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RAZŠIRITEV DNEVNEGA REDA SEJ 
ZBOROV SKUPŠČINE SR SLOVENIJE 
25. novembra 1986 

Dnevni red sej Zbora združenega dela, Zbora občin in 
Družbenopolitičnega zbora, ki so sklicane za torek, 25. 
novembra 1986, je razširjen z obravnavo: 

- osnutka zakona o spremembah in dopolnitvah 
zakona o sistemu družbene kontrole cen; 

- poročila o ekonomsko-finančnem položaju gospo- 
darstva in bank v SR Makedoniji, SR Crni gori in SAP 
Kosovo s predlogom možnih ukrepov za ekonomsko- 
tinančno konsolidacijo gospodarstva in bank; 

- poročila o stanju obveznosti, nastalih z izgraditvijo 
projekta »Feni« - Kavadarci in smereh možnih rešitev za 
njihovo poravnavo. 

PRILOGA: 

Dnevni red seje Zbora združenega dela in seje Zbora 
občin je razširjen še z obravnavo: 

- osnutka zakona o spremembah zakona o financira- 
nju federacije; 

- osnutka odloka o predračunu prihodkov in odhodkov 
tečajnih razlik iz določenih zunanjih kreditov za leto 1987; 

- osnutka zakona o spremembah in dopolnitvah 
zakona o denarnem sistemu; 

- osnutka odloka o določitvi sredstev za regres za 
umetna gnojila, sredstev za varstvo rastlin in kakovostno 
sortno seme za leto 1987; 

- osnutka zakona o spremembah in dopolnitvah 
zakona o zagotovitvi sredstev za regresiranje dela stro- 
škov iz naslova obresti za kredite za namene v okviru 
selektivnega programa v kmetijstvu, uporabljene v dru- 
gem polletju leta 1986; 

- osnutka zakona o dopolnitvi zakona o obdavčevanju 
proizvodov in storitev v prometu; 

- predloga za izdajo zakona o spremembah in dopolni- 
tvah zakona o davkih občanov z osnutkom zakona; 

- predloga zakona o dopolnitvi zakona o zagotavljanju 
sredstev in izpolnjevanju obveznosti SR Slovenije za 

PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA 
o spremembah in dopolnitvah zakona o davkih občanov z osnutkom zakona (ESA- 
129) 

v Str- 1 

PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA 
o združevanju dela sredstev družbene reprodukcije za gospodarsko infrastrukturo 
v letih 1987—1990 z osnutkom zakona (ESA-138) str 

OSNUTEK DOGOVORA 
o izvajanju politike na področju splošne porabe na ravni občin v SR Slovenije v 
letu 1987 (ESA-112) Str 18 

OSNUTEK ENERGETSKE BILANCE 
SR Slovenije za leto 1987 (ESA-112) str 20 

PREDLOG ODLOKA 
o srednjeročnem programu geodetskih del na območju SR Slovenije za obdobje 
1986-1990 (ESA-127) . ' 
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Iz Skupščine SFRJ: 

NOVI PREDPISI 

- Osnutek zakona o celotnem prihodku in odhodku - AS 120 
- Osnutek zakona o amortizaciji družbenih sredstev - AS 118 

Osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o prometu blaga in storitev s tujino - AS 124 



pospeševanje razvoja gospodarsko manj razvitih republik 
in SAP Kosovo. 

Dnevni red seje Zbora združenega dela in seje Družbe- 
nopolitičnega zbora je razširjen še z obravnavo: 

- osnutka zakona o spremembah in dopolnitvah 
zakona o deviznem poslovanju. 

Dnevni red seje Zbora združenega dela pa je razširjen 
tudi z obravnavo: 

- osnutka zakona o spremembah in dopolnitvah 
zakona o prometu blaga in storitev s tujino; 

- osnutka zakona o spremembah in dopolnitvah 
zakona o Narodni banki Jugoslavije in enotnem monetar- 
nem poslovanju narodnih bank republik in narodnih bank 
avtonomnih pokrajin; 

- osnutka odloka o predračunu prihodkov in odhodkov 
deviznih rezerv pri Narodni banki Jugoslavije za obdobje 
od 1. januarja do 30. junija 1987; 

- predloga za izdajo zakona o združevanju dela sred- 
stev družbene reprodukcije za gospodarsko infrastrukturo 
v obdobju 1987 do 1990 z osnutkom zakona. 

SKLIC SEJE SKUPŠČINE 
ZDRAVSTVENE SKUPNOSTI 
SLOVENIJE 
24. novembra 1986 

Na skupni seji zbora uporabnikov in zbora izvajalcev 
bo skupščina Zdravstvene skupnosti Slovenije enako- 
pravno z zboroma Skupščine SR Slovenije obravnavala: 

- osnutek zakona o varstvu prebivalstva pred nalezlji- 
vimi boleznimi. 

Na dnevnem redu skupne seje zborov skupščine Zdrav- 
stvene skupnosti Slovenije je še poročilo o delu skupnosti 
po 2. seji; imenovanje zdravstvenega sveta skupščine 
Zdravstvene skupnosti Slovenije ter informacija o spreje- 
manju samoupravnega sporazuma o namenski združitvi 
sredstev za dokončanje kirurškega bloka Splošne bolniš- 
nice Murska Sobota in Medicinske fakultete v Ljubljani. 

POBUDE DELEGATOV - POBUDE DELEGATOV - 

ZBOR ZDRUŽENEGA DELA 

STALIŠČE 
Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije 
do pobude skupin delegatov iz občine 
Maribor-Tezno za spremembo nekaterih 
republiških zakonov 

Skupina delegatov SO Maribor-Tezno za delegiranje dele- 
gatov za Zbor združenega deja Skupščine SR Slovenije je na 
svoji seji dne 19. 9. 1986 sprejela naslednjo pobudo Medob- 
činske uprave za družbene prihodke občin Maribora: 

V Medobčinski upravi za družbene prihodke skupaj s Sekre- 
tariatom za občo upravo občin in mesta Maribor ugotavljamo, 
da so v zadnjem času močno porasli stroški poštnine, prav 
tako pa stroški za kuverte in obrazce odločb. 

Pri iskanju rešitev, kako zmanjšati velike materialne stroške 
se v največji možni meri poslužujemo tega, da čim več zadev 
pošiljamo v eni kuverti (odločbo skupaj s položnico), vendar 
tudi to ne more bistveno znižati stroškov. 

Ugotavljamo, da je visoka inflacija v zadnjem obdobju pov- 
zročila, da so določila posameznih zakonov postala nesmo- 
trna in bi jih bilo treba spremeniti. 

Po 186. členu zakona o davkih občanov (Ur. I. SRS, št. 32/85 
- prečiščeno besedilo) se ne odmeri davek v primerih, ko bi 
skupno odmerjeni davek ne presegel 100 din. 

Po 203. členu se davki plačujejo v enakih trimesečnih obro- 
kih, izjema je le, če letni znesek davka ne presega 500 din. V 
teh primerih se davek plača v dveh polletnih obrokih. 

Ker se zakon o davkih občanov uporablja tudi pri odmeri 

drugih družbenih obveznosti, velja ta predpis tudi za odmero 
in pobiranje prispevkov in nadomestila za uporabo stavbnega 
zemljišča. 

Taka določila zakona so glede na visoko inflacijo po našem 
mnenju nesmotrna, ker uprava odmerja veliko nizkih družbe- 
nih obveznosti, kjer stroški celo presegajo odmerjene obvez- 
nosti. 

To velja predvsem za naslednje obveznosti: 
- davek od premoženja (stavb) 
- davek od kmetijske dejavnosti 
- prispevek za zaklonišča 
- nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča. 
Kot primer navajamo davek od stavb in prispevek za zaklo- 

nišče. V obeh primerih je osnova za odmero družbenih obvez- 
nosti vrednost stavbe. 

Zaradi sprememb v obdavčevanju stavb se je število davč- 
nih zavezancev bistveno zmanjšalo (stanovanjska površina do 
160 m2 je oproščena davka), zato se v več primerih odmerja 
občanu samo prispevek za zaklonišče. Rezultat tega je, da se 
precejšnjemu številu občanov odmerjajo razmeroma nizke 
letne obveznosti. 

Po obstoječih podatkih je v mariborskih občinah 20.043 
občanov, ki imajo eno ali več nepremičnin (stavb), zavezancev 
družbenih obveznosti pa je 10.501. 

Od teh jih 2.301 plačuje samo davek, ker nepremičnine ne 
ležijo na območju, kjer je uveden prispevek za zaklonišča, 
5.288 jih plačuje samo prispevek in le 2.912 je takih, ki se jim 
odmerja davek in prispevek. Za leto 1986 je bilo tem zavezan- 
cem odmerjeno: 
5,323.769 din davka 
8,443.648 din prispevka za zaklonišča 
13,767.417 din skupaj ali poprečno na enega zavezanca 
1.311,05 din. 

Med temi je precej takih, pri katerih letna obveznost le za 
malenkost presega 100 din. 

Zavod SR Slovenije za družbeno planiranje 
in Uradni list SRS sta izdala publikacijo: 

DRUŽBENI PLAN SR SLOVENIJE za obdobje 
1986-1990 z DOGOVOROM O TEMELJIH 
DRUŽBENEGA PLANA, za obdobje 
1986-1990 

Publikacija vsebuje še: 
- obširno analitično projekcijsko dokumentacijo s 

podatki o dosedanjem in prihodnjem razvoju SR Slove- 
nije, SFRJ, drugih republik in pokrajin; 

- primerjavo SR Slovenije s sosednjimi državami in 
državami OECD z vidika pomembnejših kazalcev družbe- 
noekonomskega razvoja; 
- prikaz proizvodnih usmeritev drugih republik in 

pokrajin v obdobju 1986-1990, s posebnim poudarkom na 
večjih investicijskih projektih; 

- obširno plansko bibliografijo; 
- kratko vsebino družbenega plana v treh tujih jezikih; 
- pet kart v merilih 1:250.000 s prikazom razvojnih odlo- 

čitev v prostoru (energetsko omrežje, prometno omrežje, 
omrežje zvez, manj razvita območja, primarna raba pro- 
stora in poselitev, varstvo naravne in kulturne dediščine, 
ohranjanje in razvoj turizma, ohranjanje in izboljšanje 
kakovosti naravnih virov.) 
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Samo direktni materialni stroški ene take odmere in pobira- 
nja obveznosti so v letu 1986 naslednji: 
- obrazec odločbe 146,75 din 
- kuverta s povratnico 22,89 din 
-poštnina 130,-din 
-4 x položnica 6,00 x 4 24, - din 
-4x kuverta za položnico 17,61 x 4 70,44 

4 x poštnina 40, din 160,- din 
Skupaj: 554,08 din 

Pri tem smo upoštevali poštne tarife za najlažje pošiljke in 
nismo upoštevali dejstva, da se veliko odločb in položnic 
vrača, ker jih občani niso sprejeli (odsotnosti, dopusti, neure- 
jene spremembe naslovov, ne pridejo na pošto dvigniti 
pošiljke) in je treba ponovno pošiljati odločbe, kar dodatno 
podraži odmero. 

Prikazali tudi nismo stroškov AOP obdelav in živega dela 
delavcev Medobčinske uprave za družbene prihodke in obče 
uprave, ker je težko oceniti, koliko bi bilo manj dela, če bi 
izdajali manj odločb in položnic. 

Že direktni stroški pa kažejo, da je taka odmera in pobiranje 
družbenih obveznosti nesmotrna. 

Podobni primeri se pojavljajo tudi pri odmeri davka od 
kmetijske dejavnosti, kjer je precej lastnikov majhnih kmetij- 
skih površin in zato odmerjeni davek večkrat komaj dosega 
direktne materialne stroške (katastrski dohodek, od katerega 
se že odmerja davek znaša 2.050 din, ob poprečni stopnji 
davka za lastnike zemljišč, ki niso čisti kmetje je stopnja 30%, 
torej znaša davek letno 651 din). 

V upravi ugotavljamo, da je tudi odmera nadomestila za 
uporabo stavbnega zemljišča iz navedenih razlogov večkrat 
neracionalna. Nadomestila za garaže komaj presegajo 100 din 
letno. Ob nekoliko drugačni zakonodaji menimo, da bi se dalo 
združiti vse vrste odmer družbenih obveznosti od stavb in 
racionalizirati postopek. 

Največ težav pri združevanju povzroča različna valorizacija 
in odmera teh obveznosti in dejstvo, da enkrat obremenju- 
jemo lastnika in drugič uporabnika. S spremembo zakono- 
daje bi bilo treba doseči, da bo tudi odmera nadomestila 
določena v letnih zneskih in da bo zavezanec lastnik nepre- 
mičnine in ne uporabnik (za primere, kadar je lastnik občan). 
Za primer, ko uporabnik ni hkrati lastnik, bi lahko povračilo 
plačanega nadomestila uveljavljal skupaj z najemnino. S tem 
bi rešili tudi odprto vprašanje, kdo je uporabnik stanovanja ali 
eden ali vsi družinski člani. Najbolj smotrna bi bila taka rešitev 
kot jo pozna zakon o davkih občanov za davek od kmetijske 
dejavnosti, da je v primeru, ko je več solastnikov, zavezanec 
za družbene obveznosti en občan, za katerega se solastniki 
sami odločajo. 

Po podatkih za leto 1985 znašajo stroški odmere pobiranja 
in izterjave nadomestila 20,5% odmerjenih obveznosti. Ob 
drugačni ureditvi odmere bi bil ta strošek lahko precej nižji. 

Glede na navedene ugotovitve predlagamo: 
1. Takoj je treba dati pobudo za spremembo 186. in 203., čl. 

zakona o davkih občanov. Dosedanji znesek 100 din, do 
katerega se postopek za odmero davka ustavi naj se zviša na 
1.000 din. V 203. čl. naj se določi, da se akontacija predpisuje 
v dveh polletnih zneskih, če letno odmerjen davek ne presega 
5.000 din namesto dosedanjih 500 din. V samem zakonu naj 
se določi letna valorizacija tega zneska z rastjo cen na 
drobno, tako da ne bo treba prepogosto menjati zakona. 

2. Dati je treba pobudo za uskladitev zakona o davkih 
občanov,zakona o ljudski obrambi in družbeni samozaščiti 
(prispevek za zaklonišča) in zakona o stavbnih zemljiščih 
tako, da bi se obveznosti odmerjale od istih osnov in istim 
zavezancem ter v enakih časovnih razdobjih. Tak sistem bi 
omogočal izdajanje ene odločbe občanu za vse te družbene 
obveznosti, kar bi bistveno pocenilo odmero in pobiranje. 
Hkrati bi bili občani pravilneje obremenjeni, ker bi odmera 
odpadla le, če vse te obveznosti letno ne bi presegale določe- 
nega zneska. 

3. V zakonu o stavbnih zemljiščih naj se spremenijo določila 
o odmeri nadomestila tako, da se nosilcem stanovanjske 
pravice v družbenih stanovanjih odmerja nadomestilo skupaj 
s stanarino in ga plačujejo mesečno, uporabniki družbenih 
sredstev pa nadomestilo obračunavajo in plačujejo sami 
glede na število točk, ki se jim določi z odločbo. 

Taka rešitev je edino smotrna. Samo v Mariboru je okoli 
30.000 stanovanj v družbeni lasti. Če bi vsem tem v skladu z 

zakonom izdajali odločbe in pošiljali položnice, bi stroški 
odmere in pobiranja nadomestila verjetno ne bi bili bistveno 
nižji od odmerjenih obveznosti. Večina občin se je že sama 
odločila, da ostane odmera nadomestila še naprej tako kot do 
sedaj, se pravi skupaj s stanarino. Določilo tega zakona po 
katerem uprave za družbene prihodke odmerja in pobirajo 
nadomestilo tudi uporabnikom družbenih sredstev je v 
nasprotju z zakonom o upravah za družbene prihodke, ki so 
pristojne le za odmero družbenih obveznosti občanom. Tako 
kot delovne organizacije same obračunavajo druge davke in 
prispevke naj tudi same obračunavajo in plačujejo nadome- 
stilo za uporabo stavbnega zemljišča. 

Menimo, da bodo predlagane spremembe bistveno pripo- 
mogle k racionalizaciji odmernih postopkov in pobiranja 
družbenih obveznosti in se tem tudi k zmanjšanju stroškov 
uprave in družbene režije sploh. 

- Zneski iz 186. člena in 
203. člena zakona o davkih ob- 
čanov so glede na inflacijo po- 
stali neustrezni in bodo valori- 
zirani ob prvih spremembah in 
dopolnitvah zakona o davkih 
občanov. Menimo, da bi bilo 
nesmotrno izvesti celotni po- 
stopek sprememb zakona o 
davkih občanov samo zaradi 
valorizacije navedenih zne- 
skov, torej le iz odmerno teh- 
ničnih razlogov. Poleg tega do 
tako nizko odmerjenega dav- 
ka, pri katerem se uporabijo 
določbe 186. člena zakona, 
prihaja le izjemoma in še to pri 
posameznih vrstah davkov, za- 
to tudi iz tega razloga, takojš- 
nja sprememba zakona, ki bi 
vsebovala samo valorizacijo 
ne bi bila smotrna. 

- Pobude za spremembo 
zakona o stavbnih zemljiščih 
in zakona o splošni ljudski 
obrambi in družbeni samozaš- 
čiti zaradi poenotenja zave- 
zanca in osnov za davek od 
premoženja na posest stavb, 
prispevek za zakonišče in na- 
domestilo za uporabo stavbne- 
ga zemljišča ni možno sprejeti. 

Zavezanec za davek od 
stavb je po 150. členu zakona 
o davkih občanov lastnik ozi- 
roma uživalec tega premože- 
nja, ki je po tretjem odstavku 
202. člena zakona o splošni 
ljudski obrambi in družbeni sa- 
mozaščiti ob izpolnjevaju dru- 
gih z zakonom določenih po- 
gojev tudi zavezanec za plačilo 
prispevka za zaklonišče. Nave- 
dena zakona sta torej glede 
opredelitve zavezanca, uskla- 
jena; ni pa možna uskladitev 
tega zavezanca z zavezancem 
nadomestila za uporabo stavb- 
nega zemljišča, ker bi oprede- 
litev lastnika stavbnega zem- 
ljišča kot zavezanca izvzela od 
obveznosti plačila tega nado- 
mestila vse uporabnike tistih 
stavbnih zemljišč, na katerih ni 
možno pridobiti lastninske 
pravice. 

Osnovi za plačilo davka od 
stavb in prispevka za zakloniš- 

če, ki ga plačujejo občani, sta 
po 151. členu zakona o davkih 
občanov in po 202. členu zako- 
na o splošni ljudski obrambi in 
družbeni samozaščiti načelo- 
ma že vsklajeni. Vrednost stav- 
be pa ne more biti odnova za 
plačilo nadomestila niti za 
uporabo zazidanega, sploh pa 
ne nezazidanega stavbnega 
zemljišča. 

Izdaja ene odločbe v prime- 
rih, ko je zavezanec za vse na- 
vedene obveznosti ista fizična 
oseba, kar naj bi bil cilj pobu- 
de, je ob upoštevanju določb 
127. člena zakona o splošnem 
upravnem postopku možna 
brez vsebinskih posegov v na- 
vedene zakone že sedaj. 

- Za odmero in pobiranje 
nadomestila za uporabo stavb- 
nega zemljišča vsem uporab- 
nikom tega zemljišča (temelj- 
na organizacija združenega 
dela, delovna skupnost, ob- 
čan) je pristojna občinska 
uprava za družbene prihodke, 
ne sicer po zakonu o upravah 
za družbene prihodke, temveč 
po zakonu o stavbnih zem- 
ljiščih. 

Predlagana pobuda za spre- 
membo zakona o stavbnih 
zemljiščih glede načina obra- 
čunavanja in plačevanja nado- 
mestila za uporabo stavbnega 
zemljišča uporabnikom teh 
zemljišč v družbeni lasti se 
sprejme s tem, da se bo pobu- 
da obravnavala ob naslednjih 
spremembah tega zakona. 

