.000 
Nadomestna gradnja poslovnih prostorov VI. 29.738 238 

Prizidek jedilnice žerjav ; VI. 28.662 4.400 
Jedilnica družbene prehrane ter garde- 
roba in kopalnica Glančnik V. 26.295 
Izgradnja ekspoziture banke v ob j. 
S-23 Maribor III. 25.975 25-975 
Dograditev in nadzidava upravnega posl. IV. 25-357 5.357 

Sejemska montažna hala VII. 25-000 10.000 
Adaptac.skupnega računskega centra,I.faza VII. 23-^50 - 
Postavitev razstavne hale L VTI. 21.468 21.468 

Ekspozitura Vipava VII. 20.752 20.752 
Obrat družbene prehrane in izgradnja 
poslovnih prostorov VII. 19-917 15-948 
Prizidek k poslovni stavbi eksp.Ravne VI. 17-626 17-626 
Nadzidava poslovne stavbe IV. 17-000 17-000 

Nadomestna gradnja poslovne stavbe VI. 
Poslovni prostor za AOP V. 15.000 6.000 
Adaptacija počitniškega doma Piran III. 15-000 15-000 
Vzdrževalna in obnovitvena dela na 
počit.domu v Portorožu VI. 15-000 15-000 
Nadzidava upravne zgradbe IV. 14.800 14.800 
Dograditev kegljišča II. 14.200 14.200 
Adaptacija počit.doma v Dovijam V. 14.093 -' 
Upravna stavba SGG v Bovcu VI. 14.0001 14.000 
Dozidava upravne zgradbe V. 12.331 - 
Izgradnja poslovnih prostorov pri 
mehanični del. Budina VI. 12.219 5-719 
Adaptacija ekspoziture v Kranjski gori VII. 11.500 11.500 
Nadgradnja stavbe za razvoj sektorja za • 
raziskovalno in razvojno dejavnost II. 10.882 10.882 - 
Izgradnja nadomestne agencije v Ptuju VI. 10.810 10.810 
Dogradnja poslovne stavbe IV. 9-929 9.929 

Počitniška garsoniera na Cresu VII. 9-809 9-809 - 
Nadzidava upravne zgradbe VII. 8.500 8.500 
Izgradnja planinskega doma na Kalu,II.f. Vl!l. 8.428 5.045 1.683 
Gradnja dveh počit.hišic na Rogli VII. 7-835 7-835 
Poslovno tehnični objekt V. 7-802 7.802 
Nadzidava upravne stavbe Loka III. 7-530 4.180 3-350 
Razstavna hala v Gornji Radgoni VII. 7.000 7.000 
Izgrad.planinskega doma na Kalu, I.faza III. 6.209 6.209 - 
Adaptacija jedilnice TOZD Družbena 
prehrana III. 6.000 6.000 
Dozidava vhodnega dela VI. 6.000 6.000 
Gradnja brunaric na Rogli VIII. 4.890 4.890 - 
Gradnja prizidka k upravni stavbi IV. 4.818 4.818 - 
Gradnja nadomestne počitniške hišice. 
Šenturška gora VI. 4.000 4.000 
Preureditev poslovnih prostorov V. 3-838 3-838 - 
Graditev prizidka in montaža klimo- 
naprave VIII. 3-690 3-690 - 
Nabava in postavitev kontejnerjev za 
pisarniške prostore IV. 3-634 3-634 
Počitniško stanovanje Mareda V. 3.527 3-527 - 

9.700 

10.000 

3-969 

9.000 

14.093 

12.331 
6.500 

1.700 
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54. Gospodarsko razstavišče Ljubljana 
55. Mladinska knjiga, Ljubljana - združena 

sredstva 
56. LB, Temeljna posavska banka Krško 
57. Slovenija papir, DSSS Ljubljana 
58. Sanalabor Ljubljana 
59. Zavo'd za varstvo avtorskih glasbenih pravic, Ljubljana 
€0. ONPZ Brana (LJubljana 
61. Surovina Maribor 

62. RRC - Računalniške storitve Ljubljana 

 2  
Razstavna hala v Gornji Radgoni 
Nadomestitev obstoječega objekta na 
Pokljuki 
Adaptacija agencije v Krmelju 
Počitniška garsoniera,Boh.Bistrica 
Počitniško stanovanje v Maredi 
Dozidava in adaptacija poslovnih 
prostorov 
Adaptacija stropa nad kletjđ 
Nadzidava sanitarnih prostorov na 
obstoječi zgradbi 
Graditev bazena - demineralizator 

VI. 3.520 3.520 

vin. 3.250 
VII. 2.870 
VII. 2.735 2.735 
VII. 2.601 2.601 

VII. .1.400 1.400 
III. 1.095 1.095 

VI. 
VI. 

550 550 
339 339 

3.250 
2.870 

1.295.805 920.564 341.990 33.251 

Namen graditve neproizvodnih investicijskih objektov, ki so se začeli graditi od 1. 1. 
1984 do 31. 8. 1984 (s proračunsko vrednostjo nad 10 milijonov dinarjev) 

Priloga 5 
1. Loterija Slovenije, Ljubljana: Poslovni prostori (pred- 
računska vrednost 312.401 tisoč din) • 

- investicija v pridobitev poslovnih prostorov v poslovno 
stanovanjskem objektu ROG, Trubarjeva ul., Ljubljana omo- 
goča obsežnejše in kvalitetnejše delovanje loterije. S poveča- 
njem celotnega prihodka bo sorazmerno večji del sredstev 
namenjen za socialno-humanitarne in telesno-kulturne dejav- 
nosti. 

2. Metalna Maribor, T0ZD Inženiring: Nadzidava upravne 
zgradbe, III. etaža (predračunska vrednost 63.300 tisoč din) 

- obstoječi poslovni prostori, v katerih deluje TOZD Inženi- 
ring, ne zadoščajo za obvladovanje razvojnega trenda na 
izvoznem področju delovne organizacije Metalne Maribor. Vsi 
trije sektorji v okviru TOZD Inženiring so dislocirani, kar 
otežkoča medsebojno poslovanje; zato je potrebno ob 
povečanem obsegu poslovanja omogočiti izpolnjevanje nalog 
v primernih delovnih prostorih. 
3.Projekt Nova Gorica: Poslovno proizvodna hiša (pred- 
računska vrednost 50.667 tisoč din) 

- projekt nima lastnih poslovnih prostorov, svojo dejavnost 
opravlja na 7 lokacijah. Gradnja se je začela že v letu 1979 in 
je bila ustavljena zaradi uveljavitve zakona o začasni prepo- 
vedi uporabe družbenih sredstev za financiranje negospodar- 
skih in neproizvodnih investicij. 

4. Gospodarsko razstavišče Ljubljana: Preureditev hale 
B Ljubljana (predračunska vrednost 50.384 tisoč din) 
- investicija pomeni preureditev prostorov in ne spreminja 
fizičnih razmer v prostoru. S preureditvijo je investitor želel 
izboljšati razstavne prostore z namenom stalne razstave in 
prodaje. 

5. Helios, TOZD Tovarna barv, lakov in umetnih smol, 
Domžale: Nadzidava objekta skladišča - poslovni prostor 
(predračunska vrednost 49.506 tisoč din) 

- investicija je vključena v srednjeročni družbeni plan 
občine Domžale ter delovne organizacije z namenom realiza- 
cije »programa povečanja proizvodnje škroba, ki nadomešča 
uvoz iz konvertibilnega področja« in razreševanja neustreznih 
pogojev notranjega transporta. 

6. Novoles, DSSS Straža: Dograditev upravne stavbe, II. 
faza (predračunska vrednost 45.000 tisoč din) 

- investicija predstavlja dograditev prostorov za računski 
center - investitor načrtuje v letu 1985 nakup računalnika z 
velikim številom terminalov za načrtovanje, vodenje in sprem- 
ljanje proizvodnje. S to investicijo bodo urejeni tudi prostori 
za DSSS, ki sedaj opravlja dejavnost na 6 lokacijah. 

7. Ljubljanska banka, Banka Domžale: Objekt ekspozi- 
ture Domžale (predračunska vrednost 42.276 tisoč din) 

- objekt ekspozitur banke v Domžalah pomeni nadaljevanje 
že začete investicije iz leta 1979 (investicija je bila ustavljena v 
letu 1980). 

8 Gozdno gospodarstvo Škofljica: Nadomestna gradnja 
poslovnega objekta (predračunska vrednost 32.000 tisoč 
din) 
- namen investicije je nadomestitev začasnih poslovnih pro- 
storov v katerih so delavci opravljali svojo osnovno dejavnost 
vse od leta 1964 dalje. Glede na razširitev poslovanja in 

dotrajanost objekta je zagotovitev ustreznejših delovnih 
pogojev nujna. 

9. Gozdno gospodarstvo Nazarje, TOK Gozdarstvo 
Nazarje: Nabava računalnika in adaptacija računalniškega 
prostora (predračunska vrednost 31.397 tisoč din) 

- namen investicije je poenotenje računalniške mreže v 
občini Mozirje. 

10. Železarna Ravne, TOZD Družbeni standard: Počitniški 
dom Portorož, I. faza, objekt B (predračunska vrednost 
30.000 tisoč din) 

- za delavce Železarne Ravne pomeni ta investicija pridobi- 
tev novih 58 ležišč za letovanje. 

11. MIP, DSSS Nova Gorica: Nadomestna gradnja poslov- 
nih prostorov (predračunska vrednost 29.738 tisoč din) 

- investicija pomeni nadomestno gradnjo, ker je treba dose- 
danje delovne prostore rušiti zaradi cestne vpadnice. 

12. Rudniki svinca in topilnica Mežicaj TOZD Gostinska 
enota Pogorevc Žerjav: Prizidek jedilnice Žerjav (predračun- 
ska vrednost 28.662 tisoč din) 

- namen investicije je nadomestitev sedanje, dotrajane je- 
dilnice. 

13. Rudniki svinca in topilnica Mežica, TOZD Tovarna 
opreme: Jedilnica družbene prehrane ter garderoba in kopal- 
nica Glančnik (predračunska vrednost 26.295 tisoč din) 

- medobčinski sanitarni inšpektorat je izdal odločbo o 
neprimernih prostorih in neustreznih pogojih v dosedanjih 
prostorih. 

14. Kreditna banka Maribor: Izgradnja ekspoziture banke 
v objektu S-23 Maribor (predračunska vrednost 25.975 tisoč 
din) 

- zaradi potreb prebivalstva je z urbanističnim načrtom v 
tem delu mesta Maribor predvidena tudi banka. 

15. Comet, DSSS Zreče: Dograditev in nadzidava uprav- 
nega poslopja (predračunska vrednost 25.357 tisoč din) 

- dejavnost DSSS Comet se opravlja v prostorih, zgrajenih 
leta 1974, ki ne ustreza povečanemu obsegu proizvodnje in 
uvajanju novih tehnologij oz. proizvodnih programov ter s 
tem povečanemu obsegu storitev DSSS v zadnjih 10 letih. 

16. Skupnost izgradnje objektov posebnega pomena, 
Celje: Sejemska montažna hala (predračunska vrednost 
25.000 tisoč din) 

- investicija je v skladu s prestrukturiranjem gospodarstva v 
cilju večjega angažiranja in pomena drobnega gospodarstva. 

17. Iskra, TOZD Invest servis Ljubljana: Adaptacija skup- 
nega računskega centra, I. faza (predračunska vrednost 
23.450 tisoč din) 

- namen je izgradnja skupnega informacijskega sistema v 
SOZD Iskra. 

18 Mariborski sejem Maribor: Postavitev razstavne hale 
D (predračunska vrednost 21.468 tisoč din) 

- investicija pomeni nadomestitiev šotor koridorja, ki je bil 
uničen zaradi elementarne nesreče. 

19 Ljubljanska banka - Temeljna banka Nova Gorica: 
Ekspozitura Vipava (predračunska vrednost 20.752 tisoč 
din) 
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- investicija je pogojena z neprimernimi prostori in 
odpovedjo najemne pogodbe. 

20. Aluminij Komen: Obrat družbene prehrane in izgradnja 
poslovnih prostorov (predračunska vrednost 19.917 tisoč 
din) 

- obstoječi obrat družbene prehrane Aluminij Komen je 
nefunkcionalen in lokacijsko neprimeren (oddaljen). Z dogra- 
ditvijo novega bodo skupno rešili problem družbene prehrane 
za delavce na komenskem območju. 

21. Ljubljanska banka, TB Slovenj Gradec: Prizidek k 
poslovni stavbi ekspoziture Ravne (predračunska vrednost 
17.626 tisoč din) 

- z investicijo se dograjujejo najnujnejši prostori za nor- 
malno poslovanje ekspoziture. Poslovanje v tej bančni enoti 
se povečuje od leta 1973, ko je pričela poslovati v sedanjih 
prostorih. Ob ustanovitvi Temeljne koroške banke leta 1978, 
je ekspozitura v Ravnah prevzela še vse posle stanovanjskega 
in komunalnega kreditiranja občanov. 

22. Ljubljanska banka Pomurska banka Panonka, Murska 
Sobota: Nadzidava poslovne stavbe (predračunska vre- 
dnost 17.000 tisoč din) 

- stavba, v kateri posluje banka, je bila zgrajena že leta 
1959. Zaradi dotrajanosti strehe so se odločili, da bi hkrati s 
popravilom strehe, dvignili stavbo zaradi večjega obsega 
poslovanja, avtomatizacije poslovanja in pritožb občanov na 
dolge čakalne vrste. 

23. GG Ljubljana, TOK Gozdarstvo Zasavje, Zagorje: 
Nadomestna gradnja poslovne stavbe (predračunska vred- 
nost 16.000 tisoč din) 

- namen investicije je izboljšati pogoje dela delavcev 
zaradi razširitve poslovanja in dotrajanosti objekta. 

24. Mercator TOZD Grosist Ljubljana: Poslovni prostor za 
AOP (predračunska vrednost 15.000 tisoč din). 

- TOZD Grosist je zgradila sodobna skladišča za poslova- 
nje, vodeno z računalnikom, kar zahteva lokacijo računalnika 
neposredno v skladišču. Sedanja lokacija AOP, ne ustreza, 
ker je oddaljena od skladišča 4 km. Z investicijo v lokacijo 
računalnikov v TOZD Grosist se zaključuje graditev skladišča 
in izpeljava tehnologije v skladišču, kar je bilo predvideno že 
ob sami graditvi skladišča. 

25. Državna založba Slovenije Ljubljana: Adaptacija 
počitniškega doma Piran (predračunska vrednost 15.000 
tisoč din). 

- z investicijo bodo izboljšani pogoji bivanja na zahtevo 
sanitarne inšpekcije. 

26. LIP Bled: Vzdrževalna in obnovitvena dela na počit- 

niškem domu v Portorožu (predračunska vrednost 15.000 
tisoč din). 

- investicija pomeni obnovo že obstoječega objekta. 
27. Unis TOZD Elkos Ljubljana: Nadzidava upravne 

zgradbe (predračunska vrednost 14.800 tisoč din). 
- z investicijo se rešuje problem proizvodnih prostorov v 

elektro_ panogi, obenem pa sanira streha upravne zgradbe. 
28. Železarna Ravne, TOZD Družbeni standard: Dogradi- 

tev kegljišča (predračunska vrednost 14.200 tisoč din). 
- objekt je bil prvotno prijavljen leta 1979 v predračunski 

vrednosti 31.896 tisoč din in nato po sklepu DS ustavljen leta 
1982. Letos je po zahtevi delavcev na zborih, ponovno prijav- 
ljen za dokončanje. 

29. Belinka Ljubljana: Adaptacija počit, doma v Dovljem 
(predračunska vrednost 14.093 tisoč din). 

- adaptacija počitniškega doma v Dovljem pomeni iz- 
boljšanje pogojev bivanja svojim delavcem v času dopustov. 

30. SGG, DSSS Tolmin: Upravna stavba SGG v Bovcu 
(predračunska vrednost 14.000 tisoč din). 

- sanacija upravne stavbe, v kateri je logarnica in stanova- 
nja za delavce, ki delajo v teh revirjih. 

31. ABC Pomurka, KG Rakičan: Dozidava upravne 
zgradbe (predračunska vrednost 12.331 tisoč din). 

- dosedanji prostori upravne zgradbe so zadoščali le za 
računovodsko in plansko analitsko službo, za druge službe so 
bili prostori v internatu Kmetijske šole, ki je odpovedala naje- 
mno pogodbo. Investicija pomeni le pridobitev ustreznih pro- 
storov za normalno delo za obstoječe število delavcev. 

32. Komunala, gradbeništvo in promet Ptuj: Izgradnja 
poslovnih prostorov pri mehanični delavnici Budina (pred- 
računska vrednost 12.219 tisoč din). 

- investicija je povezana z razširitvijo dejavnosti zaradi 
statusnih sprememb. 

33. Ljubljanska banka, TB Gorenjske, Kranj: Adaptacija 
ekspoziture v Kranjski gori (predračunska vrednost 11.500 
tisoč din). 

- sedanja velikost ekspoziture ne odgovarja potrebam 
turističnega kraja. 

34. Gozdno gospodarstvo Maribor: Nadgradnja stavbe za 
razvoj sektorja za raziskovalno in razvojno dejavnost (pred- 
računska vrednost 10.882 tisoč din). 

- investicija pomeni odpravo utesnjenosti s prostori. 
35. Kreditna banka Maribor: Izgradnja nadomestne agen- 

cije v Ruju (predračunska vrednost 10.810 tisoč din). 
- nadomestitev obstoječih starih poslovnih prostorov z 

novimi. 

VPRAŠANJA DELEGACIJ IN DEL 
r~ 
II. "O 

ZBOR ZDRUŽENEGA DELA - 24. 10. 1984 

- Kako poteka priprava metodologije 
za pripravo prostorskih izvedbenih 
aktov? 

Skupina delegatov za zbor 
združenega dela skupščine 
SR Slovenije za področje DR- 
ŽAVNIH ORGANOV, D PO in 
društev s sedežem v občini 
Ljubljana Center 1. okoliš, da- 
je skupščini SR Slovenije na- 
slednje delegatsko 
vprašanje: 

Na podlagi 84. člena zako- 
na o urejanju naselij in drugih 
posegov v prostor (Uradni list 
SRS 18/84) je republiški 
upravni organ za zadeve ure- 
janja prostora dolžan v treh 
mesecih po njegovi uveljavi- 
tvi (to je do 22. septembra 
1984) predpisati metodologijo 
za pripravo prostorskih izved- 

benih aktov ter v sodelovanju 
z za geodetske zadeve pri- 
stojnem republiškim organom 
predpisati podrobnejšo vsebi- 
no geodetskih podlag ter vse- 
bino prostorskih ureditev za 
obrambo in zaščito. 

Na predlog medzborovske 
skupine delegatov je zbor 
združenega dela skupščine 
SR Slovenije naložil IS skup- 
ščine SR Slovenije in pristoj- 
nim republiškim upravnim or- 
ganom, da sprejmejo čimprej 
navodila za pripravo agrokar- 
te in ustrezne izvedbene 
predpise s področja urejanja 
prostora. 

Skupina delegatov sprašu- 

je, glede na navedbe drugega 
in tretjega odstavka, kako po- 
teka priprava metodologije za 
pripravo prostorskih izvedbe- 
nih aktov (45. člen zakona o 
urejanju naselij in drugih po- 
segov v prostor), glede na to, 
da je zakonski rok prekoračen 
in zahteva ustrezno poročilo o 
izvajanju predpisov s področ- 
ja urejanja prostora glede na 
dejstvo, da še niso pripravlje- 
ni osnutki potrebnih izvedbe- 
nih predpisov s področja ure- 
janja prostora. 

Na vprašanje je odgovoril 
Jože Kavčič, član Izvršnega 
sveta skupščine SR Slovenije 
in predsednik Republiškega 
komiteja za varstvo okolja in 
urejanje prostora. 

K navedenim vprašanjem, ki 
jih je postavila skupina delega- 
tov, dajemo naslednji od- 
govor: 

Delovna besedila pravilnika 
o vsebini strokovnih podlag in 
prostorskih sestavin planskih 
aktov občin, pravilnika o vsebi- 
ni prostorskih izvedbenih ak- 
tov, pravilnika o podrobnejši 
vsebini geodetskih podlag za 
pripravo prostorskih izvedbe- 
nih aktov ter pravilnika o po- 
drobnejši vsebini in metodo- 
loških navodilih za vodenje 
evidenc podatkov za urejanje 
prostora so že pripravljena in 
razposlana vsem strokovnim 
delovnim organizacijam za 
urejanje prostora, z namenom, 
da dobimo čimveč konstruktiv- 
nih predlogov in pobud za pri- 
pravo osnutkov navedenih 
predpisov. Na podlagi omenje- 
nih predlogov in pobud bomo 
v prvi polovici novembra obli- 
kovali osnutke teh predpisov, 
ki jih bomo nato posredovali v 
nadaljnji postopek verifikacije 
ustreznim republiškim uprav- 
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nim organom. Predvidevamo, 
da bodo našteti predpisi spre- 
jeti do konca letošnjega leta. 

Pravilnik o izdelavi agrokar- 
te pa je Republiški komite za 
kmetijstvo, gozdarstvo in pre- 
hrano že sprejel in bo po pred- 
hodni praktični preveri predvi- 
doma izšel v Uradnem listu 
SRS v decembru 1984. 

Republiški komite za varstvo 
okolja in urejanje prostora je v 
zvezi z izvajanjem prostorskih 
zakonov organiziral dve po- 
svetovanji z občinskimi uprav- 
nimi organi, pristojnimi za ure- 
janje prostora (29. 6. in 10. 10. 

»Skupina delegatov za Zbor 
občin in obalne skupnosti Ko- 
per je v dogovoru s skupinami 
delegatov Skupščin občin Izo- 
la, Koper, Piran in Sežana po- 
stavila naslednje delegatsko 
vprašanje: 

1. Ali je res, da je Izvršni 
svet Skupščine SR Slovenije 
že posredoval Zveznemu 
izvršnemu svetu zahtevo po 
zagotovitvi tujega finančnega 
kredita za financiranje odse- 
ka avtoceste Razdrto-Vr- 
tojba? 

2. Če je res, na osnovi kate- 
rih argumentov je izvršni svet 
dal prednost izgradnji odseka 
avtoceste Razdrto—Vrtojba 
pred odsekom Razdrto-Se- 
žana, ne da bi o tej svoji od- 
ločitvi v skladu s citiranim 
sklepom obvestil Zbor občin? 

Na vprašanje je odgovoril 
Peter Marn namestnik predse- 
dnice Republiškega komiteja 
za promet in zveze? 

1. Izvršni svet kot izvršilni or- 
gan Skupščine SR Slovenije je 
odgovoren Skupščini SR Slo- 
venije v okviru pravic in dolž- 
nosti republike za stanje na 
vseh področjih družbenega 
življenja v SR Sloveniji. Svoje 

1984 v Ljubljani), na katerih so 
bila podrobneje obravnavana 
posamezna določila teh zako- 
nov, podana pojasnila za nji- 
hovo izvajanje ter podrobneje 
predstavljena vsebina in reši- 
tve obravnavanih podzakon- 
skih predpisov. V sodelovanju 
z Zvezo društev urbanistov 
Slovenije bo v okviru Sedlarje- 
vih srečanj (Bled, 25. in 26. 10. 
1984) organizirana podrobnej- 
ša obravnava vsebine in reši- 
tev podzakonskih predpisov, 
ki se nanašajo na pripravo 
strokovnih podlag za planske 
in izvedbene akte v skladu z 
novo prostorsko zakonodajo. 

pravice in dolžnosti opravlja 
na podlagi in v okviru ustave in 
zakonov. V tej funkciji Izvršni 
svet v skladu s sklepom Zbora 
občin in Zbora združenega de- 
la Skupščine SR Slovenije z 
dne 25. julija 1984 ter v skladu 
s svojimi pooblastili nadaljuje 
z aktivnostmi za izgradnjo pre- 
dora skozi Karavanke in iz- 
gradnjo cest po Osimskih spo- 
razumih. Aktivnosti tečejo v ra- 
zličnih smereh, pri čemer je v 
tem trenutku najpomembnejša 
naloga dokončno zaokrožiti fi- 
nančno konstrukcijo za iz- 
gradnjo predora skozi Kara- 
vanke. 

Znano je, da je bil dne 10. 
oktobra v Beogradu podpisan 
izredni Protokol z Evropsko in- 
vesticijsko banko, s katerim je 
bilo naši republiki odobreno 
26 miljonov ECO za izgradnjo 
karavanškega predora (kar 
znaša po sedanjem tečaju 
23,545.000,00 US$). Ob taki 
priložnosti tečejo tudi informa- 
tivni pogovori o možnosti za 
nove posle. Zato je Izvršni svet 
s teleksom dne 28. 9. 1984 
predlagal Zveznemu izvršne- 
mu svetu, naj predstavnikom 
EIB najavi zahtevek za odobri- 
tev dodatnih 24,500.000,00 

US$ za karavanški predor v na- 
slednjem rednem protokolu. V 
primeru, da bomo uspeli dobiti 
ta znesek in še 22,000.000,00 
US$ finančnega ali komercial- 
nega kredita, bo finančna kon- 
strukcija zaokrožena in bomo 
lahko pričeli z deli na karavan- 
škem predoru, katerega skup- 
na investicijska vrednost 
znaša 140,000.000,00 US$ in 
od tega lastna udeležba 
70,000.000,00 US$. 

V istem teleksu je bilo pred- 
lagano Zveznemu izvršnemu 
svetu, naj predstavnikom EIB 
predlaga, da bi le-ta z odobri- 
tvijo izrednega finančnega 
kredita financirala gradnjo ob- 
jektov cestne infrastrukture 
navedenih v državni pogodbi 
med SFR Jugslavijo in Repu- 
bliko Italijo. Ker je italijanska 
stran informativno že izrazila 
pripravljenost, izključno za fi- 
nanciranje dela stroškov iz- 
gradnje avtoceste Vrtojba- 
-Razdrto v višini okrog 
20,000.000,00 USS, o čemer 
smo Skupščino SR Slovenije 
obvestili v juliju letos, je bil 
načelni zahtevek podprt še s 
konkretnim primerom. Vedeti 
moramo, da je EIB finančna 
institucija Evropske gospodar- 
ske skupnosti, ki popolnoma 
drugače gleda na zahtevke za 
financiranje, ki so podprti tudi 
z udeležbo posameznih držav 
članic, v našem primeru Italije. 

Republika Italija nas je opo- 
zorila, da so v dogovoru z Ju- 
goslavijo zgradili cesto in ce- 
lotni infrastukturni objekt 
SANTA ANDEREA (Standraš) 
- Vrtojba, ki ni optimalno iz- 
koriščen, ker se Jugoslavija 
dogovora ni držala in ni zgra- 
dila svojih objektov. Prav tako 
moramo poudariti, da je Repu- 
blika Italija dala soglasje kot 
članica EIB za odobritev kredi- 
ta 26 milijonov ECU za 
Karavanški predor, izrazila pa 
je ob tej priliki resno zaskrblje- 
nost zaradi neizpolnjenih do- 
govorov za cesto Vrtojba- 
-Razdrto. 

Opozoriti tudi moramo, da 
nismo sposobni zapreti nobe- 
ne finančne konstrukcije za 
Osimske ceste, razen take, kjer 
bi prispevala 50% EIB, 25% Ita- 

lija in bi lastna sredstva znaša- 
la le 25%. Zato bo ob upošte- 
vanju vseh prometno ekonom- 
skih, političnih in drugih krite- 
rijev, pri dokončni odločitvi 
potrebno upoštevati tudi krite- 

•rij financiranja. 

2. S teleksom, ki ga je 28. 9. 
1984 poslal Izvršni svet Skup- 
ščine SR Slovenije Zveznemu 
izvršnemg svetu ni bila torej v 
ničemer prejudicirana odloči- 
tev o prioriteti posameznih 
cestnih odsekov ali cest. Sred- 
njeročni plan izgradnje cestne 
infrastrukture v letih 
1986-1990 v naši republiki bo 
sprejela Skupnost za ceste 
Slovenije, ki v svoji skupščini 
združuje izvajalce in uporabni- 
ke. V tem postopku, ki je začel 
teči in bo zaključen do konca 
leta 1985, bodo imeli delegati 
posameznih občin dovolj mož- 
nosti za usklajevanje in dogo- 
varjanje pa tudi za dooločanje 
prioritet. 

Analiza razvojnih možnosti 
SR Slovenije v obdobju 
1986—1990 našteva vse pro- 
jekte, ki bi jih radi uresničili v 
naslednjem srednjeročnem 
obdobju. Razpoložljiva lastna 
finančna sredstva in pripravlje- 
nost tujih kreditodajalcev ob 
presoji kvalitete kreditov in 
sposobnosti vračanja ter vrsta 
drugih faktorjev bo vplivala na 
odločitev, kaj naj se gradi in na 
vrstni red gradnje. 

Pri opravljanju bo Izvršni 
svet proučil tudi možnosti 
uporabe sredstev odškodnin 
(cca 120 mio US$). 

Izvršni svet in Republiška 
skupnost za ceste sta s skle- 
pom Zbora občin obvezana te- 
koče seznanjati Skupščino, 
kako potekajo priprave za 
gradnjo, kakor tudi kako se 
uporabljajo in koristijo finanč- 
na sredstva na podlagi tujih 
kreditov. Izvršni svet bo po- 
ročal Skupščini o pripravah za 
gradnjo predora skozi Kara- 
vanke takoj, ko bo finančna 
konstrukcija zaključena. Ena- 
ko bo ravnal tudi pri ostalih 
projektih, oziroma vseh me- 
dnarodnih obveznostih, ki 
izhajajo iz teh sklepov.« 

ZBOR OBČIN 24. 10. 1984 
- Ali je bila dana zahteva za 
zagotovitev tujega finančnega kredita 
za gradnjo odseka avtomobilske ceste 
Razdrto-Vrtojba? 
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Iz Skupščine SFRJ 

RAZVOJNA POLITIKA 

OSNUTEK RESOLUCIJE 

o družbenoekonomskem razvoju in 

ekonomski politiki Socialistične 

federativne republike Jugoslavije v letu 

1985 

Beograd, oktobra 1984 

Na podlagi 5. točke prvega ostavka 281. člena ter 1. in 2, 
točke drugega odstavka 286. člena ustave Socialistične 
federativne republike Jugoslavije v zvezi s 122. in 123. a 
členom zakona o temeljih sistema družbenega planiranja in 
o družbenem planu Jugoslavije (Uradni list SFRJ, št. 6/67, 
66/80 in 41/83) je sprejela Skupščina Socialistične federa- 
tivne republike Jugoslavije na seji Zbora republik in pokrajin 
 decembra 1984 na podlagi soglasja skupščin republik 
in skupščin avtonomnih pokrajin 

RESOLUCIJO 
O DRUŽBENOEKONOMSKEM RAZVOJU 
IN EKONOMSKI POLITIKI 
SOCIALISTIČNE FEDERATIVNE 
REPUBLIKE JUGOSLAVIJE 
V LETU 1985 

Resolucija o družbenoekonomskem razvoju in ekonomski 
politiki Socialistične federativne republike Jugoslavije v letu 
1985 določa glavne naloge, pogoje, aktivnosti in ukrepe eko- 
nomske politike za uresničevanje predvidenega družbenoe- 
konomskega razvoja na podlagi dolgoročnega programa eko- 
nomske stabilizacije, zlasti pa razčlenitve njegove prve etape, 
ki jo vsebuje prvi del resolucije za leto 1984. 

Resolucija določa tudi politiko uresničevanja družbenega 
plana Jugoslavije za obdobje 1981 -1985 v letu 1985 v skladu 
z dolgoročnim programom ekonomske stabilizacije. 