V zvezi z navedbo, da je pri 
odmeri davka iz kmetijske de- 
javnosti po katastrskem do- 
hodku znesek katastrskega 
dohodka, do katerega se da- 
vek ne odmerja, prenizek, se 
ugotavlja, da zakon o davkih 
občanov ne določa tega zne- 
ska, temveč za to pooblašča 
občinsko skupščino. Iz nave- 
denega izhaja, da sprememba 
zneska najnižjega katastrske- 
ga dohodka ni pogojena s 
spremembo zakona o davkih 
občanov. 
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ZBOR OBČIN 

STALIŠČE 
Izvršnega Sveta Skupščine SR Slovenije 
do pobude Skupščine občine Ljutomer 
za oprostitev prometnega davka od 
traktorskih prikolic za kmetijstvo 

Zbori SO Ljutomer so na 5. redni seji obravnavali poročilo o 
poslovanju OZD v 1. polletju 1986 ter sprejeli sklep, da se v 
skupščini SR Slovenije postavi naslednja delegatska pobuda: 

Z Uradnim listom SFRJ št. 15/83 je bil spejet Zakon o 
spremembah in dopolnitvah Zakona o obdavčevanju proizvo- 
dov in storitev, po katerem so tudi traktorske prikolice za 
kmetijstvo podvržene plačilu prometnega in so bile do spre- 
jetja tega Zakona oproščene plačila prometnega davka. 

Ko je bil uveden prometni davek, so prišli proizvajalci priko- 
lic v zelo težki položaj, saj se je prodaja zmanjšala za več kot 
50%. Tako so imeli v letih 1984 in 1985 vsi proizvajalci prikolic 
velike izgube, saj so morali čez noč prepoloviti proizvodnjo 
prikolic. Pri tem je imel Tehnostroj še toliko večje probleme, 
ker so bili specializirani proizvajalci prikolic. Od nekdanje 
proizvodnje 10 - 12.000 prikolic (v letih 1980 - 1983) so 
zmanjšali proizvodnjo na vsega 3500 prikolic letno. 

Transportna sredstva so potrebna za uspešen razvoj 
našega kmetijstva, vendar je kupna moč kmetijskega prebival- 
stva toliko padla, da kupci ne morejo kupovati tako dragih 
strojev, saj je že osnovna cena izdelka zaradi izredno dragih 
vgrajenih materialov dokaj visoka, medtem ko predstavlja 
prometni davek še dodatno zelo veliko obremenitev. To se je 
pokazalo tudi v praksi, saj se je tričetrt kupcev odpovedalo 
nakupu, ko so zvedeli, da morajo poleg osnovne cene (ki so jo 
bili pripravljeni plačati) plačati še 21,5% prometnega davka. 

Glede na to, da so traktorske prikolice namenjene v glav- 
nem za kmetijstvo, predlagamo, da se traktorske prikolice 
popolnoma oprostijo prometnega davka, kot je to primer pri 
ostalih kmetijskih strojih. 

Skupščina SR Slovenije je že ob predlogu za uvedbo pro- 
metnega davka od določene kmetijske mehanizacije (med 
drugim tudi od traktorskih prikolic) v začetku leta 1983 uve- 
ljavljala pripombo, da le-ta ne bi bila obdavčena. 

Glede na to, da pripomba ni bila uveljavljena je Skupščina 
SR Slovenije ob spremembah zakona o obdavčevanju proiz- 
vodov in storitev v prometu (Uradni list SFRJ, št. 33/72 do 11/ 
86), v decembru 1984 predlagala, da se predpiše znižanje 
stopnje temeljnega prometnega davka, med drugim tudi od 
traktorskih prikolic za kmetijstvo. Tako se od 1. 1. 1985 dalje 
od traktorskih prikolic plačuje prometni davek po stopnji 8% 
(preje 17,4%) in posebni prometni davek po stopnji 13,5%. 
Zavezanec za prometni davek je prodajalec, ki pa obremeni- 
tev iz tega naslova prenese na kupca. 

Glede posebnega prometnega davka je bil konec leta 1984 
sklenjen medrepubliški dogovor o temeljih davčne politike, s 
katerim so udeleženke dogovora prevzele obveznosti da bodo 
sicer z letom 1985 začele letno zmanjševati in izenačevati 
zbirne stopnje posebnega prometnega davka, vendar tako, da 
bodo zagotovile, da bodo povprečne zbirne stopnje do leta 
1990 znašale 10%. 

Stopnje posebnega prometnega davka pa bi bile glede na 
določila tega dogovora nižje le za proizvode, ki imajo širši 
pomen za življenjsko raven občanov. 

Posebni prometni davek se ne bi plačeval v primeru, v 
kolikor bi bila predpisana oprostitev temeljnega prometnega 
davka, ali bi to oprostitev v republiškem zakonu izrecno 
predpisali, kar bo Izvršni svet Skupščine SR Slovenije predla- 
gal v primeru, če Zvezni izvršni svet pobude za oprostitev 
temeljnega prometnega davka ne bi sprejel. 

Glede na to, da je SR Slovenija v letu 1983 nasprotovala 
uvedbi prometnega davka od kmetijske mehanizacije, kamor 
so vključene tudi prikolice in v tem usklajev/alnem postopku s 
stališčem ni uspela, bomo ponovni predlog za oprostitev 
posredovali Zveznemu izvršnemu svetu. 

STALIŠČE 
Izvršnega sveta Skupščine SR 

Slovenije do pobude skupine delegatov 
za Zbor občin Skupščine SR Slovenije 
iz občine Škofja Loka za začetek 
postopka za spremembo zakonodaje o 
varnosti cestnega prometa 

Skupina delegatov za Zbor občin Skupščine Občina Škofja 
Loka je razpravljala o problematiki varnosti cestnega pro- 
meta. Ker kolesarji z motorjem predstavljajo problem za vso 
Slovenijo, predlagamo, da se začne postopek za spremembo 
zakonodaje o varnosti cestnega prometa. 

Skupina meni, da je treba preučiti naslednje spremembe: 
- Potrebno je evidentirati kolesarje z motorjem in jih ozna- 

čiti z registrskimi tablicami. S tem bo milica lažje kontrolirala 
te udeležence, v primeru pobega ali odvzema pa tudi lažje 
izsledila kršitelje oziroma storilce kaznivih dejanj. S tem, ko 
bodo ta vozila evidentirana, jih bodo morali lastniki odpeljati 
na tehnični pregled, s tem pa bo dosežen namen, da bodo 
tehnično bolje urejena. 

- Opazen je tudi neenotni pristop sodnikov za prekrške, saj 
najpogosteje izrekajo mladoletnim kršiteljem najnižje možne 
kazni, to je »ukor.« Prav tako bi bilo treba po republiškem 
zakonu zakonsko urediti kaznovanje staršev ali skrbnikov, ki 
so opustili dolžno skrb nad mladoletnikom in jim dovolili 
takšno vožnjo. To je sedaj urejeno samo po zveznem pred- 
pisu. 

Predlagamo strožjo kazen tudi za lastnike traktorjev, kadar 
nimajo pri sebi veljavnega prometnega dovoljenja oziroma za 
traktor ni bil opravljen tehnični pregled. Po zdajšnjem je za ta 
prekršek predvidena le mandanta kazen v višini 1.500 din, kar 
je absolutno premalo, če upoštevamo, koliko nezgod se pri- 
peti s temi vozili. Predlagamo, da bi za tovrstne prekrške 
podajali predloge sodniku za prekrške. Prosimo, da čimprej 
vključite v program dela tudi spremembo predlagane zakono- 
daje. 

1. 
S predlogom, da naj se zakonsko uredi evidentiranje koles z 

motorjem se strinjamo in ga bomo upoštevali ob prvih spre- 
membah zakona. Pristojni zvezni organi že pripravljajo spre- 
membe in dopolnitve zakona o temeljih varnosti cestnega 
prometa, na podlagi katerih bo nujno potrebno spremeniti 
tudi zakon o varnosti cestnega prometa. Ob upoštevanju 
določil v zvezi s postopkom za sprejemanje zakonov pa je 
mogoče pričakovati, da bo novela republiškega zakona (v 
kateri bi bilo urejeno tudi evidentiranje koles z motorjem) 
lahko sprejeta najprej v zadnjih mesecih leta 1987. 

2. 
S predlogom, da naj se zakonsko uredi kaznovanje staršev 

ali skrbnikov, ki so opustili dollžno skrb nad mladoletnikom, 
se v bistvu strinjamo, vendar pa ga v zakon o varnosti cest- 
nega prometa ni mogoče vgraditi, ker v zakonu o prekrških ni 
osnove za tako urejanje. Zakon o prekrških namreč ne vse- 
buje določila, kot ga vsebuje zakon o prekrških, s katerimi se 
kršijo zvezni predpisi, ki z 51. členom določa, daje mogoče z 
zveznim zakonom določiti, da se kaznujejo starši, posvojitelji 
oziroma skrbniki mladoletnika, ki je storil prekršek, če je do 
prekrška prišlo zato, ker so zanemarili svojo dolžnost in niso 
skrbeli za mladoletnika, čeprav jim je bilo to mogoče. Na 
podlagi tega pa 219. člen zakon o temeljih varnosti cestnega 
prometa določa, da se za prekršek predpisov o varnosti cest- 
nega prometa, ki ga stori mladoletnik, kaznujejo z denarno 
kaznijo, ki je predpisana za storjeni prekršek mladoletnikovi 
starši, posvojitelji oziroma skrbnik, če je prekršek posledica 
opuščene dolžne skrbi za mladoletnika. Ko bo prišlo do prvih 
sprememb zakona o prekrških bomo predlagali tudi ureditev 
tega vprašanja. 

3. 
Predlog, da naj bi kazni za lastnike traktorjev, kadar nimajo 

pri sebi veljavnega prometnega dovoljenja oziroma, če traktor 
ni bil tehnično pregledan, zvišali, bomo upoštevali v zakonu o 
spremembah in dopolnitvah zakona o varnosti cestnega pro- 
meta. 
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NOVI PREDPISI 
■V- 

Ohranitev vrednosti celotnih družbenih 

sredstev 

• Sistem obračuna se prilagaja pogojem inflacije 
• Pri ugotavljanju celotnega prihodka se obdrži sedanji sistem plačane oziroma 
neplačane realizacije 
• Od skupnega prihodka se eliminirajo prihodki, ki niso rezultat dejavnosti 
organizacije, ampak finančnega premoženja 

Pri enoinpolletni uporabi za- 
kona o ugotavljanju in razpo- 
rejanju celotnega prihodka in 
dohodka in o ugotavljanju in 
razporejanju prihodka oziro- 
ma nekaterih rešitev, ki so 
predpisane s tem sistemskih 
zakonom, so se pojavile neka- 
tere težave, zaradi katerih je 
bilo danih več pobud in pred- 
logov za njihove spremembe, 
zlasti z nadomeščanjem obre- 
sti oziroma- tečajnih razlik in 
revalorizacijo zalog ter osnov- 
nih sredstev, kot tudi z razme- 
jitvijo stroškov v zalogah in na- 
činom ugotavljanja celotnega 
prihodka. Zato so bile v tem 
obdobju štirikrat sprejete spre- 
membe in dopolnitve tega za- 
kona, da bi bila začasno odlo- 
žena uporaba nekaterih re- 
šitev. 

To je bil tudi razlog, da je 
Zvezni izvršni svet določil in 
poslal delegatom v Skupščini 
SFRJ predlog za izdajo zakona 
o celotnem prihodku in do- 
hodku, z osnutkom zakona 
(AS 120), ki naj bi ga, kot je 
predvideno, v skrajšani proce- 
duri sprejel Zvezni zbor do 
konca leta. Ker gre za bistvene 
spremembe obračunskega si- 
stema, ki bi zahtevale sprejetje 
novega zakona, je bil sprejet 
sklep, da se osnutek zakona 
objavi kot integralno besedilo. 

V obstoječem obračunskem 
sistemu se kažejo številne po- 
manjkljivosti, med katerimi je 
poudarjena posebej tista, da ni 
prilagojen za potrebe realnega 
obračuna v pogojih inflacije. 
Pri tem se upošteva, da obra- 
čunski sistem sam po sebi ne 
more vplivati na zmanjšanje in- 

flacije, da pa lahko z neustrez- 
nimi rešitvami, ki se nanašajo 
na ugotavljanje in razporejanje 
višine skupnega prihodka, še 
posebej dohodka kot splošne- 
ga okvira vseh oblik finalne 
porabe, lahko prispeva k pove- 
čanju inflacije. Poleg tega so v 
njega vgrajeni številni elemen- 
ti tekoče ekonomske politike, 
kar deformira dohodek in ote- 
žuje sprejemanje ustreznih 
ukrepov poslovne politike. 

V pogojih povečanih obresti 
in realnega tečaja dinarja je 
obstoječi sistem revalorizacije 
prav tako vplival na rast cen in 
inflacije, ker se rezultati reva- 
lorizacije vključujejo v skupni 
prihodek in dohodek, čeprav 
po svoji ekonomski vsebini ne 
predstavljajo elementov po- 
slovnega uspeha. Prav tako 
delna revalorizacija zaradi ra- 
zlične strukture vira in plasma- 
ja sredstev v posameznih de- 
javnostih povzroča neenak 
ekonomski položaj gospodar- 
skih subjektov in onemogoča 
določanje realne učinkovitosti 
poslovanja. Revalorizacija je 
tudi izjemno zapletena in po- 
samezne učinke podvaja, pri 
tem pa neposredno bremeni 
stroške, s čemer se otežuje 
prehod na realne pozitivne 
obresti. V obračunskem siste- 
mu se ne spoštuje konsisten- 
ten kategorijski aparat, zato 
podatki pogostokrat niso tam, 
kjer bi po svojem ekonom- 
skem bistvu morali biti. Prav 
tako je izraženo tudi nespošto- 
vanje načela korelacije med 
obračunskimi prihodki in 
obračunanimi izdatki istega 
obračunskega prihodka, v 

obračunski sistem pa tudi niso 
v zadostni in potrebni meri 
vgrajeni elementi dolgoročne- 
ga programa ekonomske sta- 
bilizacije kot pogoj za prehod 
na ekonomska merila v proiz- 
vodnji. 

Cilji predloženih 
sprememb 

S sprejetjem novega zakona 
naj bi, kot je poudarjeno v 
obrazložitvi, v največji možni 
meri odpravili obstoječe po- 
manjkljivosti veljavnega zako- 
na in opravili nujne racionali- 
zacije zaradi zmanjšanja admi- 
nistriranja. Predložene spre- 
membe naj bi prispevale tudi k 
realnemu ugotavljanju celot- 
nega prihodka, stroškov po- 
slovanja in amortizacije, do- 
hodka, kot tudi k realnejšemu 
prikazovanju vrednosti in zaš- 
čite integritete vseh družbenih 
sredstev. 

Eden od ciljev predloženih 
rešitev je tudi prilagajanje 
obračunskega sistema pogo- 
jem inflacije v smislu določa- 
nja rešitev za odpravo elemen- 
tov stroškovnih pritiskov in kot 
motivacije za protiinflacijsko 
gospodarjenje. Poleg ustvarja- 
nja pogojev za realno vredno- 
tenje proizvodnih dejavnikov, 
vštevši tudi prehod na realno 
pozitivne obrestne mere, mo- 
rajo spremembe zagotoviti 
krepitev finančne discipline, 

ostro diferenciacijo uspešnih 
gospodarskih subjektov od ti- 
stih, ki poslujejo neuspešno in 
nimajo razvojne perspektive, 
nato izenačevanje splošnih 
pogojev za gospodarjenje go- 
spodarskih subjektov na enot- 
nem jugoslovanskem trgu, po- 
enostavljanje in reacionaliza- 
cijo sistema obračuna ter 
zmanjšanje administrativnih 
stroškov na tej podlagi, kot tu- 
di uporabo načela realnega bi- 
lanciranja in zboljšanje infor- 
macijske podlage za samou- 
pravno odločanje. 

Pomemben del teh nalog bo 
realiziran z uvedbo popolnejše 
revalorizacije družbenih sred- 
stev. Glede na pomanjkljivosti 
pa je sedanji obračunski si- 
stem vplival na materialni po- 
ložaj delovnih ljudi in organi- 
zacij združenega dela, čeprav 
le-ta kot je začrtan v načelu ne 
more spremeniti materialnega 
položaja delovnih ljudi. 

Novi obračunski sistem bo 
vplival na spremembo seda- 
njega položaja, vendar nekate- 
re panoge in grupacije ne bo- 
do mogle uspešno poslovati v 
pogojih realnih ekonomskih 
kategorij. Zato bo treba nujno 
sprejeti ukrepe ekonomske 
politike, ki bodo organizacijam 
združenega dela v panogah inr 
grupacijah, ki bodo s temi 
spremembami v težjem polo- 
žaju, olajšale prehod na realne 
ekonomske kategorije. 

OSNUTEK ZAKONA O CELOTNEM PRIHODKU 
IN DOHODKU - AŠ 120 
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Ko je govor o spremembah, 
ki se predlagajo pri ugotavlja- 
nju celotnega prihodka, je v 
obrazložitvi poudarjeno, da je, 
čeprav so bili predlogi za pre- 
hod na sistem fakturirane re- 
alizacije, ostal sedanji sistem 
plačane oziroma plačljive re- 
alizacije. Ugotovljeno je na- 
mreč bilo, da bi v trenutku pre- 
hoda na fakturirano realizacijo 
poslabšanje finančne discipli- 
ne vplivalo na povečanje infla- 
cije za več kot 4 odstotke, vpliv 
neuporabljanja fakturirane re- 
alizacije pa je manjši od tega 
odstotka. 

V zvezi z načinom ugotavlja- 
nja celotnega prihodka so 
predložene spremembe, po 
katerih se iz skupnega prihod- 
ka eliminirajo tisti prihodki, ki 
niso rezultat dejavnosti orga- 
nizacije, ampak revalorizacije 
njenih terjatev t. j. finančnega 
premoženja, tako da ne more- 
jo biti predmet delitve. Ocenje- 
no je, da je treba ukiniti rešitev 
po kateri se skupni prihodek 
zmanjšuje za nevnešen dobi- 
ček iz tujine, ki niti ni vračuna- 
na v skupnem prihodku, kot 
tudi možnost obračunavanja 
prihodka za uporabo lastnih 
proizvodov blaga in storitev 
nad realnimi stroški in obvez- 
nostmi. 

V kategoriji poslovnih stro- 
škov je bilo predlaganih nekaj 
pomembnih, ki se nanašajo na 
obvezni popravek vrednosti za 
terjatve ob koncu obračunske 
dobe, ki niso bile izterjane v 60 
dneh po zapadlosti, izključitev 
izdelkov tudi za realno pozitiv- 
ni del obresti iz kreditov za 
obratna sredstva iz poslovnih 
sredstev, ker je ta del obresti 
po svojem ekonomskem bistvu 
del na novo ustvarjene vredno- 
sti in se mora nadomestiti iz 
dohodka in izključitev iz stro- 
škov nadomestila za prevoz na 

delo in z dela ter izdatkov za 
prehrano delavcev med delom 
in njihov prenos v obveznosti 
iz dohodka, ki ni vštet v osno- 
vo za obdavčenje. 

Sedanja prehodna vpraša- 
nja, ki se nanašajo na možnost 
obračunavanja v breme obrat- 
nih sredstev, poslovnih stro- 
škov, osebnih dohodkov, dolo- 
čenih obveznosti iz dohodka 
na podlagi kavcij, ki zadržujejo 
kupce in na podlagi dajanja v 
zakup določene opreme, so 
vgrajena kot trajne rešitve. 

V osnutku zakona so predlo- 
žene nove določbe, ki se nana- 
šajo na revalorizacijo sredstev. 
Zaradi pomanjkljivosti seda- 
njega sistema revalorizacije 
osnovnih sredstev in zalog je 
bilo treba pristopiti k dogradi- 
tvi in izpopolnjevanju, z od- 
pravljanjem zamujanja pri pre- 
našanju učinkov revalorizacije 
na poslovne stroške in popol- 
nejšo revalorizacijo, ki bo za- 
gotovila ohranitev realne vred- 
nosti skupnih družbenih sred- 
stev. 