IZHODIŠČA IN POGOJI ZA RAZVOJ 
Pri dosedanjem uresničevanju politike ekonomske stabili- 

zacije in nadaljnjega samoupravnega družbenoekonomskega 
razvoja smo dosegli pomembne, čeprav prve uspehe, ko smo 
sprožili pozitivne procese za prilagajanje gospodarstva in 
drugih družbenih dejavnosti zahtevam ekonomske stabiliza- 
cije. Industrijska in kmetijska proizvodnja rasteta, poraba je 
zmernejša, razmerja med ponudbo in povpraševanjem so 
skladnejša, doseženi pa so tudi pomembni uspehi v zunanje- 
trgovinski menjavi, čeprav na nižji ravni kot je predvideno. V 
razmerah prezadolženosti je bila z večjim prizadevanjem vse 

države ohranjena zunanja finančna likvidnost. Zaposlenost se 
je povečala. S politiko realnega vrednotenja proizvodnih 
dejavnikov, predvsem pa s postopnim uresničevanjem realne 
amortizacije, obresti, deviznega tečaja dinarja idr. ter z doslej 
sprejetimi ukrepi za materialno razbremenitev gospodarstva 
in njegovo finančno konsolidacijo se je začel proces prilaga- 
janja gospodarstva novim ekonomskim merilom gospodarje- 
nja in določenih strukturnih sprememb. Ob doslednem upoš- 
tevanju pozitivnega delovanja ekonomskih zakonitosti in trž- 
nih meril se ustvarjajo ugodnejši pogoji za nadaljnje globlje 
kvalitativne spremembe v načinu gospodarjenja. 

Vendar ti uspehi še niso stabilizirani in ne obvladani vzroki 
motenj v tokovih družbene reprodukcije, zato so tekoči eko- 
nomski in dolgoročni razvojni problemi še vedno glavni vir 
nestabilnosti, inflacije in padca realnih dohodkov. 

Posebno težak je problem poravnave zapadlih obveznosti iz 
naslova zunanjega dolga. Premajhna izvozna naravnanost 
zavira nadaljnji razvoj proizvodnje, tehnologije in celotne 
ekonomike, kar upočasnuje dinamiko gospodarske rasti, 
zožuje možnosti za odpravljanje strukturnih problemov in za 
vključevanje v sodobne tokove tržnega, ekonomskega in 
znanstveno-tehnološkega napredka. 

Visoka inflacija, ki je predvsem posledica nezadostne izko- 
riščenosti zgrajenih zmogljivosti in že prej nakopičenih stroš- 
kov in primanjkljajev, se skrajno neugodno izraža v visoki 
rasti proizvodnih stroškov, padcu realnih osebnih dohodkov 
in investicij oziroma ekonomije sredstev. Zaostrujejo se pro- 
blemi brezposelnosti in druga socialna vprašanja, kar neugo- 
dno vpliva na ekonomsko motivacijo delavcev in omejuje 
možnosti za povečanje delovne storilnosti ter uveljavitev proi- 
zvodnega in ustvarjalnega dela. 

Nerazvitost domačega trga in nezadostna izvozna naravna- 
nost sta objektivno vzrok za restriktivne in druge administra- 
tivne ukrepe posredovanja v tokovih družbene reprodukcije, 
kar zavira tudi sam proces nadaljnjega razvoja samoupravnih 
odnosov. 

Ne glede na določeno konjunkturno oživljanje posameznih 
delov svetovnega gospodarstva so zunanje ekonomske 
razmere še vedno neugodne, pričakovati pa je tudi njihovo 
nadaljnje poslabšanje, zlasti glede krepitve protekcionizma in 
monopolnih omejitev. Finančna kriza in druge oblike sve- 
tovne krize se še naprej poglabljajo, kar zlasti neugodno 
vpliva na države v razvoju. Jugoslavija ima možnosti, da se z 
večjim prizadevanjem hitreje in bolj vključi v mednarodno 
delitev dela. 

priloga poročevalca 
\ 
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V tej fazi uresničevanja dolgoročnega programa ekonom- 
ske stabilizacije je ključno vprašanje njegove uspešnosti 
neodložljivo povečanje izvoza, s tem pa tudi uvoza, da bi se 
okrepil domači trg, kar je objektivni pogoj za vse kvalitativne 
spremembe in razvojne procese. Za uresničitev te naloge je 
nujno treba povečati aktivnosti organizacij združenega dela 
in vseh nosilcev ekonomske politike, da bi ustvarili trajne 
možnosti za krepitev izvozne naravnanosti in tako naravna- 
nost spodbujali. 

Doseženo prilagajanje gospodarskega sistema zahtevam 
stabilizacije in spremembe, do katerih bo prišlo, so ugodna 
podlaga za poglobitev začetih pozitivnih procesov kvalita- 
tivne transformacije načina gospodarjenja v naslednjem letu. 
Čedalje večje uveljavljanje tržnih meril in ekonomske selektiv- 
nosti ter stabilnejši pogoji za gospodarjenje so realna pod- 
laga za popolnejšo uveljavitev dela in ustvarjalnosti teh vseh 
prednosti samoupravnih družbenoekonomskih odnosov. 

I. 
GLAVNE NALOGE IN PROJEKCIJA RAZVOJA 

1. Izhajajoč iz doseženih uspehov samoupravnega družbe- 
noekonomskega razvoja, problemov in tendenc, ki se pre- 
našajo v leto 1985, notranjih in zunanjih razmer ter potrebe, 
da se hitreje obvladajo ekonomske težave in problemi razvoja, 
bodo glavne naloge ekonomske politike v letu 1985 na- 
slednje: 

1) zboljšanje kakovosti gospodarjenja in nadaljnja rast 
izvoza in proizvodnje. 

Glavna smer podpiranja in krepitve uspehov pri izvozu in 
proizvodnji bo: krepitev združevanja dela in sredstev, zmanj- 
ševanje materialnih stroškov na enoto proizvoda, povečeva- 
nje delovne storilnosti, boljše izkoriščanje zmogljivosti, smo- 
trno investiranje, produktivno zaposlovanje, zmanjševanje 
zalog in pospeševanje obračanja sredstev, usklajevanje 
razmerij v strukturi ponudbe in povpraševanja ter ohranitev 
porabe v mejah razpoložljivih sredstev in realnega dohodka. 
Organizacije združenega dela bodo v skladu z ukrepi eko- 
nomske politike delovale za zboljšanje preskrbe gospodar- 
stva s potrebnimi količinami energije, surovin in reprodukcij- 
skega materiala. Z ekonomskimi spodbujevalnimi ukrepi bo 
zagotovljena znatno dinamičnejša .rast izvoza in proizvodnje, 
zlasti na konvertibilno področje, in sicer predvsem proizvo- 
dov višje faze predelave. Dosežen bo presežek v tekoči 
plačilni bilanci države ter zboljšana zunanja finančna likvi- 
dnost in položaj gospodarstva v mednarodni ekonomski 
menjavi in sodelovanju. Na tej podlagi bomo ustvarjali pogoje 
za povečanje osebnih dohodkov in akumulacije oziroma real- 
nega dohodka; 

2) ustvarjanje ekonomskih pogojev za zmanjšanje inflacije. 
Z nadaljnjo uporabo realnih ekonomskih kategorij, s krepi- 

tvijo delovanja tržnih meril in z ukrepi ekonomske politike 
bomo ustvarjali pogoje za preprečevanje inflacijskega priti- 
ska, predvsem s finančno konsolidacijo in nadaljnjim zmanj- 
ševanjem fiktivnega dohodka, s povečevanjem obsega in 
zboljševanjem ekonomije proizvodnje ter zagotavljanjem 
skladnejših razmerij v strukturi proizvodnje in porabe, 
ponudbe in povpraševanja. Ukrepali bomo za boljšo organiza- 
cijo in premostitev problemov pri delovanju enotnega jugo- 
slovanskega trga. Ustvarjali bomo pogoje za tržno oblikova- 
nje cen, izdelali in uporabljali mehanizem družbene kontrole 
cen ter postopno odpravljali neusklajenosti v relativnih 
razmerjih med cenami. Zagotovili bomo postopno zmanjševa- 
nje stopnje inflacije; 

3) zaustavitev padca realnih osebnih dohodkov. 
Na področju delitve bomo sprejemali kompleksnejše 

ukrepe in zaustavili nadaljnji padec realnih osebnih dohodkov 
ter zagotovili njihovo povečanje v tistih organizacijah združe- 
nega dela, ki povečujejo proizvodnjo, delovno storilnost in 
učinkovitost poslovanja. Z dosledno uporabo dogovorjenih 
meril za delitev dohodka in osebnih dohodkov bomo kar 
najbolj podprli krepitev delovne in dohodkovne motiviranosti 
delavcev in zagotovili popolnejše uveljavljanje proizvodnega 
in ustvarjalnega dela, strokovnosti in poslovnosti. Sprejeli 
bomo nadaljnje ukrepe za zavarovanje življenjske ravni. Pre- 
prečevali bomo ekonomsko in socialno diferenciacijo, ki ne 
temelji na rezultatih dela. 

2. S spremembami gospodarsko-sistemskih rešitev, predvi- 

denih v dolgoročnem programu ekonomske stabilizacije, 
predvsem pa z večjo vlogo ekonomskih zakonitosti in trga, 
bodo zaostrene ekonomska prisila, selekcija in odgovornost 
gospodarskih subjektov za učinkovitejše gospodarjenje. Na 
tej podlagi moramo nujno pospešiti proces samoupravne 
ekonomske integracije gospodarstva, okrepiti materialno 
osnovo združenega dela in zmanjšati funkcijo administrativ- 
nega posredovanja družbenopolitičnih skupnosti pri urejanju 
tokov družbene reprodukcije, zlasti na področju investicij, 
trga in cen ter zunanjeekonomskih odnosov, ker bomo tako 
hitreje preprečevali pojave avtarkičnega razvoja pri spodko- 
pavanju enotnosti jugoslovanskega trga. 

Tako bomo zboljšali pogoje in povečali motiviranost za to, 
da organizacije združenega dela ukrepajo in delujejo za čim 
uspešnejše prilagajanje svojega gospodarjenja in za finančno 
konsolidacijo ob uporabi realnih ekonomskih kategorij ter na 
tej podlagi povečajo svojo proizvodno, izvozno in akumulacij- 
sko sposobnost. Na ta način bomo hitreje odpravili neu- 
strezno poslovno politiko in selekcijo tistih gospodarskih 
subjektov, ki trajneje poslujejo z izgubami. 

Z ekonomsko politiko bomo aktivno in selektivno podpirali 
in olajšali prilagajanje gospodarstva zaostrenim ekonomskim 
pogojem in tržnim merilom, da bi odprli dolgoročnejšo per- 
spektivo za stabilnejši in dinamičnejši razvoj ob postopnih 
spremembah v strukturi gospodarstva in opiranju na lastne 
moči in izvozno naravnanost. 

Zato bo Zvezni izvršni svet do konca marca 1985 predlagal: 
- zakon o deviznem poslovanju in kreditnih odnosih s 

tujino kot trajno rešitev deviznega sistema v skladu z dolgoro- 
čnim programom ekonomske stabilizacije; 

- zakon o temeljih kreditnega in bančnega sistema, s 
katerim je treba opraviti nujne spremembe zaradi krepitve 
funkcionalne povezanosti na enotnem jugoslovanskem pro- 
storu in samoupravne zasnove bank; 

- zakon o republikah in avtonomnih pokrajinah, ki se bodo 
v obdobju 1986-1990 štele za gospodarsko manj razvite. 

Ti predpisi se bodo uporabljali od 1. januarja 1986. 
Do konca marca 1985 je nujno treba sprejeti zakon o teme- 

ljih sistema družbenega planiranja in o družbenem planu 
Jugoslavije (Zvezni izvršni svet bo predlagal osnutek tega 
zakona do konca leta 1984). 

3. Z uresničevanjem določenih nalog politike ekonomske 
stabilizacije je treba zagotoviti takšne pogoje, da se bo druž- 
beni proizvod celotnega gospodarstva realno povečal naj- 
manj za 3%, industrijska proizvodnja več kot za 4%, kmetijska 
proizvodnja najmanj za 2,5%, zaposlenost v družbenem sek- 
torju približno za 2,5%, delovna storilnost v industriji pa 
približno za 1,5%. 

Izvoz blaga in storitev se mora povečati za 17%, uvoz blaga 
in storitev pa za 13%. Pri tem mora biti vrednost izvoženega 
blaga približno 12,5 milijarde dolarjev, devizni priliv od turi- 
zma približno 1,2 milijarde dolarjev, od prometnih storitev 
približno 1,7 milijarde dolarjev in od drugih storitev (vštevši 
tudi investicijska dela) približno 1,2 milijarde dolarjev. Z več 
kot 1 milijardo dolarjev presežka v tekoči plačilni bilanci in z 
refinanciranjem dela zapadle glavnice bodo v letu 1985 porav- 
nane obveznosti iz zunanjih dolgov, znesek celotnega zuna- 
njega dolga pa zmanjšan približno za 0,7 milijarde dolarjev. 
Investicije v osnovna sredstva bi začele rasti. Splošna in 
skupna poraba bi ostala na realni ravni iz leta 1984. 

I,I. 
UKREPI EKONOMSKE POLITIKE IN POGOJI ZA 
GOSPODARJENJE 

Zaradi nadaljnje krepitve tržnih meril bomo v skladu s 
sprejetimi gospodarsko-sistemskimi rešitvami nadaljevali s 
politiko realnega vrednotenja vseh proizvodnih dejavnikov z 
uporabo realne amortizacije, stroškov, obresti, deviznega 
tečaja dinarja, dela, osebnih dohodkov in akumulacije ozi- 
roma investicij ter zagotovili realno izkazovanje osnovnih in 
obratnih sredstev ter dohodka. 

Nosilci ekonomske politike bodo okrepili aktivnost za zbolj- 
šanje delovanja enotnega jugoslovanskega trga, da bi zagoto- 
vili skladnejša razmerja med ponudbo in povpraševanjem, 
prosto gibanje blaga, družbenih sredstev in dela ter ustvarili 
pogoie za tržno obnašanje gospodarskih in drugih subjektov. 
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Sprejemali bomo vse razpoložljive ukrepe za povečanje 
ponudbe domačega in uvoženega blaga za proizvodnjo in 
porabo, za usklajevanje porabe z razpoložljivimi realnimi 
možnostmi in za nujne intervencije iz blagovnih rezerv in 
uvoza ter ukrepe za zatiranje monopolnih pojavov na trgu. 
Praviloma ne bomo kreditirali zalog končnih izdelkov pri 
proizvajalcih. 

Neposredno bomo vplivali na boljšo in rednejšo preskrbo 
trga tudi z naslednjimi ukrepi: 

1. povečali bomo blagovne rezerve in zagotovili enotnost 
pri delovanju in v načinu intervencij iz zveznih, republiških in 
pokrajinskih blagovnih rezerv, vštevši tudi postopno zagotav- 
ljanje tržnih rezerv osnovnih kmetijskih pridelkov in živil na 
ravni, ki bo zagotavljala potrebno varnost glede preskrbe; 

2. zboljšali bomo organizacijo in ustvarjali pogoje za čim 
večji odkup blagovne proizvodnje kmetijskih pridelkov ter 
zagotovili sredstva za njihov pravočasen odkup; 

3. sklenjen bo dogovor o zagotavljanju in uporabi deviz za 
prednostni uvoz določenih izdelkov in surovin za njihovo 
proizvodnjo. 

4. Izpopolnili bomo pravni sistem na ekonomskem področju 
in zaostrili odgovornost za njegovo uporabo ter odgovornost 
subjektov za medsebojne pogodbene in druge obveznosti. 
Ponovno bomo proučili veljavne družbene dogovore in 
samoupravne sporazume, pri čemer bodo njihovi udeleženci 
ukrepali, da se tisti, ki v praksi niso učinkoviti, odpravijo, in da 
se zagotovi dosledno izvajanje tistih, ki bodo še naprej veljali. 

5. Cene bodo glede na tržne razmere samostojno oblikovale 
organizacije združenega dela. Skupaj s tržnim oblikovanjem 
cen bo praviloma omogočen prost uvoz. 

Proizvodne in predelovalne organizacije združenega dela 
bodo praviloma določale cene osnovnih surovin in reproduk- 
cijskega materiala s sporazumi, vzpostavljale relativna 
razmerja med cenami in odpravljale njihove disparitete. Pri 
tem bo onemogočeno sklepanje oziroma uporaba sporazu- 
mov, s katerimi se določa monopolno oblikovanje cen. 

Še naprej bodo pod neposredno družbeno kontrolo cene 
električne energije, železniškega prometa in ptt storitev, 
nadrobne prodajne cene najvažnejših živil (moka, kruh, olje in 
sladkor) ter cene osnovnih komunalnih storitev. Obdržali in 
izpopolnili bomo mehanizem oblikovanja cen nafte in naftnih 
derivatov. Cene premoga, električne energije in plina ter cene 
v železniškem prometu bodo rasle hitreje od cen proizvajal- 
cev industrijskih izdelkov. Zvezni izvršni svet bo predpisal 
zaščitne cene za osnovne kmetijske pridelke letine 1986. 

Ustvarili bomo pogoje, da se cene na področju prometa 
kolikor je rribgoče prosto oblikujejo, ukrepi neposredne kon- 
trole cen pa obdržijo samo za tiste izdelke, za katere bodo 
uvedeni ukrepi neposredne kontrole cen v proizvodnji in za 
izdelke iz uvoza. 

6. Z ukrepi ekonomske politike in družbenimi aktivnostmi 
bomo ustvarili pogoje za nadaljnjo krepitev izvozne usmeritve 
in zboljšanje konkurečne sposobnosti domačega gospodar- 
stva, in sicer s prilagoditvijo strukture, kakovosti in asorti- 
menta proizvodnje zahtevam svetovnega trga. Spodbujali 
bomo strukturne spremembe gospodarstva glede na izvoz kot 
razvojno potrebo in glede na uresničevanje strategije 
pospeševanja ekonomskega sodelovanja s tujino, zlasti z 
državami v razvoju in drugimi regijami v svetu, kjer je treba 
zagotoviti trajno prisotnost jugoslovanskega gospodarstva na 
trgih potencialnih partnerjev. 

S hitrejšim povečanjem izvoza blaga in storitev, zlasti na 
konvertibilno področje, ter z večjo vključitvijo v širše svetovne 
razvojne tokove bomo zboljšali položaj jugoslovanskega 
gospodarstva v mednarodni delitvi dela, s čimer bomo ustva- 
rili ugodnejše možnosti za omilitev zunanje zadolženosti in 
normalizacijo zunanjega finančnega sodelovanja. Takšno 
izvozno naravnanost bomo dosegli: 

1) s povečanjem dohodkovne motiviranosti organizacij 
združenega dela za izvoz blaga in storitev, ki jo bomo zagoto- 
vili predvsem s politiko realnega tečaja dinarja, s kreditno in 
davčno politiko ter drugimi ukrepi za spodbujanje deviznega 
priliva od izvoza blaga in storitev; 

2) s prilagajanjem in povečanjem proizvodnje blaga in stori- 
tev za izvoz, katerih neto devizni učinek je večji. Zaradi 
povečanja proizvodnje za izvoz bomo zagotovili uvoz nujne 
tehnologije in reprodukcijskega materiala ter financiranje 
tega uvoza, skupaj z ukrepi, ki zagotavljajo kreditiranje takšne 

proizvodnje ter kreditiranje njenega izvoza. Zagotovili bomo 
učinkovitejši mehanizem za kontrolo kakovosti izdelkov in 
storitev za izvoz; 

3) s povečanjem obsega in ureditvijo trajnih virov sredstev 
za kreditiranje proizvodnje in izvoza, zlasti zaradi povečanja 
izvoza opreme, tehnologije in ladij ter izvajanja investicijskih 
del v tujini; 

4) s politiko bolj uravnovešene menjave s posameznimi 
regijami in državami, in sicer na višji ravni celotne menjave in 
ekonomskega sodelovnja. Organizacije združenega dela 
bodo v okviru svojih poslovnih in drugih združenj pripravile 
posebne programe za pospešitev ekonomskega sodelovanja 
z državami v razvoju in drugače ukrepale za njegovo zboljša- 
nje. Izdelale bodo tudi ustrezne programe dolgoročnega eko- 
nomskega sodelovanja z državami drugih regij sveta, da bi 
skupaj nastopale pri izvozu in uvozu, izvajanju investicijskih 
del in medsebojni delitvi dela, ter sklenile ustrezne spora- 
zume s tujimi partnerji o dolgoročnem gospdorskem in znan- 
stveno-tehničnem sodelovanju, ki ima obojestranski pomen. 
Uvoz in izvoz bosta s stališča trajnih interesov, zlasti pa ob 
upoštevanju trajnih uvoznih potreb (tehnologija, energija, 
surovine in kapital) bolj regionalno usmerjena; 

5) z ukrepi za vzpostavitev višjih oblik ekonomskega sode- 
lovanja s tujino na trajnejši podlagi (industrijska kooperacija, 
transfer domače tehnologije, skupna vlaganja, finančno sode- 
lovanje idr.). Podpirali bomo oblike trajne prisotnosti 
domačega gospodarstva v tujini (leasing, konsignacija). Jugo- 
slovanska banka za mednarodno ekonomsko sodelovanje in 
druge poslovne banke bodo finančno spremljale in podpirale 
organizacije združenega dela, ki opravljajo izvozne posle; 

6) z ukrepi za nadaljnje smotrnejše organiziranje in zboljša- 
nje zunanjetrgovinske mreže v državi in tujini, da bi bolj 
izkoristili najugodnejše možnosti tujih trgov in jo enakomer- 
neje regionalno razporedili; 

7) z ukrepi in aktivnostmi za sklenitev samoupravnih spora- 
zumov, da bi zagotovili skupen nastop izvozno-uvoznega 
gospodarstva v tujini; 

8) z ustanavljanjem izvozno-uvoznih konzorcijev organiza- 
cij združenega dela in njihovim delovanjem ter z določanjem 
skupnih izvoznih programov ustreznih organizacij združe- 
nega dela 

,9) z zagotavljanjem materialnih možnosti za nujen uvoz 
opreme, da bi posodobili in povečali proizvodnjo za izvoz; 

10) s posebnimi ukrepi za večje izkoriščanje domačega 
prometa in drugih možnosti pri pravozu in pripravi blaga za 
izvoz; 

11) z ustvarjanjem ugodnih pogojev za večji priliv nakazil 
jugoslovanskih delavcev, ki so na začasnem delu v tujini, za 
vlaganje v drobno gospodarstvo, kmetijstvo in stanovanjsko 
graditev ter z izkoriščanjem drugih možnostih za večji devizni 
priliv. Zvezni izvršni svet bo določil predloge ukrepov za 
uresničitev te naloge; 

12) z izvajanjem veljavnega zakona o deviznem poslovanju 
in kreditnih odnosih s tujino, vštevši tudi obveznost, da se 
devize nad družbeno priznanimi reprodukcijskimi potrebami 
hitreje usmerjajo na enoten devizni trg in prepreči, da se 
devize uporabljajo kot plačilno sredstvo v notranjem prometu. 

7. Politika uvoza bo v funkciji povečanja proizvodnje blaga 
in storitev, namenjenih za izvoz, ter preskrbe domačega trga z 
nujnim blagom. Uvoz blaga bo v mejah plačilno-bilančnih 
možnosti države. Politiko uvoza bomo uresničevali: 

1) z ustvarjanjem možnosti za zagotovitev nujnega uvoza 
energije, surovin in reprodukcijskega materiala za proizvod- 
njo, s katero bomo ob uporabi domačih virov zagotavljali 
predvsem izvoz na konvertibilno področje; 

2) z liberalizacijo uvoza v mejah materialnih možnosti, tako 
da bodo lahko izvozniki, ki imajo aktivni devizni saldo v 
poslovanju s tujino, povečali obseg svojih uvoznih potreb; 

3) s tem, da bodo uvoz in plačila v mejah družbeno prizna- 
nih reprodukcijskih potreb. V skladu z zakonom o deviznem 
poslovanju in kreditnih odnosih s tujino bomo ukrepali za 
zboljšanje delovanja enotnega deviznega trga, pri čemer 
bomo povečali učinkovitost sedanjega mehanizma družbeno 
priznanih reprodukcijskih potreb. 

Zadovoljevanje določenih skupnih potreb iz uvoza in plačila 
obveznosti federacije in družbenopolitičnih skupnosti ter 
dogovorjenega združenega uvoza, pomembnega za preskrbo 
proizvodnje in domačega trga, bomo zagotovili z izločaniem 
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dela deviz iz tekočega deviznega priliva, s tem da bomo te 
obveznosti določili v fiksnem znesku. 

8. V skladu s politiko normalizacije zunanje likvidnosti 
bomo še naprej finančno sodelovali z mednarodnimi finan- 
čnimi organizacijami, vladami in bankami. Prizadevali si 
bomo, da sklenemo večletne sporazume s tujimi kreditorji, 
vštevši tudi refinanciranje dela zapadle glavnice zunanjega 
dolga. V tekoči plačilni in devizni bilanci bomo dosegli prese- 
žek, povečali devizne rezerve in tako ustvarili pogoje za redno 
poravnavo ostalega dela obveznosti do tujih partnerjev, 
vključno tudi predvideno zmanjšanje zunanjega dolga in 
stopnje zunanje zadolženosti. Čimprej bomo vzpostavili nor- 
malnejše kreditne in druge odnose v okviru mednarodnega 
finančnega sodelovanja. 

V tujini se bomo na novo zadolževali le za prioritete in 
namene, za katere smo se skupaj dogovorili, pri čemer bodo 
subjekti zadolževanja prevzemalil trdne obveznosti za redno 
vračanje kreditov. 

Pripravili bomo program etapnega uresničevanja konverti- 
bilnosti dinarja in ga začeli uresničevati. 

9. Z monetarno in kreditno politiko ter finančno konsolida- 
cijo bomo spodbujali predvideno rast proizvodnje in celot- 
nega gospodarstva, predvsem pa proizvodnje blaga in stori- 
tev za izvoz, kmetijske proizvodnje, pridobivanja energije in 
proizvodnje surovin. Vplivali bomo tudi na omejevanje rasti 
domačega povpraševanja, zmanjšanje stopnje inflacije in 
omilitev problema nelikvidnosti gospodarstva in bank ter kre- 
pitev materialno-finančnega položaja organizacij združenega 
dela. V skladu s tem bomo vodili politiko počasnejše rasti 
denarne mase, neto domače aktive in plasmajev bank od 
ustvarjene nominalne rasti družbenega proizvoda. 

Da bi izpolnili te naloge, bomo ukrepali takole: 
1) banke bodo še naprej reprogramirale kreditne obvezno- 

sti organizacij združenega dela na selektivni podlagi; 
2) uredili bomo kritje negativnih tečajnih razlik, nastalih do 

konca leta 1984, in našli rešitve za tiste, ki bodo nastale v 
prihodnjem obdobju; 

3) Skupščini SFRJ bo predlagano, da sprejme posebne 
ukrepe za zboljšanje likvidnosti gospodarstva in bank v 
gospodarsko manj razvitih republikah in SAP Kosovo; 

4) zagotovili bomo najugodnejše pogoje za kreditiranje 
priprav za proizvodnjo in storitve za izvoz, proizvodnje za 
izvoz, zlasti na konvertibilno področje, izvoza blaga in storitev 
na klirinško področje, ki poteka po meddržavnih sporazumih, 
ter proizvodnje, odkupa in zalog osnovnih kmetijskih pridel- 
kov in živil glede na druge selektivne namene v določenih 
monetarnih in kreditnih okvirih; 

5) s politiko usmerjanja primarne emisije bomo prek 
linearne monetizacije vrednostnih papirjev še naprej 
postopno povečevali njen delež; 

6) ponovno bomo proučili možnosti in ocenili smotrnost 
sedanjega števila selektivnih namenov, pri financiranju kate- 
rih je udeležena primarna emisija; 

7) bankam bomo prepovedali, da črpajo kredite iz primarne 
emisije za organizacije združenega dela, za katere se ugotovi, 
da ne spoštujejo določene politike cen, in ki v zakonskem 
roku ne izterjajo svojih terjatev v tujini; 

8) z ukrepi monetarno-kreditne politike in s poslovno poli- 
tiko bank bomo zagotovili, da počasneje rastejo investicijski 
krediti bank v osnovna sredstva v primerjavi s skupnimi pla- 
smaji bank, razen investicijskih kreditov za prednosti, 
določene v 11. točki te resolucije, ter kreditov iz sredstev 
Sklada federacije za kreditiranje hitrejšega razvoja gospodar- 
sko manj razvitih republik in avtonomne pokrajine Kosovo, 
kreditov za odpravo posledic potresa, investicijskih kreditov 
bank, v katerih so udeleženi krediti Mednarodne banke za 
obnovo in razvoj, Evropske investicijske banke in drugih 
mednarodnih finančnih organizacij; t 

9) bančni plasmaji za stanovanjsko-komunalno graditev se 
lahko povečajo v skladu z določenimi okviri porasta skupnih 
bančnih plasmajev; 

10) da bi zagotovili sredstva za kreditiranje izvoza opreme, 
ladij in izvajanja investicijskih del na kredit, ki se usmerjajo 
prek Jugoslovanske banke za mednarodno ekonomsko sode- 
lovanje, bo sklenjen ustrezen samoupravni sporazum, s kate- 
rim bo del kreditnega potenciala bank usmerjen v te namene; 

11) v okviru finančne konsolidacije gospodarstva in bank 
bodo organizacije združenega dela in drugi uporabniki druž- 

benih sredstev ter banke zagotovile pogoje za večjo integrira- 
nost, učinkovitost in smotrnejšo uporabo denarnih sredstev, 
pospešitev njihovega obtoka in precejšnje povečanje 
finančne discipline; 

12) nadaljevali bomo s politiko uresničevanja realne 
obrestne mere in usklajevanja obrestnih mer s stopnjo infla- 
cije. Zagotovili bomo diferenciacijo obrestnih mer v skladu s 
politiko prednosti. Obrestne mere za plasmaje za izvoz blaga 
in storitev ter za proizvodnjo in zaloge osnovnih kmetijskih 
pridelkov in živil ter stanovanjsko graditev bodo manjše v 
primerjavi z drugimi selektivnimi nameni, ki se podpirajo s 
primarno emisijo. 

V odloku o ciljih in nalogah skupne emisijske in denarne 
politike ter skupnih temeljev kreditne politike v letu 1985 
bomo natančneje razčlenili naloge in ukrepe emisijske in 
kreditne politike. 

10. Na podlagi dogovora o usklajevanju davčnega sistema 
in dogovora o temeljih davčne politike (ki bosta predvidoma 
sprejeta do konca leta 1981) bomo v republikah in avtono- 
mnih pokrajinah leta 1985 začeli uporabljati usklajen davčni 
sistem in davčno politiko. 

S spremembami v sistemu obdavčevanja proizvodov in sto- 
ritev v prometu ter spremembami, ki bodo opravljene leta 
1985, bomo v sistemu obdavčevanja dohodka organizacij 
združenega dela zagotovili, da bo plačevanje davka v sora- 
zmerju z gibanjem dohodka, pri obdavčevanju občanov pa 
bomo zagotovili načelo plačevanja davka v sorazmerju z nji- 
hovo ekonomsko močjo. Z uporabo davčnega sistema bomo 
izenačili pogoje za gospodarjenje in omilili socialne razlike. 