Kot je v obrazložitvi poudar- 
jeno naj ta sistem onemogoči 
erozijo družbenih sredstev 
prek porabe, da zagotovi real- 
no bilanco, odpre prostor za 
uvajanje realnih pozitivnih 
obresti, bistveno poenostavi 
sam postopek revalorizacije, 
odpravi dvojne stroškovne 
obremenitve in da prispeva k 
izenačevanju pogojev gospo- 
darjenja neodvisno od struktu- 
re izvoza financiranja poslova- 
nja. Da bi onemogočili postop- 
nost pri izvajanju predloženih 
rešitev so predvidene tudi pre- 
hodne rešitve. 

Z združitvijo vseh učinkov 
revalorizacije sredstev na 
enem mestu se bomo izognili 
njihovemu podvajanju in od- 
pravili inflacijski učinek te re- 

valorizacije na prodajne kalku- 
lacije. Celoten učinek revalori- 
zacije bi v gospodarstvu SFRJ 
po osnutku zakona znašal 
8.500 milijard dinarjev name- 
sto prejšnjih 6.012 milijard, pri 
čemer bi se substanca osnov- 
nih sredstev ne samo ohranila 
ampak povečala za 14,93 od- 
stotka. S tem bi se omogočila 
uvedba realnih obresti brez 
dodatne obremenitve rezulta- 
tov gospodarstva v znesku 
2.142 milijard dinarjev, iz kate-, 
rega bi se lahko nadomeščale 
tudi razmejene negativne te- 
čajne razlike v bančnem si- 
stemu. 

Sam finančni rezultat poslo- 
vanja iz naslova revalorizacije 
bi se spremenil toliko, da bi se, 
namesto da se finančni rezul- 
tati iz naslova revalorizacije 
povečajo v znesku 62 milijard 
dinarjev, le-ta zmanjšal za 482 
milijard dinarjev, za kolikor je 
bil rezultat iz naslova revalori- 
zacije precenjen. Reševanje 
problemov v zvezi s starimi 
krediti in razmejenimi tečajni- 
mi razlikami načeloma ne bi 
smel biti problem, vendar bo 
po potrebi med skupščinsko 
proceduro predlagana ustrez- 
na rešitev. 

Razporejanje dohodka 

V predlaganih spremembah, 
ki se našajo na razporejanje 
dohodka se je izhajalo od tez 
za spremembo zakona o zdru- 
ženem delu. S tem v zvezi je 
predložena sprememba vrst- 
nega reda pri razporejanju do- 
hodka, tako daje prednost da- 
na nadomestilom za prevoz na 
delo in z dela in za prehrano 
delavcev v delu bruto osebne- 
ga dohodka na podlagi teko- 
čega dela. Ta del dohodka, 
skupaj z obveznostmi iz do- 

hodka za znanost, kulturo, izo- 
braževanje in zdravstvo, v de- 
lu, ki se ne nadomeščajo iz 
bruto osebnega dohodka na 
podlagi tekočega dela in izdat- 
ki ki se nadomeščajo iz ustvar- 
jenega dohodka neodvisno od 
njegove višine ni zajeta v osno- 
vi za plačilo davka in prispevka 
iz dohodka. 

V osnutku zakona je precizi- 
rana tudi vsebina osebnega 
dohodka iz naslova živega de- 
la delavcev. Iz dela bruto oseb- 
nega dohodka delavcev iz ži- 
vega dela se zagotavljajo sred- 
stva za zadovoljevanje skupnih 
potreb na področju osnovnega 
izobraževanja, osnovnega 
zdravstvenega varstva, social- 
nega varstva ter za invelidsko 
in pokojninsko zavarovanje in 
za zadovoljevanje potreb 
skupne porabe delavcev. 

Ko gre za vprašanje rešitev o 
določanju in usmerjanju do- 
hodka, ki je rezultat izrednih 
ugodnosti se predlaga, da se 
del, ki je rezultat posebnih 
ugodnosti na trgu posebej do- 
loči, zaradi njegovega usmer- 
janja za namene, ki so predpi- 
sani z zakonom. 

Predlagano je bilo, da se po- 
novno definira izguba, in sicer 
v smislu, da vsebuje poleg po- 
slovnih stroškov, ki niso nado- 
meščeni iz celotnega prihod- 
ka, samo še nadomestila za 
prevoz na delo in z dela ter za 
prehrano delavcev, del bruto 
osebnega dohodka iz naslova 
živega dela in obveznosti iz 
dohodka za znanost, kulturo, 
usmerjeno izobraževanje in 
zdravstvo ter izdatke, ki se na- 
domeščajo iz dohodka, njiho- 
va višina pa ni odvisna od veli- 
kosti ustvarjenega dohodka 
oziroma samo tisti del dohod- 
ka, ki se nadomešča pred ob- 
davčenjem. 

Realni obračun amortizacije 

• Pravočasno in ustrezno nadomeščanje izrabljenih in zmanjšanih delovnih 
sredstev v družbeni lastnini 
• Onemogočeno je ne uporabljati sredstva izven uporabe za katera je potreba 
pri drugih uporabnikih in zainteresiranih občanih 
• Ukinjajo se mnoge izjeme in možnosti odlaganja obračuna amortizacije 

Predlog za izdajo zakona o ski seji obravnavali delegati v 
amortizaciji družbenih sred- Zveznem zboru, 
stev, z osnutkom zakona (AS Ta sistemski predpis izhaja 
118) je eden od aktov iz tako iz tega, da bo velikost amorti- 

zacije odvisna od konkretnih 
pogojev v katerih se sredstva 
uporabljajo in od potrebe, da 
se z njihovo pravočasno zame- 
njavo zagotovi stalno sprem- 
ljanje tehnično-tehnološkega 

imenovanega tretjega paketa 
ukrepov Zveznega izvršnega 
sveta, ki je bil poslan v obrav- 
navo in sprejem delegatom v 
Skupščini SFRJ. Pričakovati 
je, da ga bodo že na novembr- 

razvoja. Prav tako preprečuje, 
da se z nerealno nizko amorti- 
zacijo porabljena in zmanjša- 
na delovna sredstva uporabijo 
za skupno in splošno porabo. 

V celoti vzeto se z njimi do- 
seže pravočasno in ustrezno 
nadomeščanje izrabljenih in 
zmanjšanih vrednosti dela v 
družbeni lastnini. To praktično 

pomeni, da je onemogočeno 
ne uporabljati sredstva izven 
uporabe za katera je potrebna 
pri drugih uporabnikih in zain- 
teresiranih občanih, ki zago- 
tavljajo nadomestilo njihove 
vrednosti in delo nezaposle- 
nim osebam. 

Namesto dosedanjih dveh 
posebnih zveznih aktov - za- 
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OSNUTEK ZAKONA O AMORTIZACIJI DRUŽBENIH 
SREDSTEV AS 118 

kona o amortizaciji družbenih 
sredstev in zakona o pogojih 
odpisa osnovnih in obratnih 
sredstev izven uporabe je 
zvezne vlada določila predlog 
za izdajo enotnega zveznega 
zakona, s katerim se urejajo 
vprašanja amortizacije osnov- 
nih družbenih sredstev in sred- 
stva skupne porabe, kot tudi 
uporaba in odpisovanje sred- 
stev izven uporabe. To praktič- 
no pomeni, da sedanji začasni 
zakon, ki je bil sprejet aprila 
letos, kot enkratni ukrep za 
sredstva, ki so bila izven upo- 
rabe s stanjem 31. decembra 
1985, postaja novo poglavje v 
zakonu o amortizaciji, začasne 
rešitve pa sistemske in trajne. 

Poleg nekaterih sedanjih ve- 
ljavnih rešitev za katere je 
predlagatelj menil, da je po- 
trebno, da jih prenese tudi v 
novi enotni akt o amortizaciji, 
je v osnutku tega zakona pol- 
no pomembnih novosti. Predv- 
sem se ločuje med nabavno 
vrednostjo osnovnih sredstev 
in rezultati revalorizacije na- 
bavne vrednosti osnovnih 
sredstev in se vzpostavlja ob- 
veznost posebnega obračuna 
amortizacije za nabavne vred- 
nosti, posebej pa za rezultate 
revalorizacije nabavnih vred- 
nosti sredstev. 

V obrazložitvi osnutka je 
podčrtano, da se za nabavne 
vrednosti zadrži sedanji meha- 
nizem razporejanja in izkazo- 
vanja sredstev v posameznih 
skupinah in delih skupine, 
vendar pa se zato pri njihovi 
amortizaciji rezultatov vzpo- 
stavlja nov mehanizem. Rezul- 
tati revalorizacije se določajo 
po posameznih kategorijah 
oziroma vrstah sredstev (grad- 
beni objekti, oprema, dolgolet- 
ni nasadi, osnovna čreda, goz- 
dovi, zemljišče in podobno) in 
za tako ugotovljene rezultate 
se določi povprečna amortiza- 
cijska stopnja za obračun 
amortizacije. Ta stopnja se 
izračuna tako, da se postavi v 
razmerje znesek amortizacije, 
ki je obračunana na nabavno 
vrednost in nabavna vrednost, 
ki je osnova za to amortizacijo. 
Podatki o nabavnih vrednostih 
in zneskih amortizacije za te 
vrednosti se določijo na podla- 
gi zaključnega računa za pred- 
hodno leto. Na koncu leta se 
rezultati revalorizacije in obra- 
čuna amortizacije na te vred- 
nosti dodajo nabavnim oziro- 
ma odpisanim vrednostim 
sredstev. 

Ukinjajo se mnoge 
izjeme 

Zdaj je večje število izjem in 
možnosti odlaganja obračuna 
amortizacije ali nadomestila 
obračunskih zneskov amorti- 
zacije. S predloženim osnut- 
kom jih je precej ukinjenih. Ne 
bo več preložitev obračuna 
amortizacije za sredstva, ki so 
izven uporabe zaradi ustavitve 
dejavnosti za katero rabijo, če 
traja takšna ustavitev med le- 
tom več kot tri mesece. Ukinje- 
na je tudi možnost, da se 
amortizacija zmanjša za 20 od- 
stotkov, če se sredstva ne upo- 
rabljajo zaradi pomanjkanja 
surovin, energije ali drugih de- 
lovnih pogojev. Enako velja tu- 
di za možnosti, da se za vsa 
sredstva v prvih dveh letih, za 
infrastrukturne gradbene ob- 
jekte pa v prvih štirih letih, 
amortizacija zmanjša do zne- 
ska zmanjšane uporabe zmog- 
ljivosti novopridobljenih sred- 
stev, vendar največ do 50 od- 
stotkov v primerjavi z zneskom 
amortizacije po stopnjah iz no- 
menklature sredstev za amorti- 
zacijo. 

Prav tako je predloženo, da 
se izključi tudi obveznost, da 
se amortizacija omeji na stop- 
nje, ki so predpisane v nomen- 
klaturi, če je bila v letu, za ka- 
tero se opravlja obračun amor- 
tizacije, izkazana izguba pri 
poslovanju. Tudi ne bo možno- 
sti, da se za tekoče leto obra- 
čuna manjši znesek amortiza- 
cije, če je bil v prejšnjih letih 
obračunan večji znesek, kot 
tudi možnosti, da se na podla- 
gi republiških in pokrajinskih 
zakonov, razen pri stanovanj- 
skih poslopjih amortizacija 
zmanjša do 50 odstotkov v pri- 
merjavi z zneskom po stopnjah 
iz nomenklature, in sicer za ce- 
ste in stranske objekte na ce- 
stah ter za gradbene objekte in 
opremo za izobraževanje in 
vzgojo, znanost, kulturo, 
umetnost, informacije, zdrav- 
stveno in socialno varstvo. 
Ukinja se tudi možnost, da se 
amortizacija ne opravlja ali da 
se opravlja v zmanjšanem zne- 
sku za sredstva uporabnikov, 
katerih dejavnost se v celoti ali 
v glavnem financira iz prora- 
čuna. 

V osnutku zakona je zadrža- 
na možnost preložitve amorti- 
zacije za sredstva, ki so bila 
poškodovana zaradi višje sile, 
ter za sredstva, ki so funkci- 
onalno povezana s temi sred- 
stvi, dokler se ta sredstva ne 

uporabljajo. Prav tako ostaja 
možnost, da se amortizacija 
zmanjša za stanovanjska po- 
slopja in stanovanja do 1 od- 
stotka osnove po republiškem 
in pokrajinskem zakonu, ter 
zmanjšanje na podlagi samou- 
pravnh splošnih aktov v letu 
1987 do 55 odstotkov,, v letu 
1988 do 40 odstotkov, v letu 
1989 do 20 odstotkov, kar po- 
meni, da bi se ves znesek 
amortizacije za stanovanjska 
poslopja in stanovanja obraču- 
naval od 1. januarja 1990. 

Sredstva zmeraj 
v uporabi 

Popolneje se urejajo vpraša- 
nja v zvezi z reprodukcijo ozi- 
roma nadomestilom poseka- 
nih in uničenih vrednosti goz- 
dov amortizacije dolgoletnih 
nasadov in plemenske živine, 
kot tudi vlaganja za inovacije. 
Ko je govor o nomenklaturi 
sredstev za amortizacijo, ki so 
priložene osnutku zakona, so 
predlagane spremembe posa- 
meznih stopenj, da bi zagoto- 
vili čim realnejše zneske amor- 
tizacije, s tem pa tudi vseh 
stroškov za reprodukcijo. 
Ostale spremembe in dopolni- 
tve, kakor je poudarjeno v 
obrazložitvi osnutka, po po- 
svetovanju o sestavi amortiza- 
cijskih skupin in amortizacij- 
skih stopenj. 

V delu osnutka, ki ureja po- 
stopek z osnovnimi in obratni- 
mi sredstvi izven uporabe, ter 
veljavni začasni zakon, ostaja 
obvezna prodaja in odstopitev 
osnovnih sredstev odplačno 
ali neodplačno drugim upo- 
rabnikom družbenih sredstev 
in obratnih sredstev izven upo- 
rabe. Prav tako je določeno 
dajanje v zakup teh sredstev 
občanom in civilnim pravnim 
osebam, ki na tej podlagi za- 
gotavljajo zaposlovanje dolo- 
čenega števila nezaposlenih 
oseb. Uporabnik družbenih 
sredstev ta vprašanja ureja s 
svojim samoupravnim sploš- 
nim aktom. Uporabnik je po 
zakonu zavezan, da javno 
oglaša prodajo, dajanje v za- 
časno uporabo ali zakup sred- 
stev izven uporabe, o tem pa 
mora obvestiti samoupravno 
interesno skupnost za zapo- 
slovanje. Prednost pri nakupu, 
prenosu, zakupu ali dobivanju 
v začasno uporabo imajo te- 
meljne organizacije združene- 
ga dela v sestavi iste delovne 
organizacije, za določena 
sredstva pa zadruge na ob- 
močjih, kjer so sredstva. Pri 
prevzemanju sredstev imajo 
prednost tisti občani in civilne 
pravne osebe o katerih da 
ugodno mnenje samoupravna 
interesna skupnsot za zapo- 

slovanje in ki bcvtako zagotovi- 
la delo določenemu številu ne- 
zaposlenih. 

Prodaja sredstev, ki so 
trajno izven uporabe 

Podobno, kot tudi v sedaj 
veljavnem zakonu, se urejajo 
tudi vprašanja obveznega od- 
pisa in nadomeščanja vredno- 
sti sredstev, ki so trajno izven 
uporabe. Po opravljenem od- 
pisu se morajo ta sredstva pro- 
dati z javno licitacijo. Prihodki, 
ustvarjeni s prodajo sredstev, 
pa se vnašajo v poslovni sklad, 
da bi se uporabili za trajna 
obratna sredstva. 

Posebej so urejena vpraša- 
nja postopka z osnovnimi 
sredstvi in sredstvi drobnega 
inventarja izven uporabe, po- 
sebej pa postopka z obratnimi 
sredstvi, ki so izven uporabe. 
Določa se tudi obveznost se- 
stavljanja in predložitve poro- 
čila o prodaji oziroma odstopi- 
tvi ali dajanju v zakup sredstev 
izven uporabe pristojni službi 
družbenega knjigovodstva. 

Drugače kot veljavni zakon 
je določena obvezna uporaba 
zakona za vsa osnovna in 
obratna sredstva izven upora- 
be in sredstva za skupno pora- 
bo izven uporabe. Veljavni za- 
kon obsega samo sredstva, ki 
so bila trajno izven uporabe do 
konca leta 1985. 

Na koncu obrazložitve os- 
nutka je poudarjeno, da seda- 
nji zakon določa, da se pri 
uporabnikih družbenih sred- 
stev, katerih dejavnost se v ce- 
loti ali pretežno financira iz 
proračuna, amortizacija obra- 
čunava v zmanjšanem znesku 
do konca leta 1986. Ker je 
predvideno, da bo ta zakon 
pričel veljati v začetku leta 
1987, pomeni, da se s tem ne 
vsiljuje novih dodatnih obvez- 
nosti, niti se ne predpisuje no- 
va obveznost tistim, ki se fi- 
nancirajo iz proračuna federa- 
cije. V prejšnjih letih so pri or- 
ganih in organizacijah federa- 
cije kalkulirali z manjšim zne- 
skom amortizacije. Z ukinitvijo 
izjeme o zmanjšanju amortiza- 
cije se bo povečal pri mnogih 
znesek namenjen za amortiza- 
cijo oziroma za zamenjavo do- 
trajane opreme in drugih inve- 
sticij. Takšna sprememba bo 
zahtevala tudi spremembo 
ustreznih proračunskih pred- 
pisov, ker sredstev amortizaci- 
je, ki niso bila'uporabljena v 
letu, za katero se opravlja 
obračun amortizacije, ne bi bi- 
lo treba na koncu leta vračati 
kot neuporabljena proračun- 
ska sredstva in na ta način iz- 
gubiti pravico do razpolaganja 
z njimi. 
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Odpravljanje težav pri opravljanju poslov 

v zunanjetrgovinskem prometu 

• Razen s samoupravnim sporazumom o združevanju se lahko delitev storitev 
zunanjetrgovinskega prometa opravlja tudi z drugimi samoupravnimi splošnimi 
akti v skladu z zakonom K 

čeprav je bil zakon o prome- 
tu blaga In storitev s tujino 
sprejet pred kratkim (konec le- 
ta 1985) in je od tedaj doživel 
že določene spremembe in do- 
polnitve, so bile pri njegovem 
izvajanju ugotovljene določe- 
ne težave. To se posebej nana- 
ša na registracijo velikih, za- 
pletenih proizvodnih sistemov 
za opravljanje storitev zuna- 
njetrgovinskega prometa. Po- 
kazala se je tudi potreba, da se 
tudi s tem zakonom uredi vpra- 
šanje uvoza opreme, ki je sicer 
urejeno z zakonom o pridobi- 
vanju sredstev od občanov za 
razširitev materialne osnove 
OZD, kot tudi, da se v obdobju 
veljave posebnih določb o 
uvozu in izvozu (do uresničitve 
konvertibilnosti dinarja) zago- 
tovi, da devizno in dokumenta- 
cijsko kontrolo opravljajo re- 
publiške in pokrajinske narod- 
ne banke. To so razlogi zaradi 
katerih je Zvezni izvršni svet 
poslal Skupščini SFRJ osnu- 
tek zakona o spremembah in 
dopolnitvah zakona o prometu 
blaga in storitev s tujino (AS 
124). Sprejetje tega zakona je v 
pristojnosti Zbora republik in 
pokrajin. 