Z diferencirano politiko davčnih stopenj ter z davčnimi 
olajšavami in oprostitvami bomo prispevali k hitrejšemu 
razvoju določenih prioritetnih dejavnosti in drugih dogovorje- 
nih razvojnih ciljev in nalog (večje zaposlovanje, izvoz, 
drobno gospodarstvo, stanovanjska graditev, izumiteljstvo 
ipd.) ter k boljšemu uresničevanju ciljev socialne politike. 

Z organizacijo služb za družbene prihodke v skladu z dogo- 
vorom o temeljnih vprašanjih položaja, organizacije in delova- 
nja upravnih organov za družbene prihodke, bomo prispevali 
k učinkovitejšemu in boljšemu izvajanju davčnega sistema in 
davčne politike. 

Zvezni izvršni svet bo spremljal vpliv davčnega sistema in 
davčne politike ter po potrebi ukrepal in deloval za doslednej- 
še uresničevanje ciljev in nalog na tem področju v funkciji 
ekonomske stabilizacije. 

11. Z izvajanjem družbenega dogovora o skupnih osnovah 
in merilih za samoupravno ureditev odnosov pri pridobivanju 
in delitvi dohodka v Socialistični federativni republiki Jugo- 
slaviji ter z nadaljnjo razbremenitvijo gospodarstva bomo 
dosegli pozitivne spremembe na področju delitve dohodka na 
podlagi dolgoročnega programa ekonomske stabilizacije ter 
zagotovili večjo delovno in dohodkovno motiviranost delav- 
cev za povečanje ekonomičnosti in rentabilnosti proizvodnje 
ter produktivnosti dela in na tej podlagi za ustavitev nadalj- 
njega padca realnega osebnega dohodka. 

Z dogovori republik in avtonomnih pokrajin ter s samo- 
upravnimi sporazumi organizacij združenega dela bomo 
razčlenili osnove in merila za delitev dohodka in čistega 
dohodka, tako da bomo dosledno uporabljali kazalnika - 
bruto osebni dohodek na delavca in akumulacija na angaži- 
rana poslovna sredstva, ter druge kazalnike in določbe 
zakona o združenem delu. Pri tem moramo zagotoviti hitrejšo 
rast dela dohodka za razširitev materialne osnove združenega 
dela v primerjavi z izločanji za vse druge namene. Z družbe- 
nimi dogovori in samoupravnimi sporazumi ter ustreznimi 
akti organizacij združenega dela je treba natančneje razčleniti 
osnove in merila za ugotavljanje delovnega prispevka delavca 
iz živega in minulega dela in zagotoviti večje vrednotenje 
ustvarjalnega dela, dela v materialni proizvodnji in dela v 
težjih pogojih. V skladu z družbenim dogovorom bosta Zveza 
sindikatov Jugoslavije in Gospodarska zbornica Jugoslavije 
sprožili široko aktivnost, da se bistveno izpopolni celotni 
sistem delitve po delu, da bi okrepili materialno zainteresira- 
nost za vse učinke gospodarjenja. 

Za izvajanje finančne konsolidacije bomo ukrepali takole: 
1) zaostrili bomo kontrolo nad uporabo zakona o zavarova- 

nju plačil med uporabniki družbenih sredstev in zakona o 
zagotavljanju obratnih sredstev ter nad izvajanjem drugih 
ukreDov. ki smo jih sprejeli, da bi okrepili finančno disciplino 
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in rešili problem nelikvidnosti. Vsak družbeni subjekt bo 
določil program lastne finančne konsolidacije; 

2) z zveznimi zakoni bomo uredili pogoje za izplačilo oseb- 
nih dohodkov v organizacijah združenega dela, ki poslujejo z 
izgubo, in pri uporabnikih družbenih sredstev, ki niso porav- 
nali zapadlih obveznosti do upnikov. Z izvajanjem zakona o 
sanaciji in prenehanju organizacij združenega dela, zlasti pa z 
ukrepi republik in avtonomnih pokrajin ter dohodkovnim 
povezovanjem organizacij združenega dela bomo učinkovi- 
teje reševali probleme v zvezi z izgubam pri poslovanju na 
podlagi ekonomskih meril. S spremembami zveznega zakona 
o sredstvih rezerv bomo v skladu s protiinflacijskim progra- 
mom odpravili možnost, da se skladi skupnih rezerv družbe- 
nopolitičnih skupnosti uporabljajo za kritje izgub; 

3) z izvajanjem rešitev iz zakona o ugotavljanju in razporeja- 
nju celotnega prihodka in dohodka ter o ugotavljanju in 
razporejanju prihodkov, in novih rešitev o amortizaciji in 
revalorizaciji osnovnih sredstev bomo zagotovili realno ugo- 
tavljanje finančnih rezultatov poslovanja organizacij združe- 
nega dela in realno izkazovanje vrednosti družbenih sredstev; 

4) republike in avtonomni pokrajini bodo sklenile dogovor, 
ki bo določal minimum enotnih meril za ugotavljanje in 
usmerjanje dela dohodka, ki je rezultat izrednih ugodnosti, 
predpisi republik in avtonomnih pokrajin pa bodo to vpraša- 
nje konkretneje razčlenili. 

Vodili bomo politiko, da bodo osebni dohodki v samouprav- 
nih interesnih skupnostih striktno odvisni od osebnih dohod- 
kov v gospodarstvu in da bodo rasli počasneje od njih. 

V vseh organizacijah združenega dela, kjer so za to možno- 
sti, bodo razčlenili osnove in merila za vrednotenje inovator- 
stva in racionalizatorstva ter zagotovili brezpogojno izplačilo 
nadomestila za ustrezne rezultate takšnih oblik ustvarjalnega 
dela. 

Z zakonskimi ukrepi bomo uredili odgovornost poslovodnih 
organov organizacij združenega dela, ki dalj časa poslujejo z 
izgubo. 

Vse oblike porabe bomo uskladili z razpoložljivimi sredstvi 
iz ustvarjenega dohodka in onemogočili nadaljnje deficitarno 
financiranje porabe. Pri ugotavljanju obveznosti za zadovolje- 
vanje splošnih in skupnih potreb iz dohodka organizacij zdru- 
ženega dela je treba nujno določiti njihovo raven, nad katero 
se temeljna organizacija združenega dela ne sme obremeniti. 

12. Z aktivno politiko socialnega razvoja v okviru vseh 
ukrepov ekonomske politike bomo na podlagi večje proizvod- 
nje in produktivnosti dela in s še večjim vrednotenjem pro- 
izvodnega in ustvarjalnega dela ter dela v težjih pogojih 
ustvarili pogoje za ustavitev zmanjševanja življenjske ravni in 
za njeno postopno rast, kot motivacijskega faktorja nadalj- 
njega ekonomskega in socialnega razvoja. 

Da bi ustavili zmanjševanje realnih osebnih dohodkov in 
dosegli njihovo povečanje, bomo s politiko delitve dohodka in 
delitve osebnih dohodkov po doseženih rezultatih dela zago- 
tovili, da bo delež nominalnih osebnih dohodkov v dohodku 
ostal nespremenjen v primerjavi z letom 1984, realni osebni 
dohodki pa bodo rasli v skladu s povečanjem produktivnosti 
dela, kar je pogoj za krepitev delovne in dohodkovne motivira- 
nosti delavcev za ustvarjalnejše in produktivnejše delo ter 
učinkovitejše izkoriščanje vseh razpoložljivih virov. 

V okviru skupne socialne politike bomo predvideno gibanje 
življenjske ravni in osebnih dohodkov uresničili: 

1) z uporabo družbenega dogovora o skupnih osnovah in 
merilih za pridobivanje in razporejanje dohodka, s katero je 
treba zagotoviti večjo odvisnost med bruto osebnimi dohodki 
na delavca in akumulacijo na angažirana sredstva ter vplivati 
na zmanjšanje velikih razponov v osebnih dohodkih med 
panogami, ki ne temeljijo na delu, hkrati pa povečati razpone 
v organizacijah združenega djla na podlagi večje odvisnosti 
od prispevka delavcev k učinkovitejši uporabi razpoložljivih 
sredstev pri ustvarjanju realnega večjega dohodka; 

2) z diferencirano uporabo sredstev za skupno porabo v 
organizacijah združenega dela ter z iskanjem virov sredstev v 
občinah in samoupravnih interesnih skupnostih na podlagi 
racionalizacije in določanja prednosti na področju splošne in 
skupne porabe, da bi ukrepali za varstvo življenjske ravni 
družin z nizkimi skupnimi prejemki na člana gospodinjstva, 
zlasti družin v industrijskih središčih v velikih mestih, upoko- 
jencev z najnižjimi prejemki in tistih, ki prejemajo varstveni 
dohodek, socialne in druge pomoči, upravičencev do otroš- 

kega dodatka, do nadomestila za čas brezposelnosti, učencev 
in študentov, ki prejemajo štipendije in kredite; 

3) z učinkovitejšo aktivnostjo samoupravnih organizacij in 
drugih družbenih subjektov, z ukrepi ekonomske in socialne 
politike, zlasti pa davčne politike, s katerimi bomo odpravljali 
in preprečevali vzroke za nastajanje in poglabljanje socialnih 
razlik, ki ne temeljijo na rezultatih dela, ter druge vire druž- 
beno nesprejemljivih socialnih razlik. 

13. S hitrejšo rastjo sredstev amortizacije in akumulacije, z 
njihovim hitrejšim kroženjem na enotnem jugoslovanskem 
trgu in z večjo koncentracijo sredstev na samoupravni pod- 
lagi bomo omogočili dinamičnejšo in stabilnejšo ekonomsko 
rast in razvoj. 

Na tej podlagi moramo največ razpoložljivih sredstev za 
investicije usmeriti predvsem v objekte, ki bodo omogočili 
povečanje izvoza blaga in storitev ter smotrno nadomeščanje 
uvoza, v proizvodnjo energije iz domačih virov, proizvodnjo 
hrane, proizvodnjo in nakup tirnih vozil in ladij, v razvoj 
drobnega gospodarstva ter v modernižacijo in rekonstrukcijo 
zmogljivosti, da bi zboljšali njihovo tehnološko raven v dejav- 
nostih, ki so pomembne za hitrejše strukturno prilagajanje 
gospodarstva, hkrati pa začeli graditi nove objekte, potrebne 
za zagotovitev nepretrgane proizvodnje, zlasti na področju 
energetike. 

S tem bodo začele na selektivni podlagi realno rasti gospo- 
darske investicije v osnovna sredstva ter vlaganja v stanovanj- 
sko graditev. Učinkovitost investiranja je nujno treba povečati 
s hitrejšo graditvijo in smotrnejšo uporabo sredstev, razpolož- 
ljivih za dokončanje začetih vlaganj v investicijske objekte, in 
z dosledno uporabo meril ekonomske učinkovitosti in druž- 
bene upravičenosti novih investicij. V skladu z ustreznimi 
predpisi je nujno treba vzpostaviti skladnejša razmerja med 
vlaganji v osnovna in trajna obratna sredstva. 

Investicijsko politiko bomo uresničevali takole: 
1) da bi izboljšali strukturo investicij v vseh republikah in 

avtonomnih pokrajinah, bomo ponovno obravnavali, ali sta 
ekonomsko in družbeno opravičeni nadaljnja graditev začetih 
investicij in odložitev graditve investicijskih objektov, ki ne 
ustrezajo stabilizacijskim merilom. Hkrati bomo v skladu s 
pogoji in merili razvojne politike, določene v dolgoročnem 
programu ekonomske stabilizacije, pospešili dokončevanje 
dosedanjih vlaganj in začeli nova vlaganja; 

2) zagotovili bomo večjo stopnjo samofinanciranja in real- 
nejše pogoje za financiranje investicij. S kreditno politiko in 
drugimi ukrepi bomo spodbujali združevanje dela in sredstev 
zaradi vlaganj v namene iz drugega odstavka te točke; 

3) da bi spodbudili vlaganja tujih oseb v domače organiza- 
cije združenega dela, bomo izdelali ustrezne programe in 
projekte, pomembne za uresničevanje skupne razvojne poli- 
tike in primerne za skupna vlaganja na ekonomsko enako- 
pravnih temeljih. S tem bi zagotovili dopolnilno akumulacijo, 
smotrn uvoz sodobne tuje tehnologije in uspešnejše vključe- 
vanje domačega gospodarstva v mednarodno delitev dela; 

4) v republikah in avtonomnih pokrajinah bodo novelirali 
ustrezne predpise, da bi investicijsko graditev uskladili z 
realno razpoložljivimi finančnimi in materialnimi sredstvi, 
zmanjšali prekoračitve predračunske vrednosti investicij ter 
zagotovili učinkovitejšo investicijsko graditev. Zato morajo 
investitorji in izvajalci investicijskih del, razen pri objektih, ki 
se že zaradi svoje narave dlje gradijo, določiti v pogodbo 
fiksne cene; 

5. organizacije združenega dela bodo v skladu z zakonom o 
razširjeni reprodukciji in minulem delu sklenile samoupravne 
akte, s katerimi bodo uredile način odločanja o investicijah in 
odnose pri gospodarjenju z investicijskimi sredstvi ter 
določile odgovornost vseh udeležencev pri investicijski gra- 
ditvi; 

6) z učinkovito uporabo družbenega sistema informiranja 
na tem področju, vštevši tudi sprejetje družbenega dogovora 
o merilih in postopku za dajanje mnenj o družbeni in ekonom- 
ski opravičenosti nameravanih investicij, bomo zboljšali 
postopek odločanja o investicijah in učinkovitost investiranja; 

7) z ukrepi davčne in kreditne politike bomo spodbujali 
občane, da varčujejo in več svojih osebnih sredstev vlagajo v 
razvoj drobnega gospodarstva in v druge proizvodne namene 
ter stanovanjsko graditev. 

14. Z ukrepi ekonomske in razvojne politike bomo omo- 
gočili nadaljevanje in stabiliziranje oživljanja industrijske 
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proizvodnje, zlasti proizvodnje za izvoz, proizvodnje energije, 
surovin in reprodukcijskega materiala, s katerimi bomo zago- 
tovili boljšo preskrbo proizvodnje za izvoz in znatno nadome- 
stili uvoz, ter proizvodnje za zadovoljevanje življenjskih 
potreb prebivalstva. To bomo uresničili: 

1) s hitrejšo rastjo izvozno naravnane proizvodnje višje 
stopnje obdelave, zlasti na konvertibilno področje, in z njeno 
hitrejšo modernizacijo ter prilagajanjem zahtevam svetov- 
nega trga; 

2) s spremembami strukture proizvodnje ob hitrejši uvedbi 
avtomatike, robotike in novih informacijskih sistemov v pro- 
izvodne procese in osvajanju njihove proizvodnje ter uvedbi 
nove tehnologije tudi v druge dejavnosti, kar bo zmanjšalo 
tehnično-tehnološko uvozno odvisnost in povečalo konku- 
renčno sposobnost industrije. K temu naj bi prispeval tudi 
hitrejši razvoj lastnega znanstvenoraziskovalnega dela; 

3) z ustvarjanjem energetske osnove za neoviran proces 
reprodukcije; 

4) z zmanjševanjem porabe surovin in reprodukcijskega 
materiala na enoto proizvoda in večjim izkoriščanjem 
domačih sekundarnih surovin; 

5) z zmanjševanjem ekonomsko nesmotrnega izvoza suro- 
vin in reprodukcijskega materiala, ki se hkrati tudi uvažajo, ter 
z zagotavljanjem rednejše preskrbe domače prozvodnje s tem 
materialom, zlasti zaradi povečanja izvoza proizvodov višje 
stopnje obdelave. 

Skladnejše proizvodne in izvozno-uvozne tokove bomo 
zagotovili tudi z ustvarjanjem pogojev za krepitev ekonomske 
integracije na samoupravni podlagi. 

15. S povečano proizvodnjo energije iz domačih virov ter z 
možnim uvozom bomo zagotavljali zadostne energetske 
okvire za neovirano reprodukcijo v industriji in na drugih 
gospodarskih področjih ter za zadovoljevanje potreb široke 
porabe. 

Ustvarjali bomo pogoje, ki bodo omogočali nadaljnje spre- 
membe v strukturi proizvodnje in porabe energije ob zmanjša- 
nju uvozne odvisnosti. 

S smotrno porabo in varčevanjem vseh oblik energije, zlasti 
ob upoštevanju uvozne odvisnosti, bomo zmanjšali porabo na 
enoto proizvoda na vseh področjih porabe. 

Z ukrepi ekonomske politike bomo zagotovili nepretrgani 
razvoj energetike, vštevši tudi nove in obnovljive oblike ener- 
gije, da energetika ne bi postala omejevalni dejavnik celot- 
nega gospodarskega razvoja države. 

Z energetsko bilanco Jugoslavije za leto 1985 bomo določili 
obseg proizvodnje in porabe električne energije, premoga, 
nafte in naravnega plina, možen uvoz nafte in naftnih deriva- 
tov, plina, premoga za koksanje in urana ter ukrepe za njeno 
uresničevanje. 

Večjo proizvodnjo in smotrnejšo porabo energije bomo 
dosegli tudi: 

1) z zagotavljanjem sredstev za uresničevanje družbenega 
dogovora o ukrepih za spodbujanje odpiranja novih in moder- 
nizacijo sedanjih premogovnikov in eksploatacijskih naftnih 
in plinskih polj; 

2) z zagotavljanjem sredstev za pospešitev raziskovanj in 
izkoriščanja premoga, nafte, plina in uranove rude, za ra- 
ziskovanja zaradi povečanja njihove uporabne vrednosti, ra- 
ziskovanja in večje izkoriščanje novih in obnovljivih oblik 
energije, zlasti sončne in geotermalne, energije biomas ter za 
pospešitev graditve majhnih hidroelektrarn; 

3) z doslednim izvajanjem programa dolgoročnih ukrepov 
za racionalizacijo, nadomestitev in varčevanje energije. Ta 
program bomo dopolnili z novimi kompleksnimi in učinkovi- 
tejšimi ukrepi; 

4) s prepovedjo razpolaganja z delom družbenih sredstev 
za financiranje graditve termoelektrarn, toplarn, energetskih 
objektov in kotlovnic na tekoča goriva; 

5) z zagotavljanjem prednosti pri preskrbi z naftnimi deri- 
vati za kemično industrijo, kmetijstvo, proizvodnjo osnovnih 
surovin in proizvodnjo za izvoz, tujski turizem, mednarodni 
promet in namensko proizvodnjo. 

Zainteresirane elektrogospodarske skupnosti republik in 
avtonomnih pokrajin se bodo sporazumele o skupni uporabi 
kosovskega lignita za proizvodnjo električne energije. 

Sklenjen bo družbeni dogovor o izbiri enotnega gorivnega 
ciklusa in tipa jedrskih elektrarn. 

16. Povečali bomo proizvodnjo surovin in reprodukcijskega 
materiala. Zato bomo pospešili, da bodo končane in začele 
obratovati začete zmogljivosti primarnih faz, zlasti rudniki 
kovin in nekovin ter zmogljivosti za oplemenitenje in njihovo 
uskladitev s predelovalnimi zmogljivostmi. Pospešili bomo 
tudi, da bodo končane in začele obratovati zmogljivosti z 
visoko stopnjo dovršitve za proizvodnjo bazičnih kemičnih 
proizvodov. 

Ukrepali bomo za smotrnejše izkoriščanje lesa in negovanje 
gozdov. 

Z večjo proizvodnjo domačih surovin in reprodukcijskega 
materiala, zmanjšanjem njihovega izvoza in selektivnim 
usmerjanjem iz uvoza bomo ustvarili pogoje za hitrejšo rast 
proizvodnje za izvoz v kovinsko-predelovalni industriji, prede- 
lovalni kemični industriji, predelovalni tekstilni in usnjarski 
industriji ter v finalni predelavi lesa idr. 

Ustavili bomo, nadaljnje zmanjševanje obsega gradbenih 
del pri nas in povečali obseg izvajanja gradbenih del v tujini. 

17. Povečali bomo proizvodnjo kmetijskih pridelkov in živil, 
ki bo zadovoljila povpraševanje v državi, zagotovila nujne 
rezerve in porast izvoza. Zato moramo pospešiti izrabo proi- 
zvodnih zmogljivosti, zlasti na individualnih gospodarstvih, 
ter agroindustrijski kompleks veliko bolje organizirati. 

S posebnimi ukrepi ekonomske politike bomo spodbujali 
razvoj proizvodnje hrane, in sicer: 

1) z ukrepi monetarno-kreditne politike bomo zagotovili 
sredstva za kreditiranje družbeno organizirane proizvodnje, 
zalog in rezerv osnovnih kmetijskih pridelkov in živil ob 
vključevanju novih namenov v selektivni program (rž, ječmen, 
seme krmnih rastlin, krma in plemenski podmladek), ter naju- 
godnejše pogoje kreditiranja. V razvojni politiki bomo glede 
višine obrestne stopnje kmetijstvo enako obravnavali kot 
druge prednostne dejavnosti. S samoupravnim sporazumom 
bank bomo zagotovili, da se sredstva usmerjajo pod ugodnej- 
šimi pogoji v spodbujanje združevanja sredstev za vlaganja v 
razvoj kmetijske proizvodnje, zlasti pa za ureditev in razširitev 
obdelovalnih površin družbenega sektorja kmetijstva in druž- 
beno organizirane proizvodnje ter za hidrotehnične meliora- 
cije; 

2) zagotovili bomo sredstva za regresiranje umetnih gnojil 
in sredstev za varstvo rastlin v skladu z gibanjem cen tega 
reprodukcijskega materiala v letu 1985; 

3) zagotovili bomo delovanje mehanizma devizne kompen- 
zacije, če bo prepovedan izvoz kmetijskih pridelkov in živil; 

4) v kompenzacijskih poslih s tujino bo izvoz kmetijskih 
pridelkov dovoljen samo zaradi uvoza reprodukcijskega 
materiala za potrebe kmetijstva; 

5) zagotovili bomo devize za prednostno plaćanje uvoza 
nujnih surovin in reprodukcijskega materiala za potrebe kme- 
tijstva; 

6) ukrepali bomo, da bi spodbujali vlaganja v projekte 
skupnega pomena za povečanje proizvodnje strateško 
pomembnih proizvodov (žito, meso) in učinkovito izkoriščali 
komparativne prednosti in uspešneje povezovali regije in 
proizvodne sisteme; 

7) v okviru Gospodarske zbornice Jugoslavije in splošnih 
združenj bodo pripravljeni programi skupne proizvodnje 
surovin, reprodukcijskega materiala in opreme za agroindu- 
strijski kompleks in z ukrepi spodbujali združevanje deviz 
turističnega gospodarstva gostinskih in trgovskih organizacij 
z organizacijami združenega dela agroindustrijskega kom- 
pleksa, da bi zagotovili nepretrgano oskrbo s kmetijskimi 
pridelki in živili. 

18. Na področju prometa bomo ukrepali in delovali, da bi 
zboljšali tehnologijo in organizacijo dela, povečali učinkovi- 
tost in varnost prevoza, zboljšali kakovost storitev in zmanj- 
šali transportne stroške, da bi bil usposobljen uspešno zado- 
voljiti potrebe uporabnikov storitev. 

Prednost pri razvoju bodo imeli železniški, pomorski in 
rečni promet, od tega modernizacija proge Jesenice - Gevge- 
lija in nakup tirnih vozil ter morskih in rečnih ladij. Nadaljevali 
bomo z vlaganji v graditev avtoceste »bratstvo in enotnost«, 
razvoj zmogljivosti integralnega transporta, dokončanje 
koaksialnega kabelskega sistema z ustreznimi priključki in 
graditev integralnega omrežja za prenos podatkov. 

Spodbujali bomo hitrejšo modernizacijo zmogljivosti, da bi 
se uspešneje vključile v mednarodni promet ter povečala 
delež pri prevozu blaga in potnikov in tranzit. 
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Za uresničevanje nalog, predvidenih v tej točki: 
1) bo sklenjen dogovor o pogojih za gospodarjenje želez- 

niškega prometa ter sprejeti ukrepi za njegovo izvajanje; 
2) z ukrepi kreditno-monetarne politike in s samoupravnim 

sporazumom bank ter z združevanjem sredstev gospodarstva 
bodo usmerjena in zagotovljena večja sredstva za kreditiranje 
nakupa tirnih vozil in ladij za železnico, pomorsko in rečno 
plovbo; 

3) odpravljen bo dolg gospodarstva do jugoslovanskih 
železnic iz naslova storitev tujih železnic z izvajanjem veljav- 
nih predpisov pa zagotovljeno redno izpolnjevanje tekočih 
obveznosti ter prenos deviz za storitve v mednarodnem 
pomorskem prometu; 

4) omogočen bo uvoz nadomestnih delov in najnujnejše 
opreme, ki se ne izdeluje pri nas, brez plačila izventarifnih 
davščin in posebnih taks za potrebe železnice, ptt in varnosti 
na mednarodnih vodnih poteh in v zračnem prometu; 

5) omogočen bo uvoz ladij in letal tudi na hipotekami 
kredit; 

6) zaradi smotrnejše izrabe in vzdrževanja razpoložljivih 
zmogljivosti in povečanja učinkovitosti in delovne storilnosti 
bodo delovne organizacije in skupnosti na področju železniš- 
kega in ptt prometa ukrepale da zboljšajo njihovo samou- 
pravno in tehnološko organiziranost; 

7) sklenjen bo dogovor, da bi se zagotovili stalni viri za 
financiranje graditve in vzdrževanja cest, o čemer bo sklenjen 
poseben dogovor; 

8) z dogovori, sklenjenimi med ptt in drugimi sistemi zvez 
bo zagotovljena skupna graditev in izraba prenosnih in drugih 
zmogljivosti. 

Poostrena bo kontrola ter zagotovljena večja varnost ljudi 
in premoženja v vseh oblikah prometa z večjo angažiranostjo 
vseh družbenih subjektov pri preventivnem ukrepanju ter 
boljše oskrbovanje z nadomestnimi deli, gumami idr. 

19. Razvoj drobnega gospodarstva bo temeljil na hitrejšem 
razvoju kooperacije velikih proizvodnih organizacij z organi- 
zacijami združenega dela drobnega gospodarstva in nosilci 
osebnega dela v proizvodnji delov, sklopov in blaga za široko 
porabo ter na razvoju deficitarnih storitvenih zmogljivosti. 

Z davčno politiko in drugimi ukrepi bomo spodbujali 
občane, zlasti delavce, ki se vračajo z začasnega dela v tujini, 
da vlagajo sredstva v odpiranje samostojnih delavnic in v 
ustanavljanje pogodbenih organizacij ali da združujejo delo 
in sredstva z organizacijami združenega dela. 

Občine bodo z zemljiško in davčno politiko, z zagotovitvijo 
poslovnega prostora in poenostavitvijo postopka za pridobi- 
tev dovoljenja za delo spodbujale razvoj drobnega gospodar- 
stva. Republike in avtonomni pokrajini bodo spremenile in 
dopolnile predpise s področja osebnega dela, prilagodile 
predmetnike in učne načrte potrebam drobnega gospodar- 
stva, ponovno preučile in izpopolnile predpise o poslovnem 
prostoru. Federacija bo ustrezno spremenila in dopolnila 
predpise iz svoje pristojnosti. 

20. Z ukrepi ekonomske in razvojne politike bomo spodbu- 
jali hitrejši razvoj turizma kot kompleksne dejavnosti, 
pomembne za celoten gospodarski razvoj, za zaposlovanje in 
življenjsko raven. 

V vseh organizacijah združenega dela in asociacijah turisti- 
čnega gospodarstva bodo v sodelovanju z organizacijami iz 
drugih dejavnosti, ki sodelujejo v turistični ponudbi, sprejeli 
posebne programe ukrepov in delovanja, da bi povečali 
devizni priliv od turizma. Spodbujali bomo združevanje dela 
in sredstev, učinkovito in smotrno investiranje ter razširitev 
turističnih zmogljivosti. 

Za povečanje deviznega priliva od turizma moramo zagoto- 
viti boljšo in učinkovitejšo propagando, raziskovanje trga, 
organiziranejši nastop na turističnem trgu, boljšo preskrbo, 
večjo kakovost storitev, večjo porabo zunaj penzionov, daljšo 
turistično sezono in druge aktivnosti za obogatitev turistične 
ponudbe. 

Krepitev konkurenčne sposobnosti turističnega gospodar- 
stva bomo zagotovili: z dinarskim spodbujanjem določenih 
namenov zaradi izvoza turističnih storitev; z izdajanjem dinar- 
skih čekov Narodne banke Jugoslavije za turistične storitve in 
za prodajo določenega blaga s popustom, da bi se povečala 
celotna devizna poraba; z bančnimi krediti za pripravo turi- 
stične sezone in za izvršeni izvoz turističnih storitev; s pra- 
vočasnim izločanjem sredstev za skupno turistično propa- 
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gando v znesku 1% registriranega deviznega priliva, od tega 
ustrezen del v devizah za kritje stroškov te dejavnosti v tujini; 
z davčnimi olajšavami; z dajanjem prednosti pri preskrbi 
tujega turizma z naftnimi derivati ter z drugimi ukrepi. 

Skupščine družbenopolitičnih skupnosti in vsi pristojni 
organi od občine do federacije bodo potrebno spremenili in 
dopolnili predpise, pomembne za učinkovitejši razvoj vseh 
oblik turizma. 

21. Z izvajanjem družbenega dogovora o določitvi skupnih 
elementov stanovanjske in komunalne politike ter z ukrepi 
tekoče ekonomske politike bomo ustvarjali možnosti za dina- 
mičnejšo in smotrnejšo stanovanjsko graditev, dar bi oživeli 
celotno gospodarsko dejavnost, povečali zaposlenost in reše- 
vali stanovanjske probleme prebivalcev, predvsem z večjim 
angažiranjem osebnih sredstev delovnih ljudi in občanov, z 
uvedbo obveznega lastnega deleža ob dodelitvi družbenega 
stanovanja odvisno od gmotnih možnosti, z dolgoročnim 
namenskim varčevanjem za stanovanje in s spodbujanjem 
individualne stanovanjske graditve. 

22. Materialni položaj družbenih dejavnosti bomo usklaje- 
vali s celotnimi družbenimi možnostmi, tako da bo obseg 
sredstev, ki se zagotavlja iz dohodka in osebnih dohodkov, 
ostal na realni ravni iz leta 1984. Na področju zdravstva, 
izobraževanja, socialnega varstva in na drugih področjih se 
bo nadaljevala revizija obsega in načina uveljavljanja pravic 
delovnih ljudi in občanov. Ukrepali bomo za smotrno poslova- 
nje v samoupravnih interesnih skupnostih in delovnih skup- 
nostih družbenih dejavnosti, da bi se povišala življenjska 
raven in zboljšala kakovost storitev. Z razvojem svobodne 
menjave dela v teh dejavnostih bomo zagotovili enakopravne- 
jši družbenoekonomski položaj in realnejše dohodkovne 
odnose. V republikah in avtonomnih pokrajinah bodo v 
skladu s tem: 

1. nadaljevali z racionalizacijo celotne šolske in fakultetne 
mreže, kar bo vplivalo, da se zboljšajo njihov materialni polo- 
žaj, kakovost storitev ter poveča učinkovitost njihovega delo- 
vanja; 

2. okrepili delovanje za ohranitev in zboljšanje zdravstve- 
nega stanja prebivalstva. S selektivnim pristopom in spodbu- 
jevalnimi ukrepi bo zagotovljen ugodnejši ekonomski položaj 
zdravstva, da bi se ustavilo nadaljnje slabšanje materialnega 
položaja zdravstva in kakovosti zdravstvenih storitev. Z ukrepi 
iz resolucije o zboljšanju zdravstvenega varstva bo zagotov- 
ljen prednostni razvoj primarnega in preventivnega zdravstve- 
nega varstva, predvsem z neposredno menjavo dela med 
temeljnimi organizacijami združenega dela in krajevnimi 
skupnostmi. Z ustrezno delitvijo dela, bo pospešen postopek 
funkcionalnega povezovanja zdravstvenih organizacij združe- 
nega dela, da bi se povečala učinkovitost, smotrneje uporab- 
ljala sredstva in zmanjšali stroški. 