Kot je predvideno v osnutku 
zakona bodo največje spre- 
membe in dopolnitve pretrpele 
sedanje rešitve s katerimi se 
urejajo pogoji za vpis v sodni 
register pravic za opravljanje 
poslov zunanjetrgovinskega 
prometa. Tako je med drugim 
predlagano, da se, razen s sa- 
moupravnim sporazumom o 
združevanju v delovno oziro- 
ma sestavljeno organizacijo in 
poslovno skupnost, delitev po- 
slov zunanjetrgovinskega pro- 
meta lahko opravlja tudi z dru- 
gim samoupravnim splošnim 
aktom, sprejetim v skladu z za- 
konom o združenem delu. 
Prav tako velja, da se pri izpol- 
nitvi z zakonom predpisanega 
pogoja o uresničevanju dolo- 
čenega odstotka izvoza glede 
na proizvodnjo, ima za izvoz 
tudi izvoz lastnih proizvodov 
(samostojno ali prek druge 
OZD), izvoz drugih OZD zno- 
traj delovne oziroma sestavlje- 

ne organizacije, kot tudi izvoz 
v okviru proizvodne koopera- 
cije z drugo proizvodno orga- 
nizacijo združenega dela. 

S predloženimi sprememba- 
mi in dopolnitvami je predvide- 
no, da se v okiru sestavljenih 
sistemov omogoči, da se de- 
lovne organizacije registrirajo 
za izvoz in uvoz iste vrste bla- 
ga oziroma za opravljanje istih 
vrst storitev in da vsak subjekt, 
ki se registrira, izpolni z zako- 
nom predpisane pogoje. To 
praktično pomeni, da bi se 
specializacija obdržala na rav- 
ni delovne organizacije in 
TOZD-ov v njenem sestavu, 
odstopili pa bi od zahteve za 
specializacijo, ko gre za delov- 
ne organizacije v sestavi se- 
stavljenih organizacij. 

Zaradi specifičnosti na po- 
dročju opravljanja storitev v 
zunanjetrgovinskem prometu 
je treba, kot je poudarjeno v 
obrazložitvi, omogočiti, da se 
za enake gospodarske storitve 
registrira več TOZD v sestavi 
delovne in več delovnih v se- 
stavi sestavljenih organizacij, 
če gre za nadaljnjo specializa- 
cijo pri odpravljanju posamez- 
nih gospodarskih storitev, če 
je zaradi narave posameznih 
storitev potrebno, da se oprav- 
ljajo na različnih mestih ali če 
so gospodarski programi ra- 
zlični, kar bi na primer pome- 
nilo, da se v okviru delovne 
organizacije lahko dve temelj- 
ni organizaciji registrirata za 
izvajanje oziroma uporabo isti- 
vrstnih gospodarskih storitev v 
zunanjetrgovinskem prometu. 

Predlagano je tudi, da se1 

SOZD in DO omogoči registra- 
cija za sklepanje pogodb v zu- 
nanjetrgovinskem prometu in 
to za posle posredovanja, 
ustanavljanja podjetij in odpi- 
ranje predstavništev v tujini v 
primerih, ko je to predvideno s 
samoupravnimi sporazumi ali 
drugimi samoupravnimi akti. 

Osnutek zakona prav tako 
predvideva tudi podaljšanje 
roka za izpolnitev z zakonom 
predvidenih pogojev za obdr- 
žanje pravic za opravljanje zu- 
nanjetrgovinskega prometa 

■ (uspešno poslovanje in odpla- 
čilo dolgov do tujine) s šestih 
mesecev na leto dni. To pa za- 
radi tega ker je od končnih ne 
pa občasnih rezultatov odvis- 
no opravljanje zunanjetrgovin- 
skega prometa. 

Razen tega je tudi predlog, 
da se poseben račun, na kate- 
rega se usmerjajo sredstva za 
spodbujanje, vodi pri Zveznem 
sekretariatu za finance, ki je 
tudi pristojen za delo s sred- 
stvi, ki se vodijo pri federaciji 
za vse namene in ki je kadrov- 
sko in strokovno usposobljen 
za vodenje in nadzorstvo nad 
temi sredstvi. Do zdaj je bil ta 
račun pri Zveznem sekretari- 
atu za zunanjo trgovino. 

Z zakonom bi bilo treba tudi 
določiti, da je uvoz sredstev za 
delo za opravljanje z zakonom 
dovoljene dejavnosti občanov 
dovoljen, samo če se le-ta ne 
izdelujejo v državi. Takšen po- 
goj je že predpisan s posebnim 
odlokom Zveznega izvršnega 
sveta, ker pa gre za zaščito do- 
mače proizvodnje, bi bilo treba 
to vprašanje tudi zakonsko 
urediti. 

V obrazložitvi je prav tako 
poudarjeno, da bi (v zvezi z 
zakonom o pridobivanju sred- 
stev od občanov za širitev ma- 
terialne osnove OZD) z zako- 
nom o katerem je govor morali 
urediti tudi to, da organizacija 
združenega dela v katero so 
občani namensko vložili dinar- 
sko'protivrednost deviz proda- 
nih banki, lahko prosto in brez 
redne procedure nakupa deviz 
in dovoljenja za uvoz uvozi po- 
trebno opremo v vrednosti te 
protivrednosti. Prav tako lahko 
občani, ki vlagajo sredstva v 
organizacijo združenega dela 
kot posamezniki ali skupaj 
uvozijo potrebno opremo, ki jo 
bodo vložili v OZD zaradi svoje 
zaposlitve ali uresničevanja 
drugega interesa v skladu z za- 
konom. 

V predloženem zakonu je 
predvideno, da se prijave o 
sklenjenih pogodbah o zuna- 
njetrgovinskem prometu ozi- 
roma prijave o prekinitvi teh 
pogodb ali drugem načinu nji- 
hovega prenehanja, predloži- 
jo, kot doslej republiškim in 
pokrajinskim narodnim ban- 
kam, na področju katerih je se- 
dež OZD ali druge družbeno- 
pravne osebe. 

Ta rešitev se nanaša na ob- 
dobje veljavnosti posebnih do- 
ločb o izvozu in uvozu (do kon- 
vertibilnosti dinarja), pa je v 
zvezi s tem predlog, da se iz- 
pusti določba s katero je pred- 
pisano. da se omenjenim ban- 
kam prijave predložijo samo 
do 1. januarja 1987. 

Glede na veljavni zakon je 
novost rešitev s katero se 
predlaga, da se določbe o pre- 
registraciji OZD za opravljanje 
zunanjetrgovinskega prometa 
nanašajo tudi na OZD nastale s 
spojitvijo, pripojitvijo ali deli- 
tvijo že registriranih OZD. Prav 
tako, da se prometnim OZD 
omogoči, da se ponovno regi- 
strirajo za posle zunanjetrgo- 
vinskega prometa, če dokaže- 
jo, da bodo z novim izvozom 
zagotovili z zakonom predpi- 
sanim pogojem za njihovo 
opravljanje, proizvodni OZD 
pa če ima dopolnilni program 
proizvodnje in izvoza iz katere- 
ga izvira, da bo opravila prev- 
zete obveznosti izvoza. 

Ko je govor o roku za prere- 
gistracijo je treba z zakonom 
zagotoviti rok v katerem bo 
OZD predložila Zveznemu se- 
kretariatu za zunanjo trgovino 
zahtevo za preregistracijo, kot 
tudi rok do kdaj mora ta sekre- 
tariat zagotoviti konec postop- 
ka preregistracije. Prvi rok naj 
bi bil, kot je bilo predloženo, 
19. december 1986, drugi pa 
30. junij 1987. 

OSNUTEK ZAKONA O SPREMEMBAH 
IN DOPOLNITVAH ZAKONA O PROMETU BLAGA 
IN STORITEV S TUJINO - AS 124 
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Ljubljana, 11.11.1986 

PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA 

o spremembah in dopolnitvah zakona o 

davkih občanov z osnutkom zakona 

(ESA-129) 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na 24. seji dne 6. 11. 
1986 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 215. 
člena, drugega odstavka 265. člena, 266. 267. in 311. člena 
poslovnika skupščine SR Slovenije s predlogom, da se uvrsti 
na dnevne rede sej zborov Skupščine SR Slovenije dne 25. 11. 
1986. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije predlaga Skupščini SR 
Slovenije, da hkrati obravnava in sprejme predlog za izdajo 
zakona z osnutkom zakona zato, da bi se nove sistemske 
rešitve lahko uporabljale že pri odmeri davka iz gospodarskih 

dejavnosti za leto 1987, s čimer bi vzpodbujali k večji proiz- 
vodnji, zaposlenosti in izkoriščenosti obstoječih zmogljivosti 
pri delovnih ljudeh, ki samostojno z osebnim delom opravljajo 
gospodarsko dejavnost. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na podlagi 85. člena 
poslovnika Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije in na 
podlagi 220. in 221. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije 
določil, da bosta kot njegova predstavnika pri delu skupščin- 
skih delovnih teles sodelovala: 

- Tone PENGOV, direktor Republiške uprave za družbene 
prihodke, 

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

Socialistična republika Slovenija 
REPUBLIŠKA UPRAVA ZA DRUŽBENE PRIHODKE 

POVZETEK 

Spremembe in dopolnitve zakona o davkih občanov 
(Uradni list SRS, št. 32/85) so potrebne, ker sta praksa in 
izvajanje nekaterih sedanjih zakonskih rešitev na področju 
samostojnega osebnega dela pokazala, da so nepopolne, 
zato določenih usmeritev, ki jih je sprejela Skupščina SR 
Slovenije za to področje, ni bilo možno v polni meri uresni- 
čiti. 

S predlaganimi spremembami in dopolnitvami se uvaja 
nov dodaten način obdavčevanja in to od pavšalne letne 
osnove. Obdavčevanje od pavšalne letne osnove naj bi, ob 
upoštevanju specifičnosti posameznih dejavnosti, vpli- 
valo, da bodo zavezanci motivirani za boljše gospodarje- 
nje in s tem za čimboljše izkoriščanje danih in možnih 
pogojev poslovanja. Na ta način bi imel zavezanec tudi 
možnost vnaprej planirati svoje delo in proizvodnjo, saj 
mu bodo znane obveznosti, ki jih bo imel v tekočem letu, 
do družbene skupnpsti. 

Davek iz gospodarskih dejavnosti od pavšalne letne 
osnove naj bi plačevali zavezanci, ki z opravljanjem obrtne 
dejavnosti pretežni del prihodka dosegajo z občani in ne 
izpolnjujejo pogojev za obdavčitev v pavšalnem letnem 
znesku, ter zavezanci, ki opravljajo gostinsko in avtopre- 
vozniško dejavnost. Pavšalna letna osnova bi se določila 
vnaprej - torej v začetek leta za tekoče leto. Izhodišče za 
določitev višine pavšalne letne osnove naj bi bil poprečni 
dohodek, ugotovljen na delavca v organizacijah združe- 

nega dela v enakih ali sorodnih dejavnostih. Poprečni 
dohodek na delavca bi se ob upoštvanju ostalih kriterijev 
kot so vrsta dejavnosti, predmet, kraj in lokacija poslova- 
nja, zmogljivost obratovalnice oziroma osnovnega sred- 
stva in njihova namembnost ter celoletno oziroma sezon- 
sko opravljanje dejavnosti, velikost in funkcionalnost 
poslovnega prostora, ustrezno korigiral. Konkretna merila 
za ugotovitev pavšalne letne osnove po navedenih kriteri- 
jih naj bi predpisale občinske skupščine v skladu z dogo- 
vorom o usklajevanju davčne politike. 

Pri ugotavljanju ostanka čistega dohodka, kot osnove za 
odmero davka po dejanskem dohodku iz dejavnosti, je 
predlagano črtanje odbitne postavke v višini 70% letnega 
poprečnega čistega osebnega dohodka delavcev v/ SR 
Sloveniji v letu, za katero se davek odmerja. 

Spreminja se tudi določba, po kateri bi se zavezancem, 
ki občasno dosegajo dohodke z opravljanjem dejavnosti 
brez ustreznega dovoljenja oziroma priglasitve, ki s pred- 
pisi niso prepovedane, opredelila kot najnižja možna 
davčna osnova v višini poprečnega letnega osebnega 
dohodka za enake ali podobne poklice v združenem delu. 

Predlaga se nova določba, po kateri se omogoča zave- 
zancem, obdavčenim po dejanskem dohodku, združeva- 
nje sredstev v obrtno zadrugo oziroma temeljno organiza- 
cijo kooperantov iz neobdavčenega dela ostanka čistega 
dohodka. Neobdavčeni del davčne osnove, ki znaša naj- 
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več 25%, lahko zavezanci združijo za najmanj 5 let z 
namenom organiziranja skupne proizvodnje in skupnega 
opravljanja obrtnih storitev. Zavezancem, obdavčenim od 
pavšalne letne osnove, naj bi bilo omogočeno vlaganje 
sredstev za razširitev materialne osnove dela iz neobdav- 
čenega dela pavšalne letne osnove. Pavšalna letna osnova 
bi se naj znižala od 25% za dobo največ petih let. Občin- 
skim skupščinam pa naj bi bila dana možnost, da lahko za 
dejavnosti, katerih razvoj želijo pospeševati, določijo višji 
odstotek olajšave. Tudi zavezancem, obdavčenim od pav- 
šalne letne osnove, bi se pod enakimi pogoji priznavale 
davčne olajšave, določene v obliki znižanja odmerjenega 
davka. 

Predlagana je tudi dopolnitev določbe, po kateri se pri 
skupnem dohodku občanov v osnovo ne všteva odstotno 

znižanje davčne osnove zaradi združevanja sredstev v 
obrtno zadrugo oziroma v temeljno organizacijo koope- 
rantov ter odstotno znižanje letne pavšalne osnove zaradi 
vlaganj sredstev v razširitve materialne osnove dela. Opre- 
deljuje se tudi način vključevanja pavšalne letne osnove v 
skupni čisti dohodek. 

Predlaga se valorizacija zneska odmerjenega davka v 
primerih, ko se odmerni postopek ustavi in valorizacija 
zneska odmejenega davka za primere, ko se davek plačuje 
v dveh enakih polletnih obrokih. Obveznost, evidentiranja 
računov naj bi se razširila na vse zavezance, ne glede na 
način obdavčitve. Dopolnjuje se določba, po kateri se 
kaznuje občan za prekršek, če ne zagotovi izstavitve 
računa oziroma evidentiranja prometa preko registrske 
blagajne. 

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 

Zadnje spremembe in dopolnitve zakona o davkih občanov 
je Skupščina SR Slovenije sprejela 6. marca 1985. Te spre- 
membe so pomenile uskladitev z opredelitvami iz dolgoroč- 
nega programa gospodarske stabilizacije in dogovorom o 
usklajevanju davčnega sistema, s katerim so republike in 
avtonomni pokrajini uskladile vrste davkov in njihove 
osnovne elemente ter z ugotovitvami, stališči in sklepi Skup- 
šine SR Slovenije o stanju in usmeritvah razvoja drobnega 
gospodarstva v SR Sloveniji. Ob sprejemanju sprememb in 
dopolnitev zakona o davkih občanov v letu 1985 je bilo opo- 
zorjeno na tekoče spremljanje in izvajanje sprejete davčne 
politike ter po potrebi tudi ustrezno spreminjanje in dopolnje- 
vanje veljavne ureditve. 

V obdobju po sprejetju sprememb in dopolnitev zakona 
ugotavljamo, da nekatere usmeritve, ki jih je za področje 
samostojnega osebnega dela sprejela skupščina SR Slovenije 
v zvezi s spodbujanjem večje proizvodnje, zaposlenosti, izko- 
riščenosti obstoječih zmogljivosti ter spodbujanjem k razvoju 
in modernizaciji, ki bi omogočile v večji meri realizacijo danih 
usmeritev, ni bilo možno v polni meri uresničiti. Zato menimo, 
da bi bilo potrebno v sistem ugraditi dodatne - nove rešitve, ki 
bi spodbujale nosilce samostojnega osebnega dela k ustvar- 
janju čimvečjega dohodka. 

S predlaganimi spremembami in dopolnitvami se uvaja nov 
dodaten način obdavčevanja in to od pavšalne letne osnove. 
S tako opredeljenim novim načinom obdavčevanja naj bi se, 
ob upoštevanju specifičnosti posameznih dejavnosti, vplivalo, 
da bodo zavezanci motivirani za boljše gospodarjenje in s tem 
za čimboljše izkoriščanje danih in možnih pogojev poslova- 
nja. Na ta način bo imel zavezanec tudi možnost vnaprej 
planirati svoje delo in proizvodnjo, saj mu bodo znane obvez- 
nosti, ki jih bo imel v tekočem letu do družbene skupnosti. 

Poleg uvedbe novega načina obdavčevanja se za nosilce 
samostojnega osebnega dela, obdavčene po dejanskem 
dohodku, kot pomembna novost predlaga tudi znižanje 
davčne osnove z namenom formiranja obrtnih sredstev pri 
obrtnih zadrugah in temeljnih organizacijah kooperantov. 

Razrešiti bi bilo potrebno problem obdavčevanja dohod- 
kov, ki jih občasno dosegajo občani brez obrtnega dovoljenja 
ali priglasitve. Predvidene spremembe oziroma dopolnitve pa 
zahtevajo ustrezno uskladitev ostalih določb zakona, predv- 
sem tistih, ki so neposredno ali posredno vezane na obdavče- 
vanje dohodka iz gospodarskih dejavnosti. 

III. PREDLAGANE REŠITVE 

S predlaganimi spremembami zakona se posamezne 
zakonske določbe dopolnjujejo oziroma spreminjajo glede na 
sprejete usmeritve razvoja drobnega gospodarstva v SR Slo- 
veniji, nekatere druge določbe pa se dopolnjujejo na podlagi 
dosedanjih izkušenj pri izvajanju zakona. 

1. Splošne določbe 
V tem poglavju zakona se predlaga natančnejša opredelitev 

delavcev, ki od svojih osebnih dohodkov ne plačujejo davkov, 
in sicer so to delavci, ki dosegajo osebne dohodke v rudnikih 
z delom v jamskih kopih. 

Ker se delovnim ljudem, ki samostojno z osebnim delom 
opravljajo dejavnost in so obdavčeni po dejanskem dohodku, 
osebni dohodek ne ugotavlja, je predlagano črtanje določb, 
po katerih so bili le-ti zavezanci za davek od osebnega 
dohodka delavcev. 

Vsi zavezanci, ne glede na način obdavčitve, naj bi bili 
dolžni izdajati oziroma zagotoviti izdajo računov za prodano 
blago ali opravljene storitve ter druge prejemke. Možnost 
evidentiranja prometa preko registrske blagajne naj bi bila 
dana zavezancem, obdavčenim od pavšalne letne osnove, v 
pavšalnem letnem znesku in zavezancem, ki opravljajo pro- 
dajo na drobno. 

2. Vrste davkov 
Oavek od osebnega dohodka delavcev 
Na področju obdavčevanja osebnih dohodkov naj bi se kot 

zavezanci za davek od osebnega dohodka delavcev izvzeli 
delovni ljudje, ki samostojno z osebnim delom opravljajo 
dejavnost, in se jim davek odmerja po dejanskem dohodku. 
Črta se tudi določba, ki opredeljuje osnovo za obračunavanje 
davka tem zavezancem. 

Davek od dohodka iz kmetijske dejavnosti 
Zaradi jasnejše opredelitve dela čistega dohodka, ki pri- 

pada zavezancu od opravljanja kmetijske dejavnosti, se pri 
ugotavljanju osnove za odmero davka iz kmetijske dejavnosti 
po dejanskem dohodku predlaga črtanje odbitne postavke v 
višini 70% letnega poprečnega čistega osebnega dohodka 
delavcev v SR Sloveniji. Črtala naj bi se tudi določba, ki 
določa zakonsko presumpcijo o višini minimalnega osebnega 
dohodka zavezanca. 

Davek od dohodka iz gospodarskih dejavnosti 

Uvaja se nov način obdavčevanja dohodka iz gospodarskih 
dejavnosti, in sicer od pavšalne letne osnove. Od pavšalne 
letne osnove bi se davek odmerjal zavezancem, ki z opravlja- 
njem obrtne dejavnosti pretežni del prihodka dosegajo z 
občani, in ne izpolnjujejo pogojev za obdavčitev v pavšalnem 
letnem znesku, ter zavezancem, ki opravljajo gostinsko in 
avtoprevozniško dejavnost. Pod qnakimi pogoji bi se odmerjal 
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Samo direktni materialni stroški ene take odmere in pobira- 
nja obveznosti so v letu 1986 naslednji: 
- obrazec odločbe 146,75 din 
- kuverta s povratnico 22,89 din 
-poštnina 130,-din 
-4 x položnica 6,00 x 4 24,- din 
-4x kuverta za položnico 17,61 x 4 70,44 

4 x poštnina 40, din 160,- din 
Skupaj: 554,08 din 

Pri tem smo upoštevali poštne tarife za najlažje pošiljke in 
nismo upoštevali dejstva, da se veliko odločb in položnic 
vrača, ker jih občani niso sprejeli (odsotnosti, dopusti, neure- 
jene spremembe naslovov, ne pridejo na pošto dvigniti 
pošiljke) in je treba ponovno pošiljati odločbe, kar dodatno 
podraži odmero. 

Prikazali tudi nismo stroškov AOP obdelav in živega dela 
delavcev Medobčinske uprave za družbene prihodke in obče 
uprave, ker je težko oceniti, koliko bi bilo manj dela, če bi 
izdajali manj odločb in položnic. 

Že direktni stroški pa kažejo, da je taka odmera in pobiranje 
družbenih obveznosti nesmotrna. 

Podobni primeri se pojavljajo tudi pri odmeri davka od 
kmetijske dejavnosti, kjer je precej lastnikov majhnih kmetij- 
skih površin in zato odmerjeni davek večkrat komaj dosega 
direktne materialne stroške (katastrski dohodek, od katerega 
se že odmerja davek znaša 2.050 din, ob poprečni stopnji 
davka za lastnike zemljišč, ki niso čisti kmetje je stopnja 30%, 
torej znaša davek letno 651 din). 

V upravi ugotavljamo, da je tudi odmera nadomestila za 
uporabo stavbnega zemljišča iz navedenih razlogov večkrat 
neracionalna. Nadomestila za garaže komaj presegajo 100 din 
letno. Ob nekoliko drugačni zakonodaji menimo, da bi se dalo 
združiti vse vrste odmer družbenih obveznosti od stavb in 
racionalizirati postopek. 

Največ težav pri združevanju povzroča različna valorizacija 
in odmera teh obveznosti in dejstvo, da enkrat obremenju- 
jemo lastnika in drugič uporabnika. S spremembo zakono- 
daje bi bilo treba doseči, da bo tudi odmera nadomestila 
določena v letnih zneskih in da bo zavezanec lastnik nepre- 
mičnine in ne uporabnik (za primere, kadar je lastnik občan). 
Za primer, ko uporabnik ni hkrati lastnik, bi lahko povračilo 
plačanega nadomestila uveljavljal skupaj z najemnino. S tem 
bi rešili tudi odprto vprašanje, kdo je uporabnik stanovanja ali 
eden ali vsi družinski člani. Najbolj smotrna bi bila taka rešitev 
kot jo pozna zakon o davkih občanov za davek od kmetijske 
dejavnosti, da je v primeru, ko je več solastnikov, zavezanec 
za družbene obveznosti en občan, za katerega se solastniki 
sami odločajo. 

Po podatkih za leto 1985 znašajo stroški odmere pobiranja 
in izterjave nadomestila 20,5% odmerjenih obveznosti. Ob 
drugačni ureditvi odmere bi bil ta strošek lahko precej nižji. 

Glede na navedene ugotovitve predlagamo: 
1. Takoj je treba dati pobudo za spremembo 186. in 203., čl. 

zakona o davkih občanov. Dosedanji znesek 100 din, do 
katerega se postopek za odmero davka ustavi naj se zviša na 
1.000 din. V 203. čl. naj se določi, da se akontacija predpisuje 
v dveh polletnih zneskih, če letno odmerjen davek ne presega 
5.000 din namesto dosedanjih 500 din. V samem zakonu naj 
se določi letna valorizacija tega zneska z rastjo cen na 
drobno, tako da ne bo treba prepogosto menjati zakona. 

2. Dati je treba pobudo za uskladitev zakona o davkih 
občanov,zakona o ljudski obrambi in družbeni samozaščiti 
(prispevek za zaklonišča) in zakona o stavbnih zemljiščih 
tako, da bi se obveznosti odmerjale od istih osnov in istim 
zavezancem ter v enakih časovnih razdobjih. Tak sistem bi 
omogočal izdajanje ene odločbe občanu za vse te družbene 
obveznosti, kar bi bistveno pocenilo odmero in pobiranje. 
Hkrati bi bili občani pravilneje obremenjeni, ker bi odmera 
odpadla le, če vse te obveznosti letno ne bi presegale določe- 
nega zneska. 

3. V zakonu o stavbnih zemljiščih naj se spremenijo določila 
o odmeri nadomestila tako, da se nosilcem stanovanjske 
pravice v družbenih stanovanjih odmerja nadomestilo skupaj 
s stanarino in ga plačujejo mesečno, uporabniki družbenih 
sredstev pa nadomestilo obračunavajo in plačujejo sami 
glede na število točk, ki se jim določi z odločbo. 

Taka rešitev je edino smotrna. Samo v Mariboru je okoli 
30.000 stanovanj v družbeni lasti. Če bi vsem tem v skladu z 

zakonom izdajali odločbe in pošiljali položnice, bi stroški 
odmere in pobiranja nadomestila verjetno ne bi bili bistveno 
nižji od odmerjenih obveznosti. Večina občin se je že sama 
odločila, da ostane odmera nadomestila še naprej tako kot do 
sedaj, se pravi skupaj s stanarino. Določilo tega zakona po 
katerem uprave za družbene prihodke odmerja in pobirajo 
nadomestilo tudi uporabnikom družbenih sredstev je v 
nasprotju z zakonom o upravah za družbene prihodke, ki so 
pristojne le za odmero družbenih obveznosti občanom. Tako 
kot delovne organizacije same obračunavajo druge davke in 
prispevke naj tudi same obračunavajo in plačujejo nadome- 
stilo za uporabo stavbnega zemljišča. 

Menimo, da bodo predlagane spremembe bistveno pripo- 
mogle k racionalizaciji odmernih postopkov in pobiranja 
družbenih obveznosti in se tem tudi k zmanjšanju stroškov 
uprave in družbene režije sploh. 

- Zneski iz 186. člena in 
203. člena zakona o davkih ob- 
čanov so glede na inflacijo po- 
stali neustrezni in bodo valori- 
zirani ob prvih spremembah in 
dopolnitvah zakona o davkih 
občanov. Menimo, da bi bilo 
nesmotrno izvesti celotni po- 
stopek sprememb zakona o 
davkih občanov samo zaradi 
valorizacije navedenih zne- 
skov, torej le iz odmerno teh- 
ničnih razlogov. Poleg tega do 
tako nizko odmerjenega dav- 
ka, pri katerem se uporabijo 
določbe 186. člena zakona, 
prihaja le izjemoma in še to pri 
posameznih vrstah davkov, za- 
to tudi iz tega razloga, takojš- 
nja sprememba zakona, ki bi 
vsebovala samo valorizacijo 
ne bi bila smotrna. 

- Pobude za spremembo 
zakona o stavbnih zemljiščih 
in zakona o splošni ljudski 
obrambi in družbeni samozaš- 
čiti zaradi poenotenja zave- 
zanca in osnov za davek od 
premoženja na posest stavb, 
prispevek za zakonišče in na- 
domestilo za uporabo stavbne- 
ga zemljišča ni možno sprejeti. 

Zavezanec za davek od 
stavb je po 150. členu zakona 
o davkih občanov lastnik ozi- 
roma uživalec tega premože- 
nja, ki je po tretjem odstavku 
202. člena zakona o splošni 
ljudski obrambi in družbeni sa- 
mozaščiti ob izpolnjevaju dru- 
gih z zakonom določenih po- 
gojev tudi zavezanec za plačilo 
prispevka za zaklonišče. Nave- 
dena zakona sta torej glede 
opredelitve zavezanca, uskla- 
jena; ni pa možna uskladitev 
tega zavezanca z zavezancem 
nadomestila za uporabo stavb- 
nega zemljišča, ker bi oprede- 
litev lastnika stavbnega zem- 
ljišča kot zavezanca izvzela od 
obveznosti plačila tega nado- 
mestila vse uporabnike tistih 
stavbnih zemljišč, na katerih ni 
možno pridobiti lastninske 
pravice. 

Osnovi za plačilo davka od 
stavb in prispevka za zakloniš- 

če, ki ga plačujejo občani, sta 
po 151. členu zakona o davkih 
občanov in po 202. členu zako- 
na o splošni ljudski obrambi in 
družbeni samozaščiti načelo- 
ma že vsklajeni. Vrednost stav- 
be pa ne more biti odnova za 
plačilo nadomestila niti za 
uporabo zazidanega, sploh pa 
ne nezazidanega stavbnega 
zemljišča. 

Izdaja ene odločbe v prime- 
rih, ko je zavezanec za vse na- 
vedene obveznosti ista fizična 
oseba, kar naj bi bil cilj pobu- 
de, je ob upoštevanju določb 
127. člena zakona o splošnem 
upravnem postopku možna 
brez vsebinskih posegov v na- 
vedene zakone že sedaj. 
- Za odmero in pobiranje 

nadomestila za uporabo stavb- 
nega zemljišča vsem uporab- 
nikom tega zemljišča (temelj- 
na organizacija združenega 
dela, delovna skupnost, ob- 
čan) je pristojna občinska 
uprava za družbene prihodke, 
ne sicer po zakonu o upravah 
za družbene prihodke, temveč 
po zakonu o stavbnih zem- 
ljiščih. 

Predlagana pobuda za spre- 
membo zakona o stavbnih 
zemljiščih glede načina obra- 
čunavanja in plačevanja nado- 
mestila za uporabo stavbnega 
zemljišča uporabnikom teh 
zemljišč v družbeni lasti se 
sprejme s tem, da se bo pobu- 
da obravnavala ob naslednjih 
spremembah tega zakona. 

V zvezi z navedbo, da je pri 
odmeri davka iz kmetijske de- 
javnosti po katastrskem do- 
hodku znesek katastrskega 
dohodka, do katerega se da- 
vek ne odmerja, prenizek, se 
ugotavlja, da zakon o davkih 
občanov ne določa tega zne- 
ska, temveč za to pooblašča 
občinsko skupščino. Iz nave- 
denega izhaja, da sprememba 
zneska najnižjega katastrske- 
ga dohodka ni pogojena s 
spremembo zakona o davkih 
občanov. 
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prejemke, od katerih se plačujejo davki, izstaviti oziroma 
zagotoviti izstavitev računa. 

Zavezanci, ki se jim odmerja davek od pavšalne letne 
osnove in v pavšalnem letnem znesku, ter zavezanci, ki oprav- 
ljajo prodajo na drobno, lahko namesto računa evidentirajo 
oziroma zagotovijo evidentiranje prometa, doseženega s pro- 
dajo blaga in opravljanjem storitev, preko registrske bla- 
gajne.« 

5. člen 
Druga alinea prvega odstavka 32. člena se črta. 

6. člen 
Druga alinea 33. člena se črta. 

7. člen 
Prva alinea 3. točke drugega odstavka 45. člena se spre- 

meni tako, da se glasi: 
»- prispevke zavezanca, obračunane od osnov, ki jih 

določi Skupnost pokojninskega in invalidskega zavarovanja v 
SR Sloveniji za plačevanje prispevka za pokojninsko in inva- 
lidsko zavarovanje in za nadomestila za čas odsotnosti z dela 
zaradi bolezni ali poškodbe, če je zaposlen na kmetiji, in je na 
tej osnovi pokojninsko in invalidsko zavarovan.« 

Besedilo tretjega odstavka se črta. 

8. člen 
Besedilo 51. člena se črta. 

9. člen 
Besedilo 76. člena se spremeni tako, da se glasi: 
»Če ima več oseb dohodek od opravljanja gospodarske 

dejavnosti v skupni obratovalnici, ustanovljeni po določbah 
obrtnega zakona, je vsak od njih zavezanec za davek od njim 
pripadajočega dela dohodka oziroma ugotovljene pavšalne 
letne osnove. 

Dohodek in pavšalna letna osnova skupne obratovalnice se 
ugotavljata skupno in razdelita med zavezance v skladu s 
pogodbo o ustanovitvi skupne obratovalnice.« 

10. člen 
V 77. členu se za besedo »dohodku« dodajo besede »od 

pavšalne letne osnove.« 
11. člen 

Prvi odstavek 78. člena se spremeni tako, da se glasi: 
»Davek iz gospodarskih dejavnosti po dejanskem dohodku 

plačujejo zavezanci, ki niso obdavčeni od pavšalne letne 
osnove, in zavezanci, ki ne izpolnjujejo pogojev za obdavčitev 
v pavšalnem letnem znesku, določenih v tem zakono ali 
odloku občinske skupščine.« 

12. člen 
Druga alinea 3. točke drugega odstavka 79. člena se spre- 

meni tako, da se glasi: 
»- prispevke zavezanca, obračunane od osnov, ki jih 

določi Skupnost pokojninskega in invalidskega zavarovanja v 
SR Sloveniji za plačevanje prispevka za pokojninsko in inva- 
lidsko zavarovanje in za nadomestila za čas odsotnosti z dela 
zaradi bolezni ali poškodbe v višini, ugotovljenih po merilih, ki 
jih kolektivna pogodba določa za delavce, uporabljenih na 
znesek, ki je podlaga za plačilo prispevka za zdravstveno 
varstvo v minulem koledarskem letu.« 

Besedilo tretjega odstavka se črta. 

13. člen 
Besedilo 85. člena se črta. 

14. člen 
Za 86. členom se dodata nova 86. a in 86 b člena, ki se 

glasita: 
»86. a člen 

Zavezanec lahko v letni davčni napovedi uveljavlja znižanje 
davčne osnove do 25% za združevanje srecfstev v obrtno 

zadrugo oziroma v temeljno organizacijo kooperantov za 
dobo najmanj 5 let z namenom organiziranja skupne proiz- 
vodnje in skupnega opravljanja obrtnih storitev. 

Zavezanec mora v roku 15 dni po prejemu odmerne 
odločbe predložiti pogodbo, sklenjeno z zadrugo oziroma 
temeljno organizacijo kooperantov, iz katerega je razvidno, 
da je neobdavčeni del sredstev združil v zadrugi, ter čas in 
namen, za katerega so bila sredstva združena. 

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

Če zavezanec pred potekom petih let od združitve neobdav- 
čeni del združenih sredstev dvigne, ali se mu ta del vrne v 
kakršnikoli obliki, se ta sredstva naknadno obdavčijo. 

86. b člen 
Skupno znižanje davčne osnove za vlaganja sredstev za 

nabavo, rekonstrukcijo in modernizacijo osnovnih sredstev in 
za združevanje v obrtni zadrugi oziroma temeljni organizaciji 
kooperantov, ki se priznava po tem zakonu, ne more presegati 
25%.« 

15. člen 
Besedilo 87. člena se spremeni tako, da se glasi: 
»Davčna osnova za davek iz gospodarskih dejavnosti za 

zavezance, ki občasno dosegajo dohodek z opravljanjem 
gospodarskih dejavnosti, ki s predpisi niso prepovedane, ne 
more biti nižja od poprečnega letnega osebnega dohodka za 
enake ali podobne poklice v združenem delu v preteklem 
letu.« 

16. člen 
Za 87. členom se dodajo novi 87. a do 87. č členi, ki se 

glasijo: 

»87. a člen 
Davek iz gospodarskih dejavnosti od pavšalne letne osnove 

plačujejo zavezanci, ki z opravljanjem obrtne dejavnosti pre- 
težni del prihodka dosegajo z občani, in ne izpolnjujejo pogo- 
jev, določenih s tem zakonom za obdavčitev v pavšalnem 
letnem znesku, ter zavezanci, ki opravljajo gostinsko in avto- 
prevozniško dejavnost. 

87. b člen 
Pavšalna letna osnova se določi za odmero leto vnaprej. 
Izhodišče za določitev višine pavšalne letne osnove je 

poprečni dohodek na delavca, dosežen v organizacijah zdru- 
ženega dela v SR Sloveniji v enakih ali sorodnih dejavnostih v 
preteklem letu, ugotovljen po podatkih Službe družbenega 
knjigovodstva v SR Sloveniji. 

Drugi kriteriji, po katerih se določa višina pavšalne letne 
osnove so: vrsta dejavnosti, predmet, kraj in lokacija poslova- 
nja, zmogljivost obratovalnice oziroma osnovnih sredstev in 
njihova namembnost, velikost in funkcionalnost poslovnega 
prostora ter celoletno oziroma sezonsko opravljanje dejav- 
nosti. 

Občinska skupščina v skladu z dogovorom o usklajevanju 
davčne politike ovrednoti kriterije iz prejšnjega odstavka po 
vrstah dejavnosti. 

87. c člen 
Pavšalna letna osnova se med letom lahko zniža, če zaveza- 

nec začasno ustavi obratovanje, oziroma preneha opravljati 
gospodarsko dejavnost iz razlogov, ki niso odvisni od njegove 
volje, kar se ugotovi z ustreznim aktom pristojnega občin- 
skega upravnega organa, ter v primeru upokojitve zavezanca. 

87. č člen 
Zavezanec, ki vlaga sredstva za nabavo, rekonstrukcijo in 

modernizacijo osnovnih sredstev zaradi razširitve dejavnosti, 
lahko v letni davčni napovedi uveljavlja znižanje pavšalne 
letne osnove do 25% za dobo največ petih let. 

Pod pogoji iz prejšnjega odstavka se zniža pavšalna letna 
osnova tudi zvezancu, ki vlaga sredstva za rekonstrukcijo in 
modernizacijo najetih poslovnih prostorov, če se po najemni 
pogodbi vlaganja ne krijejo iz najemnine. 
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Občinska skupščina lahko predpiše za dejavnosti, katerih 
razvoj želi pospeševati v skladu z usmeritvami družbenih 
dogovorov o pospeševanju razvoja drobnega gospodarstva, 
višji odstotek znižanja pavšalne letne osnove. 

Znižanje se prizna v naslednjem letu, ko je bilo vlaganje 
izvršeno in sicer na podlagi dokumentacije o vlaganju. 

Ce zavezanec osnovno sredstvo, za katero je priznano zni- 
žanje, odtuji, ali da v najem pred potekom desetih let, se 
zavezancu od neobdavčenega zneska pavšalnih letnih osnov 
naknadno odmeri davek, razen če dokaže, daje kupnino vložil 
v nabavo novih osnovnih sredstev. 

Če zavezanec preneha opravljati dejavnost pred potekom 
petih let od vlaganja v osnovno sredstvo, ki je bilo nabavljeno 
iz neobdavčenega dela pavšalne letne osnove, se mu davek 
naknadno odmeri, razen če preneha opravljati dejavnost 
zaradi upokojitve.« 

17. člen 
Prvi stavek 88. člena se spremeni tako, da se glasi: 
»Stopnje davka iz gospodarskih dejavnosti so proporci- 

onalne in so lahko različne po vrstah dejavnosti, glede na 
pogoje gospodarjenja in glede na to, ali se davek odmerja po 
dejanskem dohodku ali od pavšalne letne osnove.« 

18. člen 
Prvi stavek tretjega odstavka 89. člena se spremeni tako, da 

se glasi: 
»Davka v pavšalnem letnem znesku ni mogoče odmeriti 

zavezancem, ki opravljajo storitve z gradbeno mehanizacijo, 
prodajo na drobno in tudi ne zavezancem, ki opravljajo 
gospodarsko dejavnost v skupni obratovalnici, ter zavezan- 
cem, ki občasno dosegajo dohodek z opravljanjem gospodar- 
skih dejavnosti, ki s predpisi niso prepovedane « 

19. člen 
Prvi in drugi odstavek 90. člena se črtata. 
V tretjem in četrtem odstavku, ki postaneta prvi in drugi 

odstavek, se piki na koncu odstavkov črtata in dodata besedili 
»oziroma od pavšalne letne osnove.« 

Sedanji peti in šesti odstavek postaneta tretji in četrti od- 
stavek. 