23. Določili bomo skupno strategijo in politiko znanstve- 
nega in tehnično-tehnološkega razvoja Jugoslavije v okviru 
celotne dolgoročne strategije družbenoekonomskega razvoja 
države in jo začeli uporabljati. Znanstvenoraziskovalno dejav- 
nost in raziskovalno-razvojne in tehnično-tehnološke posege 
in programe bomo obravnavali, kot glavne materialne dejav- 
nike napredka proizvodnih sil družbe, za katere ne bo veljala 
omejitev porabe. 

Razvoj znanosti, tehntjloški razvoj in znanstvenorazisko- 
valne dejavnosti bodo temeljili na skupnih raziskovalno- 
razvojnih in finančnih programih razvoja organizacij združe- 
nega dela proizvodnih in družbenih dejavnosti na načelu 
združevanja dela, znanja in sredstev, spodbujali pa se bodo 
tudi z ukrepi ekonomske politike. 

Ponovno bomo preučili sedanje in uvedli nove oblike dav- 
čnih, kreditnih in drugih olajšav, da bi se hitreje razvijala in 
uveljavila znanstveni in tehnično-tehnološki napredek. Spre- 
jeli bomo ukrepe o namenskem usmerjanju sredstev za vlaga- 
nje v razvoj znanstvenoraziskovalnega dela. Spodbujali bomo 
vlaganja v programe in projekte znanstvenoraziskovalnega 
dela, ki je skupnega pomena za razvoj države. Cim bolj bomo 
podprli hitrejše širjenje in organiziranje novih raziskovalnih 
razvojnih centrov v proizvodnih dejavnostih ter njihovo 
samoupravno združevanje z znanstvenimi organizacijami 
družbenih dejavnosti, da bi uresničili skupne tehnično-tehno- 
loške in ekonomske posege. 

24. Izvajali bomo politiko produktivnega zaposlovanja v 
skladu z dolgoročnim programom ekonomske stabilizacije ter 
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konkretno ukrepali in delovali, kot je določeno v družbenem 
dogovoru o skupnih temeljih politike zaposlovanja in njenem 
izvajanju v SFRJ. Na tej podlagi bomo ustvarili ustrezne eko- 
nomske in družbene pogoje, da bi se zaposlenost v družbe- 
nem sektorju povečala približno za 2,5%, v individualnem 
nekmetijskem sektorju pa delovno angažiralo še približno 50 
tisoč ljudi. 

Z ukrepi ekonomske politike bomo podprli programe in 
načrte organizacij združenega dela, s katerimi se na produk- 
tivni podlagi povečuje število zaposlenih ter njihova smotrna 
izkoriščenost na podlagi dela, znanja in delovnega časa, s 
tem pa se uresničuje tudi določena politika zaposlovanja, 
zlasti glede: 

1. prestrukturiranja proizvodnje, reorganizacije poslovanja 
ter prekvalifikacije in dokvalifikacije delavcev, da bi se zmanj- 
šala brezposelnost, učinkoviteje izkoriščal razpoložljivi 
delovni potencial in povečalo zaposlovanje, zlasti mladih stro- 
kovnih kadrov; 

2. uvedbe dela v več izmenah, podaljšanje obratovalnega 
časa, in skrajšanja delovnega časa delavcev zaradi boljše 
izrabe zmogljivosti in večje zaposlenosti; 

3. odstopanja naprav, strojev in opreme, ki se ne uporab- 
ljajo ali pa je njihova uporaba pod ekonomsko opravičeno 
ravnijo drugim organizacijam in brezposelnim. Zato bo tudi 
Gospodarska zbornica Jugoslavije zboljševala sistem informi- 
ranja o premalo izkoriščenih zmogljivostih in o možnostih, da 
se posamezna delovna sredstva odstopijo, prenesejo ali pro- 
dajo; 

4. zagotovitve prednosti organizacijam združenega dela pri 
najemanju kreditov za nakup surovin in sredstev na podlagi 
spodbujanja izvoza, zlasti v tistih delih države, kjer je problem 
brezposelnosti izrazitejši, če te organizacije povečajo število 
zaposlenih v skladu z ekonomskimi pogoji in merili gospodar- 
jenja in uresničevanja povečanega obsega in kakovosti proi- 
zvodnje in storitev; 

5. hitrejšega razvoja drobnega gospodarstva in tistih dejav- 
nosti, ki zagotavljajo novo produktivno zaposlovanje in aktivi- 
ranje proizvodnih in storitvenih zmogljivosti z možnostjo, da 
se angažirajo tudi sredstva občanov, zlasti tistih na začasnem 
delu v tujini. V vseh občinah in širših družbenopolitičnih 
skupnostih bodo organizirali najširšo informiranost občanov, 
zlasti tistih na začasnem delu v tujini, o konkretnih pogojih in 
možnostih, ki jih za razvoj zaposlenosti in delovne angažira- 
nosti omogočajo programi drobnega gospodarstva. 

Organizacije združenega dela morajo glede na svoje 
potrebe spodbujati in še bolj aktivirati delo na domu na 
podlagi širšega sodelovanja z drobnim gospodarstvom druž- 
benega in individualnega sektorja in tako organizirati proi- 
zvodnjo in storitve za svoje potrebe. 

Znatno bolj moramo omogočiti, da delovni ljudje s svojo 
pobudo in sredstvi zagotovijo svoj obstoj in zato povečati 
možnosti za aktiviranje v prometnih in proizvodnih dejavno- 
stih, pri zbiranju in uporabi sekundarnih surovin, odkupu 
posameznih kmetijskih pridelkov itd. 

25. V skladu z dolgoročnim programom ekonomske stabili- 
zacije se bo delež celotnih sredstev za splošne družbene in 
skupne potrebe, ki se zagotavljajo v proračunih družbenopoli- 
tičnih skupnosti in kot prihodki samoupravnih interesnih 
skupnostih s področja družbenih dejavnosti, samoupravnih 
interesnih skupnosti s področja materialne proizvodnje in 
drugih samoupravnih organizacij ter v skladih družbenopoliti- 
čnih skupnosti, zmanjšal v družbenem proizvodu v letu 1985 
in oblikoval brez upoštevanja predvidene inflacije ter v okviru 
določenih stopenj izvirnih prihodkov. 

Na podlagi rezultatov po zaključnih računih družbenega 
gospodarstva za leto 1984 in po periodičnih obračunih v letu 
1985 se sredstva za te namene lahko usklajujejo z ustvarje- 
nimi prihodki, vendar morajo rasti počasneje od ustvarjenega 
dohodka celotnega gospodarstva. Ta poraba bo v letu 1985 
praviloma usklajena samo enkrat. 

Politiko splošne in skupne porabe bomo uresničevali na 
podlagi družbenega dogovora o zmanjšanju deleža sredstev 
za zadovoljevanje splošnih družbenih in skupnih potreb v 
družbenem proizvodu. 

26. Celotni obseg proračuna federacije za leto 1985 bomo 
določili, ne da bi vanj vključili anticipirano inflacijo ter v 
okviru določenih stopenj temeljnega prometnega davka, 
carine in uvoznih davščin. Na podlagi rezultatov po zaključnih 

računih družbenega gospodarstva za leto 1984 in gospodar- 
skih gibanj v prvih mesecih leta 1985 bodo sredstva, predvi- 
dena v celotnem obsegu proračunskih odhodkov federacije 
za leto 1985, valorizirana najkasneje v juliju leta 1985. Ta 
sredstva bomo valorizirali v skladu z ustvarjenimi prihodki, 
vendar morajo rasti počasneje od rasti ustvarjenega dohodka 
družbenega gospodarstva. 

27. Še nadalje bomo uresničevali politiko hitrejšega 
razvoja gospodarsko manj razvitih republik in najhitrejšega 
razvoja SAP Kosovo. 

Hitrejši razvoj gospodarsko manj razvitih republik in SAP 
Kosovo bomo spodbujali s sredstvi Sklada federacije za kredi- 
tiranje hitrejšega razvoja gospodarsko manj razvitih republik 
in avtonomnih pokrajin, z dodatnimi sredstvi iz proračuna 
federacije in z drugimi dogovorno določenimi ukrepi. 

Vse družbenopolitične skupnosti bodo v soglasju z dogovo- 
rom o združevanju dela sredstev Sklada federacije za krediti- 
ranje hitrejšega razvoja gospodarsko manj razvitih republik in 
avtonomnih pokrajin sprejele ukrepe za pospeševanje samou- 
pravnega združevanja dela in sredstev iz naslova dela stalnih 
sredstev Sklada, namenjenih za združevanje, in zagotovile 
uporabo teh ukrepov ter spremljanje njihovih učinkov. 

V okviru politike zadolževanja v letu 1985 bomo gospodar- 
sko manj razvitim republikam in SAP Kosovu omogočili v 
skladu z režimom uvoza, določenem s skupno devizno poli- 
tiko, uvoz specifične opreme in nadomestnih delov, ki jih ne 
proizvajamo pri nas - za objekte, ki se realizirajo z združeva- 
njem dela in sredstev iz naslova dela stalnih sredstev Sklada 
federacije za kreditiranje hitrejšega razvoja gospodarsko 
manj razvitih republih in avtonomnim pokrajin, namenjenih za 
združevanje. V tem smislu bomo z odlokom o ravni, do katere 
smejo banke iz gospodarsko manj razvitih republik in SAP 
Kosovo, pooblaščene za posle s tujino, sklepati kreditne posle 
s tujino in dajati zanje garancije, zagotovili raven, ki bo vsaj za 
dve odstotni točki višja od celotne ravni, ki bo določena za vse 
banke v državi. 

Zagotovili bomo carinske olajšave za uvoz specifične 
opreme in nadomestnih delov, ki se ne proizvajajo pri nas, za 
objekte, ki se v gospodarsko manj razvitih republikah in SAP 
Kosovo realizirajo z združevanjem dela in sredstev. 

Da bi izboljšali likvidnost gospodarstva in bank v gospodar- 
sko manj razvitih republikah in SAP Kosovo, katerih stopnja 
zadolženosti je nad povprečno zadolženostjo države, bomo v 
okviru reševanja problemov tečajnih razlik, nastalih iz naslova 
zunanjih finančnih kreditov, predlagali ustrezne rešitve za 
kritje dosedaj nastalih in tekočih tečajnih razlik.* 

Posebne aktivnosti bomo usmerjali v uresničevanje politike 
najhitrejšega razvoja SAP Kosovo, zato bomo na podlagi 
dogovorjenih aktivnosti sprejeli tudi naslednje dodatne 
ukrepe: odložili bomo vračanje anuitet za kredite iz Sklada 
federacij za kreditiranje hitrejšega razvoja gospodarsko manj 
razvitih republik in avtonomnih pokrajin, ki zapadejo v plačilo 
v letu 1985; federacija bo prevzela dinarske obveznosti za 
kredite, ki jih ima SAP Kosovo do Mednarodne banke za 
obnovo in razvoj; 
pospeševali bomo izpolnjevanje prevzetih obveznosti iz dogo- 
vora republik in SAP Vojvodine iz leta 1980, da z lastnimi 
sredstvi zgradijo vsaj po en gospodarski objekt v SAP Kosovo; 
dogovorjeno bomo ukrepali, da organizacije združenega dela 
v SAP Kosovo poravnajo fiksne in garantirane obveznosti iz 
zunanjih kreditov; omogočili bomo uvoz določenih delov 
opreme, surovin in reprodukcijskega materiala na kredit, da 
bi dokončali in v celoti aktivirali velike investicijske objekte; 
del sredstev Sklada federacije, predvidenih za združevanje, 
bomo trimesečno vplačevali na poseben račun pri Združeni 
banki Kosova na podlagi dogovora SAP Kosovo z drugimi 
republikami in SAP Vojvodino; zagotovili bomo projektno, 
tehnično in strokono-kadrovsko pomoč organizacijam zdru- 
ženega dela SAP Kosovo; zagotovili bomo dodatna trajna 
obratna sredstva gospodarstvu SAP Kosovo v letu 1985. 

28. Do konca marca 1985 bo Zvezni izvršni svet dognal 
možne rešitve v okviru tekoče ekonomske politike in v okviru 
pravic in dolžnosti federacije predlagal ustrezne ukrepe, 

* Zvezni izvršni svet pripravlja ustrezne rešitve, ki jih bo pred- 
lagal do leta 1984. 
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pomembne, da se v SR Srbiji izven območij avtonomnih 
pokrajin ustavi zaostajanje v gospodarskem razvoju. 

V okviru priprave Družbenega plana Jugoslavije za obdobje 
1986-1990 bomo obravnavali možnosti in se dogovorili o 
ukrepih ekonomske in razvojne politike, da se v SR Srbiji 
izven območij avtonomnih pokrajin ustavi zaostajanje v 
gospodarskem razvoju. 

29. Še nadalje bomo krepili in razvijali splošno ljudsko 
obrambo in družbeno samozaščito, zlasti pa: 

- nadalje podružbljali splošno ljudsko obrambo in varnost, 
da bi bili vsi družbeni subjekti učinkoviteje pripravljeni in 
usposobljeni za uspešno delovanje v izrednih razmerah in v 
vojni; 

- ustvarili bomo materialne in druge možnosti za uresniče- 
vanje programov in izpolnjevanje nalog iz srednjeročnega 

plana razvoja na tem področju, zlasti v organizacijskem in 
kadrovskem pogledu, materialno-tehnični modernizaciji obo- 
roženih sil SFRJ in varnostnih sil; 

- zagotovili sredstva za financiranje Jugoslovanske ljudske 
armade v višini ustvarjenega narodnega dohodka celotnega 
gospodarstva Jugoslavije po tekočih cenah; 

- financirali razvoj drugih komponent splošne ljudske 
obrambe in družbene samozaščite glede na potrebe in pre- 
dnosti, določene v srednjeročnem planu; 
- nadalje bomo uresničevali sedanje programe razvoja 

obmejnih, hribovsko-planinskih in otočnih območij; 
- okrepili bomo varnostne ukrepe in aktivnosti zoper 

sovražno delovanje, pojave kriminalitete in odtujevanja druž- 
benega premoženja. 

ANALIZE IN OCENE 

Družbeni stanovanjski sklad vse bolj 

propada  

• Nezadostna komunalna infrastruktura je omejujoč dejavnik za hitrejšo gradnjo 
stanovanj in razvoj naselij v celoti 
• Stanarine vse bolj zaostajajo za potrebami za redno vzdrževanje in zamenjavo 
stanovanjskega sklada 
• Pogoji za kreditiranje stanovanjske gradnje so vse manj ugodni 
• Večji delež lastnih sredstev bo prispeval k učinkovitejšemu vodenju 
stanovanjske politike 

Zaradi dolgoletnega neeko- 
nomskega obnašanja so se na 
stanovanjsko-komunalnem 
področju nakopičili številni 
problemi, ki so najzahtevnejši 
v mestnih sredinah. Nezadovo- 
ljiva komunalna infrastruktura 
z depresivnimi cenami za stori- 
tve v vsem povojnem obdobju 
je omejujoč dejavnik razvoja 
stanovanjske graditve in delo- 
vanja naselij v celoti. Poleg te- 
ga zaradi neekonomskih sta- 
narin stanovanjski sklad vse 
bolj propada. 

Takšne ocene vsebuje anali- 
za uresničevanja stanovanjske 
politike, ki jo je pripravila Stal- 
na konferenca mest in občin 
Jugoslavije in ga poslala v 
obravnavo delegatom v Skup- 
ščini SFRJ. Analizo bodo 
obravnavali delegati v Zboru 
republik in pokrajin. 