20. člen 
Drugi odstavek 92. člena se spremeni tako, da se glasi: 
»Pavšalni letni znesek davka se med letom lahko zniža, če 

zavezanec začasno ustavi obratovanje, ali preneha opravljati 
gospodarsko dejavnost iz razlogov, ki niso odvisni od njegove 
volje, če je med letom preuvrščen na obdavčenje po dejan- 
skem dohodku ali od pavšalne letne osnove, kar se ugotovi z 
ustreznim aktom pristojnega občinskega upravnega organa, 
ter v primeru upokojitve zavezanca.« 

21. člen 
Besedilo 102. člena se črta. 

22. člen 
V drugem odstavku 117. člena se za številko »84« črtata 

vejica in številka »85«. 

23. člen 
Tretji odstavek 166. člena se dopolni tako, da se glasi: 
»Pri zavezancih, katerim je bila v smislu 86. in 103. člena 

tega zakona znižana davčna osnova zaradi vlaganja sredstev 
v nabavo, rekonstrukcijo in modernizacijo osnovnih sredstev, 
ter pri zavezancih, katerim je bila v smislu 86. a člena tega 
zakona znižana davčna osnova za združevanje sredstev v 

obrtno zadrugo oziroma temeljno organizacijo kooperantov, 
se v skupni čisti dohodek ne všteva del znižane davčne 
osnove.« 

Za tretjim odstavkom se doda nov četrti odstavek, ki se 
glasi: 

»Pri zavezancih, ki so obdavčeni od pavšalne letne osnove, 
se v skupni čisti dohodek ne všteva po 87. č členu tega zakona 
znižani del pavšalne letne osnove.« 

Sedanji četrti odstavek postane peti odstavek. 

24. člen 
V 167. členu se 6. točka črta. 
Sedanja 7. točka postane 6. točka. 

25. člen 
V 168. členu se za šestim odstavkom doda nov sedmi 

odstavek, ki se glasi: 
»Pri zavezancih, ki se jim davek odmerja od pavšalne letne 

osnove, 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 ne more 
biti nižji od pavšalne letne osnove, zmanjšane za plačane 
davke in prispevke.« 

Sedanji sedmi odstavek postane osmi odstavek. 

26. člen 
Prvi odstavek 183. člena se spremeni tako, da se glasi: 
»Davčni organ lahko zavezancu, kateremu se davek 

odmerja od letnih osnov, razen zavezancu obdavčenemu od 
pavšalne letne osnove, odmeri davek z začasno odločbo.« 

27. člen 
V 184. členu se za besedama »poklicnih dejavnosti« doda 

besedilo »po dejanskem dohodku«. 

28. člen 
V drugem odstavku 186. člena se znesek »100« nadomesti z 

zneskom »1.000«. 

29. člen 
V drugem odstavku 203. člena se znesek »500« nadomesti z 

zneskom »5.000«. 

30. člen 
Prvi stavek 264. člena se spremeni tako, da se glasi: 
»Zavezanci za davek iz kmetijskih, gospodarskih, poklicnih 

in avtorskih dejavnosti, ki poslovno sodelujejo z organizaci- 
jami združenega dela, organi družbenopolitičnih skupnosti 
ter drugimi samoupravnimi organizacijami in skupnostmi, in 
se jim davek ne obračunava ob izplačilu, morajo pred predlo- 
žitvijo računa oziroma potrdila o plačilu tem organizacijam, 
predložiti račun oziroma potrdilo davčnemu organu, ki ga 
evidentira.« 

31. člen 
V 265. členu se doda nova 1. točka, ki se glasi: 
»1. Če za prodano blago, opravljene storitve in druge pre- 

jemke, od katerih se plačujejo davki, ne izstavi oziroma ne 
zagotovi izstavitve računa ali evidentiranja tega prometa 
preko registrske blagajne (prvi in drugi odstavek 20. člena).« 

Sedanje 1. do 9. točka postanejo 2. do 10. točka. 

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

SRS. 

OBRAZLOŽITEV 

Izhodišče za predlagane spremembe in dopolnitve zakona 
o davkih občanov je ugotovitev, da v letu 1985 sprejete spre- 
membe in dopolnitve tega zakona ne vsebujejo dovolj učinko- 
vitih rešitev za spodbujanje večje proizvodnje, zaposlenosti in 

izkoriščenosti obstoječih zmgoljivosti pri delovnih ljudeh, ki 
samostojno z osebnim delom opravljajo gospodarsko dejav- 
nost začrtanih v ugotovitvah, stališčih in sklepih Skupščine 
SR Slovenije p razvoju drobnega gospodarstva. 
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L Splošne določbe 

V tem poglavju predlagamo rešitev, po kateri se osebni 
dohodek kot davčna osnova opredeljuje le za delavce, ki ga 
dosegajo iz delovnega razmerja. Zaradi predlagane opredeli- 
tve osebnega dohodka kot davčne osnove kmetje in drugi 
delovni ljudje, ki samostojno z osebnim delom opravljajo 
gospodarsko ali poklicno dejavnost, oziroma z osebnim 
delom samostojno kot poklic dosegajo dohodke iz avtorskih 
pravic, obdavčeni po dejanskem dohodku, ne bi več plačevali 
davka od osebnega dohodka, kot ga plačujejo delavci v zdru- 
ženem delu. Navedene rešitve predlagamo, ker se navedenim 
zavezancem osebni dohodek ne ugotavlja in tudi prispevki iz 
osebnega dohodka ne obračunavajo od njihovih osebnih 
dohodkov, temveč od zavarovalnih osnov. 

Z namenom zagotoviti v vseh primerih izdajo računov in 
zaščito kupcev predlagamo ureditev, po kateri bi bili vsi 
zavezanci, ne glede na način obdavčitve dolžni za prodano 
blago, opravljene storitve in druge prejemke izdati oziroma 
zagotoviti izdajo računa ali evidentiranja prometa prek regi- 
strske blagajne. 
II. Vrste davkov 
1. D.avek od osebnega dohodka delavcev 

Ker se delovnim ljudem, ki samostojno opravljajo kmetij- 
sko, gospodarsko in drugo dejavnost, ne ugotavlja osebnega 
dohodka, je bilo v skladu s predlaganimi rešitvami v splošnih 
določbah potrebno ustrezno opredeliti zavezance in osnove 
za davek od osebnega dohodka delavcev. 
2. Davek od dohodka iz gospodarskih dejavnosti 

Veljavna ureditev, po kateri zavezanci davka iz gospodar- 
skih dejavnosti, ki pridobivajo dohodek v obliki stalnega ali 
postranskega poklica, praviloma plačujejo davek po dejan- 
skem dohodku, ne motivira dovolj zavezancev za doseganje 
čimvečjega dohodka, čimboljšega izkoriščanja proizvodnih 
zmogljivosti in optimalnega zaposlovanja. Da bi dosegli nave- 
dene cilje, predlagamo nov način obdavčitve, pri katerem je 
zavezanec vnaprej seznanjen z višino obveznosti, ki izvirajo iz 
opravljanja dejavnosti, in ki mu sočasno omogoča planiranje 
obsega poslovanja. 

Veljavna ureditev sicer omogoča plačevanje davka vnaprej 
v obliki pavšalnega letnega zneska davka, vendar le za zave- 
zance, ki poslujejo v manjšem obsegu. Po predlaganih reši- 
tvah bi davek vnaprej plačevali zavezanci, ki opravljajo obrtne 
dejavnosti in pretežni del prihodka dosegajo z občani, ter 
gostinci in avtoprevozniki, ne glede na obseg poslovanja. Ti 
zavezanci bi plačevali davek od pavšalne letne osnove, dolo- 
čene vnaprej na podlagi kriterijev, opredeljenih z zakonom in 
ovrednotenih v občinskih odlokih. Izhodišče za določitev 
višine pavšalne letne osnove je po predlaganih rešitvah 
poprečni dohodek na delavca, dosežen v organizacijah zdru- 
ženega dela v SR Sloveniji. Kriteriji so v predlaganih rešitvah 
opredeljeni tako, da omogočajo upoštevanje specifičnih 
pogojev poslovanja pri posameznih vrstah dejavnosti in mož- 
nosti doseganja dohodka pri posameznih zavezancih. Z zako- 
nom določeni kriteriji bi bili natančneje razgrajeni po dejav- 
nostih in ovrednoteni z odloki občinskih skupščin, v skladu z 
dogovorom o usklajevanju davčne politike. Na takšen način 
ugotovljena pavšalna letna osnova bi se med letom lahko 
znižala le iz razlogov, ki niso odvisni od zavezančeve volje, s 
čimer bi se preprečilo zavezancem prenehanje opravljanja 
dejavnosti z namenom izogibanja plačila višjega davka. Od 
tako ugotovljene pavšalne letne osnove bi se davek odmerjal 
po proporcionalnih stopnjah, ki bi bile lahko različne od 
stopenj za davek po dejanskem dohodku. 

Z namenom omogočiti razširitev dejavnosti in moderniza- 
cijo osnovnih sredstev, se tudi za te zavezance predlaga 
možnost zniževanja pavšalne letne osnove zaradi vlaganja 
sredstev v te namene. 

Predlagana uvedba načina obdavčitve od pavšalne letne 
osnove zahteva novo opredelitev zavezancev, ki bodo davek iz 
gospodarskih dejavnosti plačevali po dejanskem dohodku. 

Pri teh zavezancih je opredelitev 70% letnega poprečnega 
čistega osebnega dohodka delavcev v SR Sloveniji kot 
odbitne postavke pri ugotavljanju ostanka čistega dohodka 
povzročala dileme glede značaja te odbitne postavke. Z 
namenom jasnejše opredelitve dela čistega dohpdka, ki pri- 

pada po razporeditvi dohodka in čistega dohodka zavezancu 
od opravljanja gospodarske dejavnosti, se v osnutku zakona 
predlaga črtanje te odbitne postavke. S tem bi se dosegla tudi 
enotnejša opredelitev davčne odnove zavezancev, obdavče- 
nih po dejanskem dohodku, z opredelitvami v predpisih dru- 
gih republik in avtonomnih pokrajin ter rešitvarpi v dogovoru 
o usklajevanju davčnega sistema Takšna opredelitev davčne 
osnove zavezancev, obdavčenih po dejanskem dohodku, bi 
veljala tudi za zavezance, ki samostojno opravljajo kmetijsko 
in poklicno dejavnost. 

Posledica sprememb v ureditvi plačevanja prispevkov 
samoupravnim interesnim skupnostim na področju družbenih 
dejavnosti glede osnov za obračun teh prispevkov je predlog, 
da se črtajo določbe zakona, ki so zagotavljale minimalno 
osnovo za obračun prispevkov pri zavezancih, ki samostojno 
opravljajo dejavnost in so obdavčeni po dejanskem dohodku. 

Z namenom omogočiti zavezancem davka iz gospodarskih 
dejavnosti, obdavčenih po dejanskem dohodku, formiranje 
sredstev za obratna sredstva iz neobdavčenega dela davčne 
osnove, predlagamo rešitev, ki bi zavezancem omogočala 
združevanje teh sredstev pri obrtni zadrugi in temeljni organi- 
zaciji kooperantov. Predvidena je možnost zniževanja davčne 
osnove za ta namen do 25% s tem, da skupno znižanje po 
zakonu za vlaganja v razširitev dejavnosti in za združevanje ne 
bi moglo preseči navedenega odstotka. Znižanje davčne 
osnove zaradi združevanja sredstev v obrtno zadrugo oziroma 
temeljno organizacijo kooperantov se po predlogu ustrezno 
upošteva tudi pri ugotavljanju skupnega čistega dohodka 
občanov. 

Da bi se čimbolj omejilo opravljanje gospodarskih dejavno- 
sti brez obrtnega dovoljenja oziroma priglasitve, po drugi 
strani pa pospešilo legalizacijo tega dela, predlagamo 
ostrejšo obdavčitev dohodkov, doseženih z občasnim delom, 
z določitvijo minimalne davčne osnove v višini poprečnega 
letnega osebnega dohodka za enake ali podobne poklice v 
združenem delu. 
3. Davek od skupnega dohodka občanov 

predlagani novi način obdavčitve dohodka iz gospodarskih 
dejavnosti od pavšalne letne osnove zahteva opredelitev 
osnove za odmero davka od skupnega dohodka občanov. 
Predlagamo rešitev, po kateri se tem zavezancem, tako kot 
zavezancem, obdavčenim v pavšalnem letnem znesku, šteje 
za skupni čisti dohodek tisti dohodek, ki so ga dejansko 
dosegli po odbitku vseh davkov in prispevkov s tem, da tako 
ugotovljeni skupni čisti dohodek ne more biti nižji od pav- 
šalne letne osnove, zmanjšane za plačane prispevke in davke. 

Predlagamo črtanje določbe, po kateri se v skupni čisti 
dohodek ne štejejo osebni dohodki jamskih delavcev v orga- 
nizacijah združenega dela proizvodnje premoga v SR Slove- 
niji. Navedeni dohodki so vključeni med dohodke, od katerih 
občani ne plačujejo davkov, in se s predlaganim osnutkom 
zakona v 5 členu točneje opredeljujejo. 

III. Postopek za odmero in pobiranje davkov 

Predlagamo valorizacijo zneska davka, do katerega se 
davek ne plača, in valorizacijo zneska za plačilo davka v dveh 
enakih polletnih obrokih, s čimer je realizirana pobuda sku- 
pine delegatov za gospodarsko področje 42. okoliša Maribor- 
-Tezno za Zbor združenega dela SKupščine SR Slovenije. 

Po osnutku zakona naj bi vsi zavezanci za davek iz kmetij- 
skih, gospodarskih, poklicnih in avtorskih dejavnosti, ki 
poslovno sodelujejo z uporabniki družbenih sredstev, ne 
glede na način obdavčitve, razen pri plačilu davka po odbitku, 
registrirali račune pri davčnem organu. Navedeno razširitev 
obveznosti registracije računov predlagamo, da bi izplače- 
valci dohodkov ne morali pred izplačilom pri vsakem zave- 
zancu ugotavljati načina njegove obdavčitve. Iz prakse je 
razvidno, da izplačevalci vztrajajo na registraciji računov tudi 
pri zavezancih, obdavčenih v pavšalnem letnem znesku. 
IV. Kazenske določbe 

Predlagamo, da bi se za prekršek, za katerega bi se zaveza- 
nec kaznoval z denarno kaznijo najmanj 20.000 din, štelo, če 
zavezanec ne bi izstavil oziroma zagotovil izstavitve računa ali 
evidentiranja prometa prek registrske blagajne. S predlagano 
določbo bi zagotovili izvajanje bistveno ostrejše kaznovalne 
politike na tem odročju. 
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Določbe zakona o davkih občanov, ki 
se spreminjajo (Uradni list SRS, št. 32/85) 

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 vojne; 
5. prejemkov po predpisih o pravicah borcev španske 

narodnoosvobodilne in revolucionarne vojne 1936 do 1939, 
borcev za severno mejo v letih 1918 in 1919 in slovenskih 
vojnih dobrovoljcev iz vojn 1912 do 1918; 
i. prejemkov iz naslova socialno varstvenih pomoči, ki jih 

izplačujejo samoupravne interesne skupnosti in družbenopo- 
litični 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, medna- 
rodne organizacije in tuje nacionalne organizacije z medna- 
rodnim ugledom kot mednarodno priznanje za znanstveno, 
književno in umetniško delo; 

10. posebnih plačil in nagrad, ki jih prejmejo kot delavci za 
izum, tehnično izboljšavo ali koristen predlog, na podlagi 
samoupravnega splošnega akta organizacije združenega 
dela, v kateri je bil izum, tehnična izboljšava ali koristen 
predlog ustvarjen; 

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. 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; 
16. dela osebnega dohodka, ki ga delavci dajejo za odstra- 

njevanje posledic elementarnih nesreč; 
17. nadomestil za gospodarjenje z združenimi sredstvi, ki 

pripadajo poslovodji pogodbene organizacije združenega ela, 
če jih združi najmanj za pet let in se mu vračajo v enakih letnih 
obrokih; 

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

9. člen 
Davčna osnova je osebni dohodek, ki ga občan doseže z 

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

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

delom opravljajo dejavnost z delovnimi sredstvi, ki so lastnina 
občanov, in delovni ljudje, ki z 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 od 
osebnega dohodka davek od osebnega dohodka, kot ga pla- 
čujejo delavci v združenem delu. 

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

20. člen 
Zavezanci, ki se jim odmerja davek po dejanskem dohodku 

in pretežni del prometa dosegajo neposredno z občani, 
morajo evidentirati gotovinski promet preko registrskih bla- 
gajn. 

Republiška uprava za družbene prihodke določi kategorije 
zavezancev, ki so dolžni gotovinski promet evidentirati preko 
registrskih blagajn in roke, v katerih morajo ti zavezanci 
pričeti na ta način evidentirati gotovinski promet. 

32. člen 
Zavezanec za davek od osebnega dohodka delavcev je: 
- delavec, ki dosega osebne dohodke iz delovnega raz- 

merja, 
- delovni človek, ki dosega osebni dohodek s samostojnim 

opravljanjem kmetijske, gospodarske ali druge dejavnosti z 
osebnim delom z delovnimi sredstvi v lasti občanov, s samo- 
stojnim opravljanjem poklicne dejavnosti, oziroma z osebnim 
delom samostojno kot poklic dosega dohodke iz avtorskih 
pravic, in se mu ugotavlja osebni dohodek. 

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

- delavec, ki v SR Sloveniji dosega osebni dohodek pri tuji 
fizični ali civilno pravni osebi, 
- delavec, ki dosega osebni dohodek z delom v jugoslovan- 

skem predstavništvu, poslovni ali delovni enoti, ki jo v tujini 
ustanovi organizacija združenega dela, če s sporazumom o 
izogibanju dvojenemu obdavčenju, sklenjenem z državo, v 
kateri je jugoslovansko predstavništvo, poslovna ali delovna 
enota, ni drugače določeno, 

- 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. 

33. člen 
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, ki ga delovni človek doseže s samostoj- 

nim opravljanjem dejavnosti, v višini, od katere obračunava 
prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, 

- osebni dohodek delavca, ki dela v jugoslovanskem pred- 
stavništvu, poslovni enoti ali delovni enoti v višini, kot bi ga za 
enaka ali podobna dela dobival v Jugoslaviji, 

- osebni dohodek, ki ga delavec v SR Sloveniji doseže z 
delom pri tujem konzularnem predstavništvu, pri tuji ali med- 
narodni organizaciji, 
- osebni dohodek, ki ga tuj državljan doseže z delom na 

ozemlju SR Slovenije. 

45. 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 takp, da se: 
1. celotni prihodek, dosežen s kmetijsko proizvodnjo 

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

obveznosti ter druge dajatve, ki se krijejo iz dohodka; 
3. tako ugotovljeni čisti dohodek se zmanjša za: 
- osebni dohodek, v višini 70% letnega poprečnega čistega 

osebnega dohodka delavcev v SR Sloveniji v letu, za katero se 
davek odmerja, davek in prispevke iz osebnega dohodka 
zavezanca in nadomestilo osebnega dohodka, če je zaposlen 
na kmetiji in je na tej osnovi pokojninsko in invalidsko zava- 
rovan, 

- osebne dohodke in nadomestila osebnih dohodkov delav- 
cev, ki so pri zavezancu v delovnem razmerju, 

- letni znesek bruto zavarovalne osnove zakonca in drugih 
članov kmečkega gospodarstva, če so zaposleni na kmetiji in 
so pokojninsko in invalidsko zavarovani na podlagi dohod- 
kov, doseženih z opravljanjem dejavnosti, določenih v 44. 
členu tega zakona, 
- sredstva skupne porabe družinskih članov in delavcev ter 

za regres za letni dopust za zavezanca v višini in pogojih ter 
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merilih, ki veljajo za delavce v organizacijah združenega dela 
na področju kmetijstva; 

V primerih, ko zavezanec ne opravlja dejavnosti vse leto 
oziroma je upravičen do nadomestila osebnega dohodka, se 
odstotek poprečnega čistega osebnega dohodka iz prve ali- 
nee preračuna na čas opravljanja dejavnosti, 

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

Pri ugotavljanju ostanka čistega dohodka se amortizacija in 
materialni stroški upoštevajo v sorazmernem delu, ki odpade 
na celotni ustvarjeni prihodek. 