Poleg takšnih in podobnih 
ugotovitev je v analizi opozori- 
lo, da bi vsako odlaganje upo- 
rabe ekonomske zakonitosti 
na tem področju prispevalo k 
nadaljnjem zaostrovanju in po- 
glabljanju problemov. Izhod je 
med drugim treba iskati v pre- 
strukturiranju osebne prakse v 
korist stanovanjsko-komunal- 
nega področja in to predvsem 
pri mestnem prebivalstvu, ki v 

večji meri uporablja komunal- 
ne storitve in družbena stano- 
vanja. 

V tem smislu je bil priprav- 
ljen družbeni dogovor o skup- 
nih elementih stanovanjske in 
komunalne politike. V njem je 
poudarjena potreba za večje 
angažiranje osebnih sredstev, 
postopno zvečanje stanarin do 
dva odstotka gradbene vre- 
dnosti stanovanjskega sklada, 
ekonomskih cen komunalnih 
storitev, zagotavljanje dodat- 
nih virov za komunalno infra- 
strukturo in samostojnega od- 
ločanja uporabnikov in izvajal- 
cev storitev o vseh bistvenih 
vprašanjih s tega področja. 

OBSEG, INVESTICIJE 
IN IZLOČANJE 
SREDSTEV 

V zadnjih dvajsetih letih seje 
zmanjšalo število zgrajenih in 
tistih, ki so jih pričeli graditi, je 
poudarjeno v gradivu. V prete- 
klem letu je v primerjavi z le- 
tom 1982 prišlo do zmanjšanja 
obsega družbene stanovanj- 
ske gradnje za dva odstotka 
pri zgrajenih stanovanjih in za 
dvanajst odstotkov pri nezgra- 
jenih. Še bolj je poudarjeno 
zmanjšanje števila zgrajenih 

stanovanj v prvem polletju le- 
tos - zgrajenih je bilo 13.915 
stanovanj ali 24 odstotkov 
manj kot v prvih šestih mese- 
cih leta 1983. Prav tako se je 
zmanjšalo tudi število stano- 
vanj, ki so jih začeli graditi v 
zasebnem sektorju, kar bo po- 
membno vplivalo na skupno 
število zgrajenih stanovanj v 
prihodnjih letih. 

Obseg stanovanjske gradnje 
je v neposredni odvisnosti od 
obsega in strukture investicij 
na tem področju. V vsem po- 
vojnem obdobju so bile stano- 
vanjske investicije relativno vi- 
soke - po letu 1955 se je nji- 
hov delež v skupnih investici- 
jah gibal v povprečju pri 25 
odstotkih. Investicije v komu- 
nalno dejavnost so bile v skup- 
nih investicijah udeležene z 
dvema do štirimi odstotki, ra- 
zen z nekaj izjemami v vsem 
povojnem obdobju. 

V gradivu je med drugim 
poudarjeno, da se zelo zmanj- 

šuje delež stanovanjskih inve- 
sticij v družbenem proizvodu 
SFRJ (od 9,5 odstotka v letu 
1960 na 6,3 odstotka v prete- 
klem letu). Nasprotni trend pa 
imajo individualna sredstva, ki 
so vse bolj udeležena v skup- 
nih investicijah v stanovanj- 
sko-komunalnem področju (v 
letu 1960 so znašale 44,0 leta 
1983 pa 63,0 odstotkov). 

Investicije v komunalno in- 
frastrukturo so relativno maj- 
hne v primerjavi s stanovanj- 
sko graditvijo - znašajo od 11 
do 16 odstotkov skupnih inve- 
sticij v stanovanjskem-komu- 
nalnem področju. Za komunal- 
no infrastrukturo so potrebna 
velika sredstva in je takšno ra- 
zmerje vlaganj v komunalno 
graditev popolnoma nelo- 
gično. 

Po podatkih, ki jih vsebuje 
gradivo so se pomembno po- 
večala sredstva za stanovanj- 
sko gradnjo, vendar se je nji- 
hova vrednost realno zmanjša- 
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la, ker so se zelo povečali 
stroški gradnje in cena stano- 
vanj. Razen tega se stanovanj- 
ski dinar vse pogosteje upo- 
rablja za druge namene. Velik 
del teh sredstev se angažira na 
podlagi sprejetih in še ne- 
plačanih obveznosti, precej- 
šen del pa organizacije zdru- 
ženega dela uporabljajo kot 
posojilo, tako da so le-ta 
največkrat izven stanovanjske- 
ga področja. 

KOMUNALNA 
INFRASTRUKTURA IN 
STANOVANJSKO 
ZADRUŽNIŠTVO 

Ko je govor o stanovanjski 
infrastrukturi, posebej v velikih 
mestih, le-ta precej zaostaja za 
potrebami gospodarstva in 
drugimi uporabniki storitev. 
Cene komunalnih storitev so 
neprestano depresirane. Ra- 
zen tega ugašajo ali se zmanj- 
šujejo posamezni viri sredstev 
za financiranje razvoja komu- 
nalnih dejavnosti (krediti, sa- 
moprispevek, del namenskih 
sredstev za stanovanjsko gra- 
ditev in podobno). 

Zelo pogosta je, je poudarje- 
no v analizi, kritična preskrba z 
vodo, ki zahteva velika vlaga- 
nja, slaba pa je tudi zemljiška 
politika v nekaterih mestih in 
občinah. Slabo vpliva tudi za- 
htevna in neustrezna uporaba 
energije potrebne za stanova- 
nje. Od leta 1965 je bil vse bolj 
zapostavljen premog, ki so ga 
zamenjale druge vrste energi- 
je. Ker odpade na premog 85 
odstotkov skupnih potencialov 
energije v naši državi in le ne- 
kaj odstotkov na nafto in na- 
ravni plin je bilo v preteklem 
obdobju ustvarjeno veliko ne- 
sorazmerje med možnostmi 
domače proizvodnje kakovost- 
nih oblik energije in njihove 
porabe. Problemi so bili rešeni 
s povečanim uvozom potrebne 
energije. 

Krajši del analize je po- 
svečen stanovanjskemu za- 
družništvu, za katerega je 
rečeno, da je najkakovostnejša 
oblika angažiranja osebnih 
sredstev. V Jugoslaviji je da- 
nes 175 stanovanjskih zadrug, 
okrog 10 pa jih ustanavljajo. 

V letih 1976 do 1980 je bilo 
prek stanovanjskih zadrug 
zgrajenih le 3.000 stanovanj. V 
tem srednjeročnem obdobju 
(1981-1985) je načrtovana 
graditev 45.000 stanovanj. V 
prvih treh letih je bilo zgraje- 
nih 15.000 stanovanj, v letoš- 
njem letu pa je bilo zgrajenih 
13.000 stanovanj. Do konca le- 
tošnjega in v prihodnjem letu 
je načrtovano, da bo zgrajenih 
20.000 stanovanj. 

Ob tem, da je ugodno oce- 
njeno delo stanovanjskih za- 
drug, je v analizi poudarjeno, 
da le-te prispevajo k znižanju 
cen stanovanj in k več etapni 
gradnji v kateri je mogoče an- 
gažirati osebno delo. To je pri- 
ložnost za številne delovne lju- 
di, ki z enkratnim vlaganjem ne 
morejo rešiti stanovanjskega 
vprašanja. Zaradi tega bi z 
ukrepi urbanistične, zemljiške 
in davčne politike morali sti- 
mulirati večje angažiranje 
osebnih sredstev prek zadruž- 
ne in individualne graditve in 
to le tiste, ki rešuje stanovanj- 
ski problem delavca in njegove 
družine. 

OSEBNA SREDSTVA 
IN KREDITNA 
POLITIKA 

Večje angažiranje osebnih 
sredstev pri gradnji in uporabi 
stanovanj mora prispevati k 
učinkovitejšemu vodednju sta- 
novanjske politike. Po spreje- 
tih opredelitvah so predvidene 
razne oblike angažiranja last- 
nih sredstev, kot je lastna ude- 
ležba za pridobitev družbene- 
ga stanovanja v uporabo, zdru- 
ževanje lastnih sredstev in 
družbenih sredstev (solastni- 
na), nakupi stanovanj z upora- 
bo kreditov prek TOZD in 
bank, združevanje v stanovanj- 
ske zadruge in podobno. V ce- 
loti gledano se te načelne 
opredelitve v praksi še ne ure- 
sničujejo, razen v SR Sloveniji, 
kot tudi posamezno v nekate- 
rih občinah in organizacijah 
združenega dela v drugih re- 
publikah in pokrajinah. Da bi 
zagotovili uresničevanje teh 
opredelitev, je bil na primer v 
SR Srbiji sprejet zakon po ka- 
terem je obvezen lastni delež, 
ne glede na kakšen način se 
rešuje stanovanjsko vprašanje. 

Med številne neugodne oko- 
liščine je mogoče na stano- 
vanjsko-komunalnem podro- 
čju uvrstiti tudi kreditno politi- 
ko, ki je kadar je govor o pogo- 
jih vse neugodnejša. Krediti se 
praviloma odobravajo na pod- 
lagi depozita, odplačilni roki 
so vse krajši, obresti pa vse 
večje (prek 20 odstotkov), tako 
da so anuitete zelo visoke. To 
posebej prizadene delovne lju- 
di in občane, ki z osebnimi do- 
hodki rešujejo stanovanjska 
vprašanja. 

Spremenljivost anuitet za 
uporabnike kreditov, ki s svoji- 
mi sredstvi rešujejo stanovanj- 
ska vprašanja bi morala teme- 
ljiti na socialnih in ekonom- 
skih merilih. V nekaterih ban- 
kah so že bili predlogi, da se v 
prvih letih ugotovi anuiteta, da 
pa se pozneje povečuje odvi- 

sno od gibanja osebnega do- 
hodka, stanarin, splošnega gi- 
banja obresti in drugih rele- 
vantnih dejavnikov. Edini kon- 
kretni predlog je pripravila Te- 
meljna stanovanjska banka 
Ljubljana (edina banka te vrste 
v državi), ki je predlagala, da 
občani vračajo kredit v mese- 
čnih obrokih, ki so v prvih letih 
odplačevanja nižji, po petih le- 
tih pa se povečujejo za 12,5 
odstotka, po desetih letih pa 
narastejo za nadaljnjih 12,5 
odstotka. 

V analizi je posebej poudar- 
jeno, da je dolgoročno varče- 
vanje za stanovanje eno bi- 
stvenih vprašanj stanovanjske 
politike v naslednjem obdobju, 
zaradi česar je nujno treba 
iskati ustrezne rešitve, ki bi sti- 
mulirale takšne rešitve. 

POLITIKA STANARIN 
IN SOLIDARNOST 

Kljub sprejetim opredeli- 
tvam o potrebnosti, da doseže- 
jo stanarine ekonomsko opra- 
vičljivejšo raven le-te vse bolj 
zaostajajo za potrebami za re- 
dno vzdrževanje in zamenjavo 
stanovanjskega sklada. Zaradi 
ilustracije omenimo podatke, 
da je bil v zadnjih 12 letih pov- 
prečni indeks osebnih dohod- 
kov 957, stroškov gradnje 1490 
in stanarin samo 551. 

Amortizacija stanovanjske- 
ga sklada je minimalna in 
znaša amortizacijski rok 300 
let. S spremembami zakona o 
amortizaciji je predloženo uva- 
janje realne amortizacije in to 
enotno za vso državo, kar zdaj 
ni primer. 

Ko je govor o solidarnostnih 
stanovanjih - za njih se po 
dogovoru izloča 20 do 30 od- 
stotkov skupnih namenskih 
sredstev za stanovanjsko grad- 
njo - se ta sredstva v praksi 
različno uporabljajo. Vse manj 
je mest kjer se gradijo takšna 
stanovanja in delijo določenim 
organizacijam združenega de- 
la. Solidarnostna sredstva se 
enostavno odstopajo določe- 
nim organizacijam, ki jih zdru- 
žujejo z lastnimi sredstvi in na 
ta način uresničujejo svoje 
programe pri reševanju stano- 
vanjskih vprašanj. 

V posameznih mestih se ta 
sredstva odobravajo tudi kot 
krediti delavcem pri zasebni 
gradnji, pogoji pa se določajo 
v sami temeljni organizaciji 
združenega dela in samo- 
upravni interesni skupnosti 
(Ljubljana, Maribor, Sarajevo 
in podobno). Deloma so name- 
njena za subvencioniranje sta- 
narin. V zadnjem času je vse 
večja pozornost posvečena tu- 
di subvencioniranju stroškov 
stanovanj (ne samo stanarin), 

zaradi povečanja cen komu- 
nalnih storitev. Za te potrebe 
pa razen idej za zdaj ni nika- 
kršnih sistemskih rešitev. 

DRUŽBENO 
USMERJENA 
GRADNJA IN 
SAMOUPRAVNO 
INTERESNO 
ORGANIZIRANJE 

V velikem številu mest je 
prišlo do sklepa, da je treba 
nujno pospešiti sistem družbe- 
no usmerjene stanovanjske 
gradnje pri kateri so se do zdaj 
kazale določene pomanjkljivo- 
sti. Da bi te slabosti premagali 
je nujno, da se združeno delo 
odloča o konkretnih vpraša- 
njih stanovanjske politike v 
stanovanjskih samoupravnih 
interesnih skupnostih. Tako bi 
se izboljšal odnos vseh udele- 
žencev, posebej pa gradbeni- 
kov in investitorjev. 

Da bi izboljšali sistem 
usmerjene gradnje je v analizi 
poudarjeno, da je treba določi- 
ti skupni obseg gradnje stano- 
vanj in oblike te gradnje, pro- 
grame urejanja zemljišč in ra- 
zvoj komunalne dejavnosti, 
izločanje in usmerjanje sred- 
stev za te namene, organizaci- 
jo in realizacijo programov, 
koordinacijo vseh udeležen- 
cev pri gradnji in merila za 
uporabo solidarnostnih sred- 
stev. Nujno je prav tako izbo- 
ljšati strokovno delo stano- 
vanjske gradnje, kot tudi sa- 
moupravno sprejemanje od- 
ločitev o učinkoviti graditvi. 
Treba je zagotoviti tudi pro- 
izvodnjo stanovanj na eko- 
nomskih načelih, kot tudi 
gradnjo za trg. Oživitev stano- 
vanjske gradnje bo zagotovilo 
delo gradbenim organizaci- 
jam, kar je pomembno ne sa- 
mo za gradbenike, ampak za 
veliko število drugih industrij- 
skih panog. 

Resno zaostajanje razvoja 
samoupravnih odnosov v sa- 
moupravnih interesnih skup- 
nostih, ob poudarjenih proble- 
mih v stanovanjsko-komunal- 
nih odnosih, spodbuja pre- 
pričanje v javnosti, da teh 
skupnosti ni treba. To kaže tu- 
di na potrebo za spremembo 
pri njihovem delovanju, orga- 
nizaciji (in organizaciji stro- 
kovnih služb) in delegatskem 
odločanju. 

Ko je govor o samoupravlja- 
nju na stanovanjsko-komunal- 
nem področju, se le-to lahko 
razvija samo pod pogoji, da ga 
prepustimo zainteresiranim 
delovnim ljudem in občanom, 
kot tudi združenemu delu, da v 
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okviru skupnosti odločajo o seči večjo stopnjo sodelovanja 
vseh vprašanjih, ki so po- rned posameznimi samouprav- 
membna za razvoj tega podro- nimi interesnimi skupnostmi v 
čja, posebej zagotavljanju po- fazi priprave m sprejemanja 
trebnih sredstev in racionalni programov, načrtov in njihovi 
porabi. Nujno je prav tako do- realizaciji. 

Na koncu analize je poudar- in vzdrževale stanovanjske 
jeno, da bi morali stanovalci zgradbe je treba zagotoviti na- 
odločati o ravni stanarine, daljnji razvoj hišne samoupra- 
vzdrževanju, upravljanju in za- ve, to pa je mogoče doseči sa- 
menjavi stavb in stanovanj. Da mo z dajanjem večjih poobla- 
bi se bolj kot do zdaj varovale stil stanovalcem. 

. 
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