Za celotni prihodek se šteje skupen znesek plačil za pro- 
dane kmetijske proizvode in storitve v koledarskem letu (pla- 
čana realizacija) ter dohodek, dosežen na podlagi združeva- 
nja dela in sredstev, in na podlagi poslovnega sodelovanja. 

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. Pri 
prehodu iz fakturirane na plačano realizacijo se v celotni 
prihodek ne vštevajo plačila, vključena v fakturirani celotni 
prihodek preteklega leta. 

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

osebnih dohodkov delavcev in sredstev v višini letnega zne- 
ska bruto zavarovalne osnove zakonca in drugih članov 
kmečkega gospodarstva nameni za osebni dohodek zave- 
zanca, ne more biti nižji od osebnega dohodka, določenega v 
prvi alinei 3. točke 45. člena tega zakona. 

76. člen 
Če ima več oseb dohodek od opravljanja gospodarske 

dejavnosti v skupni obratovalnici, ustanovljeni po določbah 
obrtnega zakona, je vsaka od njih zavezanec za davek od dela 
dohodka, ki mu pripada na podlagi pogodbe o ustanovitvi 
skupne obratovalnice. 

Dohodek skupne obratovalnice po prejšnjem odstavku se 
ugotavlja skupno. 

77. člen 
Davek iz gospodarskih dejavnosti se odmerja po dejanskem 

dohodku, v pavšalnem letnem znesku in v odstotku od posa- 
meznega kosmatega dohodka (davek po odbitku). 

78. člen 
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. 

Ne glede na določbe 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. 

79. 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 materi- 
alni stroški in amortizacija; 

2. tako ugotovljen 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 delav- 

cev, pod pogoji in po merilih iz kolektivne pogodbe. 
- osebni dohodek v višini 70% letnega poprečnega čistega 

osebnega dohodka delavcev v SR Sloveniji v letu, za katero se 
davek odmerja, obračunani davek in prispevke iz osebnega 
dohodka zavezanca in nadomestila osebnega dohodka v 
višini, ugotovljeni po merilih, ki jih kolektivna pogodba določa 

za delavce, uporabljenih na poprečni mesečni osebni doho- 
dek 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; 

V primerih, ko zavezanec ne opravlja dejavnosti vse leto 
ozrioma je upravičen do nadomestila osebnega dohodka, se 
odstotek poprečnega čistega osebnega dohodka iz druge 
alinee preračuna na čas opravljanja dejavnosti; 

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

Pri ugotavljanju ostanka čistega dohodka se amortizacija in 
materialni stroški upoštevajo 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,91. 
členu tega zakona. 

85. 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 osebnega dohodka, določenega v drugi alinei 3. točke 
79. člena tega zakona. 

87. člen 
Davčna osnova za davek iz gospodarskih dejavnosti za 

zavezance, ki občasno dosegajo dohodek iz gospodarskih 
dejavnosti, ne more biti nižja od 25 odstotkov letnega oseb- 
nega dohodka za enake ali podobne poklice v združenem 
delu. 

88. člen 
Stopnje davka iz gospodarskih dejavnosti so proporci- 

onalne io so lahko različne po vrstah dejavnosti ter glede ni 
pogoje gospodarjenja. Stopnje so lahko višje za zavezance, ki 
pridobivajo dohodek v obliki postranskega poklica oziroma, 
ki občasno dosegajo dohodek z opravljanjem gospodarskih 
dejavnosti, če s predpisi niso prepovedane. 

89. 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 manj- 
šem 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 v preteklem letu. 

Šteje se, da zavezanec opravlja dejavnost v manjšem 
obsegu tudi, če dosega dohodke s prodajo izdelkov suhe 
robe, ki ne štejejo za domačo obrt, če opravlja osebne stori- 
tve, če dosega dohodke z oskrbovanjem najete srednjegorske 
ali visokogorske planinske postojanke, ali če se ukvarja s 
kmečkim turizmom in ne uporablja dopolnilnega dela več kot 
enega delavca. 

Davka v pavšalnem letnem znesku ni mogoče odmeriti 
zavezancem,-ki opravljajo avtoprevozniško dejavnost, storitve 
z gradbeno mehanizacijo, prodajo na drobno ter gostinsko 
dejavnost in tudi ne zavezancem, ki opravljajo gospodarsko 
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 in prodajo na 
drobno v odročnih oziroma višinskih krajih, ki jih določi 
občinska skupščina, če izpolnjujejo pogoje iz prvega 
odstavka tega člena. 

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

90. 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 preo- 
stali del leta z odločbo preuvrsti na obdavčenje po dejanskem 
dohodku. 

Če davčni organ na podlagi podatkov ugotovi, da je zave- 
zančev čisti dohodek, zmanjšan za osebni dohodek, nadome- 
stila osebnega dohodka in sredstva skupne porabe zaposle- 
nega delavca v zadnjem poslovnem letu presegel poprečni 
letni osebni dohodek zaposlenih delavcev v gospodarstvu 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 poprečnega 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 preuvstitvi iz obdavčenja v pavšalnem letnem znesku na 
obdavčenje po dejanskem dohodku je zavezanec dolžan izvr- 
šiti inventurni popis. 

92. člen 
Davek v pavšalnem letnem znesku se odmerja vnaprej. 
Pavšalni letni znesek davka se sorazmerno zniža, če zaveza- 

nec začasno ustavi obratovanje, oziroma preneha opravljati 
gospodarsko dejavnost ali je med letom preuvrščen na obdav- 
čenje po dejanskem dohodku, kar se ugotovi z ustreznim 
aktom pristojnega občinskega upravnega organa. 

102. 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 poklicno dejavnost 
in je obdavčen po dejanskem dohodku, ne more biti nižji od 
osebnega dohodka, določenega v drugi alinei 3. točke 79. 
člena tega zakona. 

117. 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 79., 80., 81., 82., 83., 84., 85. in 86. člena tega 
zakona. 

166. člen 
Za skupni čisti dohodek se šteje skupen znesek vseh oseb- 

mih 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. do 70., 93., 94. in 
105. člena tega zakona ob odmeri davka priznana davčna 
olajšava, se za ugotavljanje skupnega čistega dohodka upo- 
števa davek v višini, kot bi bil odmerjen, če olajšava ne bi bila 
priznana. 

Pri zavezancih, katerim je bila v smislu 86. in 103. člena tega 
zakona znižana davčna osnova zaradi vlaganja sredstev v 
nabavo, rekonstrukcijo in modernizacijo osnovnih sredstev, 
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se v skupni čisti dohodek ne všteva del zmanjšane davčne 
osnove. 

Za skupni čisti dohodek se ne šteje dohodek od prodaje 
premičnega premoženja ali nepremičnega premoženja in tudi 
na dediščine in darila. Za skupni čisti dohodek pa se šteje 
dohodek, dosežen s prodajo premičnega premoženja, kolikor 
je ta dohodek obdavčen z davkom na dohodek od premoženja 
po 124. členu tega zakona. 

167. člen 
V skupni čisti dohodek se ne štejejo: 
1. prejemki iz 5. člena tega zakona; 
2. dohodki, od katerih se po 121. členu tega zakona ne 

plačuje davek iz avtorskih pravic; 
3. dohodki, od katerih se po 134. 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 združe- 

nega dela proizvodnje premoga v Socialistični republiki Slo- 
veniji; 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. 

168. 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 davke 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 popreč- 
nih odkupnih cenah. 

Glede priznavanja stroškov se smiselno uporabljajo 
določbe 47., 48. in 49. člena tega zakona. 

Tako ugotovljeni 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. 

183. 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, pri odmeri davka iz kmetijske dejavnosti pa do 30. 
aprila v letu, za katero se davek odmerja. 

Če 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, ki ni bila 
nadomeščena z novo odločbo po prejšnjem odstavku, se taka 
odločba šteje za odločbo o končni odmeri davka. 

184. člen 

Če davčni organi v postopku za odmero davka iz kmetijstva, 
gospodarskih ali poklicnih dejavnosti ugotovi, da podatki, ki 
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jih je zavezanec za davek dal v naporedi ali na poseben poziv 
po 24. členu tega zakona, ne ustrezajo dejanskemu stanju, 
določi osnovo za davek po svojih ugotovitvah v skladu z merili 
določenimi v drugerr* odstavku 84. člena tega zakona. 

186. člen 
Letne osnove za obračunavanje davkov se zaokrožijo na 

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

Kadar bi skupno odmerjeni davek ne presegal 100 dinarjev, 
se odmerni postopek ustavi. Zneski odmerjenih davkov se 
zaokrožijo na cele dinarje. 

203. člen 
Zavezanec mora plačati davek v tridesetih dneh od vročitve 

odločbe od odmeri davka, če ni v tem zakonu drugače dolo- 
čeno. 

Davki, ki se odmerjajo od letnih osnov ali v letnem pavšal- 
nem znesku, se, če ni v tem zakonu drugače določeno, plaču- 
jejo v enakih trimesečnih obrokih, ki zapadejo v plačilo vsa- 
kega prvega v trimesečju, plačani pa morajo biti v petinštiride- 
setih dneh po zapadlosti. 

Ne glede na določbo prejšnjega odstavka plačujejo zave- 
zanci, katerih odmerjeni davek v enem letu ne presega 500 
dinarjev, ta davek v dveh enakih polletnih obrokih, ki zapa- 
deta v plačilo vsakega prvega v polletju, plačana pa morata 
biti v petinštiridesetih dneh po zapadlosti. 

i 
264. člen 

Zavezanci za davek iz kmetijskih, gospodarskih, poklicnih 
in atorskih dejavnosti, katerim se davek odmerja po dejan- 
skem dohodku in poslovno sodelujejo z organizacijami zdru- 
ženega dela, organi družbenopolitičnih skupnosti ter drugimi 
samoupravnimi organizacijami in skupnostmi, morajo pred 
predložitvijo ra$una oziroma potrdila o plačilu tem organiza- 
cijam, predložiti račun oziroma potrdilo davčnemu organu, ki 
ga evidentira. Če ima zavezanec pri davčnem organu nepla- 
čane zapadle obveznosti, lahko zapiše davčni organ na račun 

oziroma potrdilo nalog izplačevalcu, naj ob izplačilu odtegne 
zapadle obveznosti. Natančnejše predpise o evidentiranju 
računov izda Republiška uprava za družbene prihodke. 

265. člen 
Zavezanec - občan se kaznuje za prekršek z denarno kaz- 

nijo najmanj 10.000 dinarjev, za prekrške v zvezi s samostoj-, 
nim opravljanjem dejavnosti pa najmanj 20.000 dinarjev: 

1. če na osebni poziv davčnega organa ne predloži v dolo- 
čenem 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 ali ne omogoči 
pregledati naprav, blaga, poslovnitf knjig, pogodb, listin in 
drugih dokumentov, ki omogočajo vpogled v poslovanje zave- 
zanca glede tega, kako izpolnjuje svoje davčne obveznosti, ali. 
če ga pri pregledu ovira (drugi ostavek 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 katre ima dohodek, od katerega se plačuje 
davek (tretji odstavek 95. člena in 180. člen); 

5. če na vročeni osebni poziv ne vloži napovedi za odmero 
davka v primerih, ko ni možno uporabiti sankcije iz 179. 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 pav- 
šalnem letnem znesku (tretji odstavek 90. člena in tretji odsta- 
vek 107. člena); 

8. če ne prijavi, ali ne prijavi v določenem roku dohodka, 
doseženega s priložnostnim opravljanjem storitev občanom 
(drugi odstavek 109. člena); 

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 (tretji odstavek 114. člena); 

Socialistična republika Slovenija 
REPUBLIŠKA UPRAVA ZA DRUŽBENE 
PRIHODKE 
LJUBLJANA 

KRITERIJI ZA DOLOČITEV PAVŠALNE 
LETNE OSNOVE 

Pri gostincih bo potrebno upoštevati zlasti: 
- vrsta gostinskega obrata (bife, okrepčevalnica, gostilna, 

hotel, nočni lokal), 
- kraj in lokacija poslovalnice (frekventnost območja, kjer se 

nahaja), 
- zmogljivost obrata, 
- velikost in funkcionalnost obrata, 
- opremljenost obrata glede na poprečno opremljenost 

takega tipa lokala, 
- možnost ponudbe glede na lokacijo in krajevne razmere, 
- izkoriščenost obrata glede na možnosti (možna je upo- 

raba vrta, ureditev parkirišča, itd ), 

- možosti prenočitvenih kapacitet, 
- dopolnilna opremljenost (igralni aparati, kegljišče, pred- 

vajanje mehanične oziroma žive glasbe), 
- celoletno oziroma sezonsko opravljanje dejavnosti. 

Pri avtoprevoznikih bo potrebno upoštevati zlasti: 
- vrsta vozila glede na zmogljivost in namembnost: 

- vozila za prevoz razsutih tovorov, 
- vozila za prevoz kosovnih tovorov, 
- specialna vozila, 
- vozila za prevoz potnikov, 

- dodatna opremljenost navedenih vozil, 
- obratovalni čas. 

Pri vseh ostalih dejavnostih je potrebno upoštevati: 
- vrsto dejavnosti, 
- način opravljanja dela (v delavnici, na terenu), 
- opremljenost z osnovnimi sredstvi, 
- funkcionalnost (racionalno organizirani delovni proces), 
- zmogljivost obratovalnice in osnovnih sredstev ter njihova 

namembnost, 
- obratovalni čas ob upoštevanju potreb po tovrstnih stori- 

tvah. 
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PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA 

o združevanju dela sredstev družbene 

reprodukcije za gospodarsko 

infrastrukturo v letih 1987-1990 

z osnutkom zakona (ESA-138) 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na 24. seji dne 6. 11. 
1986 določil besedilo: 

- PREDLOGA ZA IZDAJO ZAKONA O ZDRUŽEVANJU DELA 
SREDSTEV DRUŽBENE REPRODUKCIJE ZA GOSPODARSKO 
INFRASTRUKTURO V LETIH 1987-1990 Z OSNUTKOM ZA- 
KONA, 
ki vam ga pošiljamo v obravnavo na podlagi prve alinee 215. 
člena, drugega odstavka 265. člena, 266., 267. in 311. člena 
poslovnika Skupščine SR Slovenije s predlogom, da se uvrsti 
na dnevne rede sej zborov Skupščine SR Slovenije dne 25. 11. 
1986. 

Izvršni svet predlaga Skupščini SR Slovenije, da se hkrati 
obravnava in sprejme predlog za izdajo zakona z osnutkom 
zakona, ker je treba v gospodarstvu zagotoviti ustrezno obli- 
kovanje poslovnih sredstev iz delitve čistega dohodka za 
združevanje sredstev po tem zakonu in s tem še pred spreje- 
manjem zaključnih računov v organizacijah združenega dela 
sprejeti predlagani zakon. S tem bi zagotovili financiranje 

izgradnje objektov gospodarske infrastrukture do vključno 
1990. leta, ki so pogoj za izpolnitev nujnih potreb družbene 
reprodukcije, od katerih je odvisno uresničevanje temeljnih 
ciljev družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1986-1990. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na podlagi 85. člena 
poslovnika Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije in na 
podlagi 220. in 221. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije 
določil, da bodo kot njegovi predstavniki pri delu skupščin- 
skih delovnih teles sodelovali: ^ 

- Pavel KUNO, član Izvršnega sveta in predsednik Republi- 
škega komiteja za energetiko, 

- Milan JELENC, član Izvršnega sveta in predsednik Repu- 
bliškega komiteja za promet in zveze, 

- Marjan ŠIFTAR, član Izvršnega sveta in predsednik Repu- 
bliškega komiteja za informiranje, 

- Milivoj SAMAR, član Izvršnega sveta in predsednik Repu- 
bliškega komiteja za družbeno planiranje. 

Socialistična republika Slovenija 
REPUBLIŠKI KOMITE ZA ENERGETIKO 
REPUBLIŠKI KOMITE ZA PROMET IN ZVEZE 
REPUBLIŠKI KOMITE ZA INFORMIRANJE 

POVZETEK 
Samoupravne sporazume o temeljih planov samouprav- 

nih interesnih skupnosti materialne proizvodnje za 
območje republike za obdobje 1986-1990 niso sprejele 
vse organizacije združenega dela s področja gospodar- 
stva. Da bi zagotovili izgradnjo ključnih objektov v gospo- 
darski infrastrukturi in s tem nemoteno uresničevanje ' 
temeljnih ciljev družbenega plana SR Slovenije, se s tem 
zakonom zagotavlja del sredstev družbene reprodukcije 
za gospodarsko infrastrukturo v letih 1987-1990. Zave- 
zanci po predlaganem zakonu so organizacije združenega 
dela s področja gospodarstva, ki samoupravnih sporazu- 
mov o temeljih interesnih skupnosti, navedenih v 2. členu 
osnutka zakona, ne bodo sklenili do uveljavitve tega 
zakona. Zavezanci za združevanje, sredstev za razvoj v 
letališki infrastrukturi in za razvoj ključnih infrastrukturnih 
objektov na področju RTV pa so vse temeljne organizacije 
združenega dela s področja gospodarstva. Osnova za 

združevanje sredstev po zakonu je doseženi čisti dohodek 
zavezanca, ugotovljen v zaključnem računu, zmanjšan za 
del čistega dohodka za osebne dohodke, obračunane v 
zaključnem računu. Osnova za združevanje sredstev za 
nujne potrebe družbene reprodukcije na področju elektro- 
gospodarstva, premogovništva in PTT prometa pa je neu- 
strezen delež od faturiranega zneska za porabljeno elek- 
trično energijo oziroma od fakturirane cene nabavljenega 
komercialnega premoga in vrednost opravljenih telefon- 
skih impulzov. Z združevanjem sredstev po tem zakonu bi 
zagotovili izgradnjo najnujnejše materialne infrastrukture 
in s tem ključnih objektov na področju prometa in zvez ter 
energetskih objektov in izvajanje nalog oziroma potreb na 
področju nujne oskrbe z energijo kot splošnih pogojev in 
materialne osnove celotnega združenega dela v SR Slove- 
niji. 

PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA 

o združevanju dela sredstev družbene reprodukcije 

za gospodarsko infrastrukturo v letih 1987-1990 

I. USTAVNA PODLAGA ZA IZDAJO ZAKONA 

Ustavna podlaga za sprejem zakona je podana v določbah 
25. in tretjega odstavka 89. člena ustave SR Slovenije. Z 
zakonom se namreč lahko določi obvezno združevanje dela 

priloga poročevalca 

sredstev družbene reprodukcije za financiranje tistih nujnih 
potreb družbene reprodukcije, od katerih je odvisno uresniče- 
vanje osnovnih ciljev družbenega razvoja, določenih v druž- 
benem planu Socialistične republike Slovenije. 

Po tretjem odstavku 89. člena ustave SR Slovenije se lahko 
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v primeru, če je v družbenem planu na podlagi skupaj ugotov- 
ljenih interesov in zastavljenih razvojnih ciljev določeno, daje 
izvršitev določenih nalog nujna za družbeno reprodukcijo, pa 
s sporazumom med organizacijami združenega dela in skup- 
nostmi ni bilo mogoče zagotoviti sredstev in drugih potrebnih 
pogojev za njihovo izvršitev, z zakonom v skladu s to ustavo 
naloži obvezna združitev sredstev v ta namen in se smejo 
•določiti tudi drugi ukrepi za izvršitev teh nalog. 

V družbenem planu SR Slovenije za obdobje 1986-1990 so 
pod 5.16. kot nujne potrebe družbene reprodukcije našteti 
tudi nujna oskrba z energijo ter ključni infrastrukturni objekti 
na področju prometa in zvez. Tudi z dogovorom o temeljih 
družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1986-1990 so 
opredeljene naloge skupnega pomena na področju energet- 
skega gospodarstva ter prometa in zvez. 

II. OCENA STANJA NA PODROČJU, KI GA JE 
TREBA UREDITI Z ZAKONOM IN RAZLOGI ZA 
IZDAJO ZAKONA 

Ker koncem leta 1985 na ravni SFRJ še niso bili znani vsi 
pogoji gospodarjenja za organizacije združenega dela v letu 
1986 in v novem planskem obdobju in ker še ni bilo mogoče 
uskladiti različnih interesov v dejavnostih, kjer so organizi- 
rane samoupravne interesne skupnosti glede obsega potreb- 
nih sredstev po samoupravni poti s sklenitvijo ustreznih 
samoupravnih sporazumov o temeljih plana,je bil v Skupščini 
SR Slovenije v začetku letošnjega leta sprejet zakon, ki 
določa obvezno združevanje dela sredstev družbene repro- 
dukcije za gospodarsko infrastrukturo do sklenitve teh samo- 
upravnih sporazumov, vendar najdlje do konca leta 1986. 

Sprejem zakona je bil potreben za zagotovitev nujne konti- 
nuitete v razvoju ključnih dejavnosti materialne proizvodnje in 
da se je preprečil izpad sredstev pri graditvi infrastrukturnih 
objektov na področju prometa in zvez, in sicer do uveljavitve 
samoupravnih sporazumov o temeljih planov interesnih skup- 
nosti materialne proizvodnje na ravni republike. 

Dosedanji rezultati sprejemanja samoupravnih sporazumov 
o temeljih plana samoupravnih interesnih skupnosti materi- 
alne proizvodnje za območje republike 1986-1990, ki vsebu- 
jejo naloge oziroma potrebe na področju nujne oskrbe z 
energijo in nadaljnje izgradnje ključnih infrastrukturnih 
objektov v gospodarski infrastrukturi kažejo, da so se članice 
teh skupnosti v glavnem odgovorno vključile v postopek 
samoupravnega reševanja temeljnih vprašanj nadaljnjega raz- 
voja prometne in energetske infrastrukture. 

Samoupravni sporazum o temeljih plana Posebne samou- 
pravne Interesne skupnosti za elektrogospodarstvo in premo- 
govništvo SR Slovenije za obdobje 1986-1990 in kontinuiteti 
do leta 1995 in samoupravni sporazum o temeljih plana 
Posebne samoupravne interesne skupnosti za nafto in plin SR 
Slovenije za obdobje 1986-1990 in kontinuiteti do leta 1995, 
ki vsebujeta naloge oziroma potrebe na področju nujne 
oskrbe z energijo, je sprejelo do vključno 6. 11. 1986 63% 
organizacij združenega dela s področja gospodarstva. S tem 
je izpolnjen pogoj za začetek veljavnosti obeh samoupravnih 
sporazumov, niso pa zagotovljena potrebna sredstva za reali- 
zacijo programa izgradnje energetskih objektov v tem sred- 
njeročnem obdobju in s tem zanesljive in kvalitetne oskrbe 
uporabnikov energije. 

Do vključno 27/10-1986 je k samoupravnemu sporazumu o 
temeljih plana samoupravne intresne skupnosti za železniški 
in luški promet za področje železniškega gospodarstva za 
obdobje 1986-1990 pristopilo 63% od skupnega števila 
temeljnih organizacij združenega dela gospodarstva (8% 
odklonilo) k luškemu 59% (odklonilo 10%), k samoupravnemu 
sporazumu za PTT promet 63% (odklonilo 11%), k samou- 
pravnemu sporazumu za cestno gospodarstvo 41% (odklonilo 
4%) in k samoupravnemu sporazumu o temeljih plana za 
letališko dejavnost 16% (odklonilo 1%). Samoupravni spora- 
zumi o temeljih planov samoupravnih interesnih skupnosti 
materialne proizvodnje za območje republike 1986-1990, ki 
vsebujejo naloge oziroma potrebe na področju nujne oskrbe z 
energijo in nadaljnje izgradnje ključnih infrastrukturnih 
objektov v gospodarski infrastrukturi se bodo tako do konca 
leta 1986 lahko uveljavili, z izjemo sporazuma za letališko 
dejavnost, vendar kljub intenzivnemu nadaljevanju postopka 
sprejemanja navedenih samoupravnih sporazumov 100% 
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rezultata do konca leta 1986 kot tudi v naslednjih letih ne bo 
mogoče doseči. 

Upoštevaje pomen in vlogo energetske in prometne infra- 
strukture kot bistvenih materialnih pogojev za nemoten potek 
celotne družbene reprodukcije bo treba zagotoviti ustrezna 
finančna sredstva za izgradnjo teh objektov ter za nekatere 
razvojne naloge na področju nujne oskrbe z energijo, z obli- 
kovanjem ustreznih poslovnih sredstev iz delitve čistega 
dohodka v zaključnih računih predhodnega leta in z namen- 
sko opredelitvijo teh sredstev za združevanje za zagotavljanje 
minimalnih pogojev družbene reprodukcije v SR Sloveniji. S 
predlaganim zakonom naj bi torej obvezali tudi tiste temeljne 
organizacije združenega dela gospodarstva, ki samoupravnih 
sporazumov niso sprejele. 

Srednjeročni plan SR Slovenije za obdobje 1986-1990 med 
drugim daje usmeritve nosilcem funkcionalnih sistemov zvez, 
da samoupravno usklade razvojne programe in pri tem še 
zlasti izpostavlja PTT in RTV, da svoj razvoj usmerijo v izgrad- 
njo enotnega telekomunikacijskega sistema zvez v SR Slove- 
niji in tem ustrezno prilagajajo svojo samoupravno organizira- 
nost (točka 4.2.2., zadnji odstavek). V točki 4.6. pa je podana 
usmeritev SR Slovenije k skladnemu razvoju celotnega 
sistema javnega obveščanja in v tem okviru še posebej radi- 
odifuznega in televizijskega sistema. Plan pri tem poudarja, 
da bo zagotovljeno optimalno pokritje slovenskega nacional- 
nega prostora z osrednjimi radijskimi in televizijskimi pro- 
grami. Pri opredeljevanju nujnega obsega in namenov - 
nujne potrebe družbene reprodukcije, od katerih je odvisno 
uresničevanje temeljnih ciljev plana - pa se družbeni plan 
sklicuje na v dogovoru o temeljih družbenega plana predvi- 
deno združevanje sredstev po enotnih osnovah, virih in meri- 
lih ter drugih ukrepih. V 138. členu dogovora o temeljih 
družbenega plana SR Slovenije gre za tak drug ukrep, kot je 
opredeljen program vzdrževanja radiodifuzne tehnične baze, 
potrebne za pokritje celotnega slovenskega nacionalnega 
prostora z osrednjimi radijskimi in televizijskimi programi. 
Dogovor nadalje predvideva, da bi bilo potrebno minimalni 
program obnove in modernizacije oddajniškega in prenos- 
nega omrežja RTV sofinancirati iz sredstev proračunov v dveh 
tretjinah vrednosti, eno tretjino pa bi financirala RTV sama. 
Položaj pri financiranju proračunske porabe v letu 1987 in 
tudi v nadaljnjih letih s politiko zaostajanja oziroma ohranja- 
nja rednega obsega iz 1986. leta, ne omogoča vključitve 
omenjenega programa v proračune republike oziroma občin. 
Zato se predlaga, da se v okviru sredstev za zagotavljanje 
nujnega razvoja zvez izpolni navedena obveznost iz dogovora 
o temeljih družbenega plana SR Slovenije. 

Sprejem tega zakona je torej potreben za zagotovitev 
nadaljnje izgradnje ključnih infrastrukturnih objektov v 
gospodarski infrastrukturi in da se prepreči izpad sredstev pri 
graditvi infrastrukturnih objektov na področju prometa in 
zvez ter za izvršitev nalog oziroma potreb na področju nujne 
oskrbe z energijo. Na ta način bo zagotovljeno nemoteno 
opravljanje nujnih potreb družbene reprodukcije in prepre- 
čena škoda, ki bi sicer nujno nastala zaradi izpada potrebnih 
sredstev oziroma prekinitve njihovega dotoka. 

III. NAČELA IN POGLAVITNE REŠITVE 
PREDLAGANEGA ZAKONA 

Zavezanci za združevanje sredstev po tem zakonu so 
temeljne organizacije združenega dela s področja gospodar- 
stva, ki niso sklenile samoupravnih sporazumov o temeljih 
plana Posebne samoupravne interesne skupnosti za elektro- 
gospodarstvo in premogovništvo. Posebne samoupravne 
interesne skupnosti za nafto in plin, samoupravne interesne 
skupnosti za železniški in luški promet za področje železni- 
škega prometa, samoupravne interesne skupnosti za železni- 
ški in luški promet za področje luškega prometa za območje 
republike za obdobje 1986-1990, samoupravnega sporazuma 
v temeljih srednjeročnega plana vzdrževanja, varstva, rekon- 
strukcije in graditve avtomobilskih in magistralnih cest v SR 
Sloveniji za obdobje 1986-1990 in samoupravnega spora- 
zuma o temeljih plana razvoja PTT prometa Slovenije za 
obdobje 1986-1990. Zavezanci za združevanje sredstev za 
razvoj v letališki infrastrukturi in za razvoj ključnih infrastruk- 
turnih objektov na področju RTV za obdobje 1987-1990 pa so 
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vse temeljne organizacije združenega dela s področja gospo- 
darstva. 

Objekti in naprave t. i. gospodarske infrastrukture so 
bistven faktor gospodarskega razvoja vseh organizacij zdru- 
ženega dela in družbe kot celote. Ker se pozitivni ekonomski 
učinki in urejenost gospodarske infrastrukture razširjajo na 
celotno gospodarstvo ter na pogoje življenja in dela delovnih 
ljudi in občanov v vsej SR Sloveniji, izhaja zakon iz načela, da 
morajo do določene ravni vse temeljne organizacije združe- 
nega dela gospodarskih dejavnosti (ne glede na svoje inte- 
resno združevanje) združevati potrebna sredstva za gospo- 
darsko infrastrukturo, zato naj bi združevale sredstva po 
osnovah in merilih iz tega zakona. 

Osnova za združevanje sredstev za nujne potrebe energet- 
ske in prometne infrastrukture ter RTV je dosežen čisti doho- 
dek zavezanca, ugotovljen v zaključnem računu predhodnega 
leta, zmanjšan za del čistega dohodka za osebne dohodke, 
obračunane v zaključnem računu. Osnova za združevanje 
sredstev za nujne potrebe družbene reprodukcije v PTT pro- 
metu je vrednost opravljenih telefonskih impulzov, na 
področju elektrogpospodarstva pa ustrezen delež od fakturi- 
ranega zneska za porabljeno električno energijo oziroma od 
fakturirane cene nabavljenega komercialnega premoga. 

Vir za združevanje sredstev po tem zakonu so poslovna 
sredstva zavezanca. S tem je zadržana rešitev, kot velja v 
samoupravnih sporazumih o temeljih planov samoupravnih 

interesnih skupnosti materialne proizvodnje za območje 
republike za to srednjeročno obdobje. 

Obveznosti za združevanje sredstev po zakonu so določene 
v odvisnosti od ustvarjenega in razporejenega čistega 
dohodka za sklade v zaključnih računih iz predhodnih let, 
poravnavajo pa se iz poslovnih sredstev (naložbe poslovnega 
sklada). Da bi delavci v temeljnih organizacijah združenega 
dela pri razporejanju čistega dohodka za poslovni sklad lahko 
upoštevali tudi obveznosti, ki bo določena z navedenim zako- 
nom, in razporedili v poslovni sklad ustrezni del čistega 
dohodka v obsegu, ki po izpolnitvi navedene zakonske obvez- 
nosti ne bo zmanjšal možnosti za realizacijo njihovih investi- 
cijskih načrtov v tekočem poslovnem letu, je potrebno, da je 
zakon uveljavljen še pred sprejetjem zaključnih računov za 
leto 1986. 

IV. FINANČNE IN DRUGE POSLEDICE 
PREDLAGANEGA ZAKONA 

Zakon ne nalaga novih materialnih obveznosti družbenopo- 
litičnim skupnostim in njihovim organom, prav tako-pa spre- 
jem Zakona ne bo zahteval dodatnih postopkov ter admini- 
strativno-strokovnih opravil za njegovo izvajanje. Na podlagi 
zakona bo Izvršni svet Skupščine SR Slovenije uredil le 
podrobneje način obračunavanja in plačevanja obveznosti po 
predlaganem zakonu. 

OSNUTEK ZAKONA 

o združevanju dela sredstev družbene reprodukcije 

za gospodarsko infrastrukturo v letih 1987-1990 

1. člen 
Za zagotovitev nemotenega uresničevanja temeljnih ciljev 

družbenega plana SR Slovenije 1986-1990 na področju 
nujne oskrbe z energijo in nadaljnje izgradnje energetskih 
objektov ter izgradnje ključnih infrastrukturnih objektov na 
področju prometa in zvez, katerih izvršitev je nujna za druž- 
beno reprodukcijo in za zagotovitev osnovnih potreb in inte- 
resov delovnih ljudi in občanov ter samoupravnih organizacij 
in skupnosti, se s tem zakonom v letih 1987-1990 zagotavlja 
del sredstev za izgradnjo energetskih objektov, za razvoj v 
železniškem in luškem prometu, cestnem gospodarstvu, leta- 
liški infrastrukturi, PTT prometu ter za razvoj ključnih infra- 
strukturnih objektov na področju RTV. 

2. člen 
Zavezanci za združevanje sredstev po tem zakonu so 

temeljne organizacije združenega dela s področja gospodar- 
stva, ki niso sklenile: 

- Samoupravnega sporazuma o temeljih plana Posebne 
samoupravne interesne skupnosti za elektrogospodarstvo in 
premogovništvo SR Slovenije za obdobje 1986-1990 in konti- 
nuiteti do leta 1995; 

- Samoupravnega sporazuma o temeljih plana Posebne 
samoupravne interesne skupnosti na nafto in plin SR Slove- 
nije za obdobje 1986-1990 in kontinuiteti do leta 1995; 

- Samoupravnega sporazuma o temeljih plana Samou- 
pravne interesne skupnosti za železniški in luški promet SR 
Slovenije za področje železniškega prometa za obdobje 
1986-1990; 

- Samoupravnega sporazuma o temeljih plana Samou- 
pravne interesne skupnosti za železniški in luški promet SR 
Slovenije za obdobje 1986-1990 za področje luškega pro- 
meta; 

- Samoupravnega sporazuma o temeljih srednjeročnega 
plana vzdrževanja, varstva, rekonstrukcije in graditve avtomo- 
bilskih in magistralnih cest v SR Sloveniji za obdobje 
1986-1990; 

- Samoupravnega sporazuma o temeljih plana razvoja 
PTT prometa Slovenije za obdobje 1986-1990. 

Zavezanci za združevanje sredstev za razvoj v letališki infra- 
strukturi in za razvoj ključnih infrastrukturnih objektov na 

področju ftTV za obdobje 1987-1990 so temeljne organiza- 
cije združenega dela s področja gospodarstva. 

3. člen 
Zavezanci združujejo v obdobju 1987-1990 sredstva za 

namene iz 1. člena tega zakona po naslednjih osnovah in 
merilih: 

1. od doseženega čistega dohodka ugotovljenega v zak- 
ljučnem računu preteklega leta, zmanjšanega za del čistega 
dohodka za osebne dohodke, obračunane v zaključnem 
računu, kot sledi: 

- zavezanci iz 1. alinee prvega odstavka 2. člena 
tega zakona za elektrogospodarstvo in premogov- 
ništvo po stopnji - 2,26% 

- zavezanci iz 2. alinee prvega odstavka 2. člena 
tega zakona na naftno-plinsko gospodarstvo po 
stopnji - 2,00% 

- zavezanci iz 3. alinee prvega odstavka 2. člena 
tega zakona za železniški promet po stopnji - 2,88% 

- zavezanci iz 4. alinee prvega odstavka 2. člena 
tega zakona za luško infrastrukturo po stopnji - 0,49% 

- zavezanci iz 5. alinee prvega odstavka 2. člena 
tega zakona za cestno gospodarstvo po stopnji - 3,72% 

- zavezanci iz drugega odstavka 2. člena tega 
zakona za letališko infrastrukturo po stopnji - 0,15% 

- in za ključne infrastrukturne objekte na po- 
dročju RTV - 0,40% 

2. od vrednosti porabljene energije in telefon- 
skega impulza, kot sledi: 

- zavezanci iz 1. alinee prvega odstavka 2. člena 
tega zakona in to: 

a) uporabniki na napetosti 110 kV, v smislu tarif- 
nega sistema za prodajo 
električne energije v višini 30% 
od fakturiranega zneska za porabljeno električno 
energijo; 

b) uporabniki na napetosti 1-35 kV, v smislu 
tarifnega sistema za prodajo 
električne energije, v višini 52% 
od fakturiranega zneska za porabljeno električno 
energijo; 

c) uporabniki na napetosti 0,4 kV v višini od 
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fakturiranega zneska na porabljeno električno 
energijo; 72% 

d) uporabniki komercialnega premoga v višini 
od fakturirane cene nabavljenega komercialnega 
premoga; 20% 

- zavezanci iz 6. alinee prvega odstavka 2. člena 
tega zakona za potrebe družbene reprodukcije v 
PTT prometu v višini od cene telefonskega impulza 20% 

Zavezanci poravnavajo obveznosti iz prejšnjega odstavka iz 
svojih poslovnih sredstev. 

4. člen 
Zavezanci po tem zakonu skupaj z udeleženci samouprav- 

nega sporazuma iz 1. alinee prvega odstavka 2. člena združu- 
jejo sredstva za naslednje ključne objekte na področju elek- 
trogospodarstva in premogovništva: 

Cene 1985 
v mio din 

Objekti Plan 1987-1990 
Vrednost 

objekta 

- HE Mavčiče 234 31 
- HE Jez Melje 108 14 
- HE Zadlaščica 1.369 180 
- HE Lomščica 435 57 
- HEVrhovo 9.406 1.234 
- HE Hrastje 6.386 838 
- HEBoštanj 10.260 1.346 
- HEVeržej 6.213 815 
- HE Blanca 10.202 1.339 
- HE Fala, prenova 9. in 10. agr. 11.430 1.500 
- HE Bistrica (A) - 
- TE Tuzla V-Rudnik Djurdjevik 3.562 468 
- TE Ugljevik II z rudnikom 23.944 3.142 
- spremljajoči objekti 17.792 2.332 
- za proizvodnjo lignita 20.766 2.638 
- za proizvodnjo rjavih 
premogov 45.934 2.989 
- raziskave 17.239 596 
- ostalo 63.540 5.143 
Skupaj 248.829 24.571 

i. 5. člen 
Zavezanci po tem zakonu skupaj z udeleženci samouprav- 

nega sporazuma iz 2. alinee prvega odstavka 2. člena združu- 
jejo sredstva za naslednje ključne objekte na področju naftno- 
plinskega gospodarstva: 

Cene 1985 
v mio din 

Plan 1987-1990 Objekti 
Vrednost 

objekta 
Od tega 
sredstva 

TOZD 
1. Raziskave 
2. Proizvodni objekti 
3. Transportni objekti 
4. Ostalo 

14.740 
8.290 

16.740 
2.240 

9.110 
4.020 
4.020 
1.210 

Skupaj 42.010 18.410 

6. člen 
Zavezanci po tem zakonu skupaj z udeleženci samouprav- 

nega sporazuma iz 3. alinee prvega odstavka 2. člena združu- 
jejo sredstva za naslednje ključne objekte železniške infra- 
strukture: 

Cene 1985 
v mio din 

Objekti Plan 1987-1990 
Vrednost 

objekta 
Od tega 
sredstva 

TOZD 
1. Modernizacija prog 19.655 11.865 

Dobova-Jesenice 10.046 5.960 
Sevnica-Trebnje-Ljubljana 2.445 1.523 
Pragersko-Središče 2.548 1.478 
Ljubljana-Sežana 685 618 
Pivka-Reka 1.195 702 
Divača-Koper 1.255 738 
Jesenice-Sežana 820 462 
Prešnica-Pula 255 133 
Zidani most-Šentilj 436 251 

2. Modernizacija vozlišč 
in ranžirnih postaj 9.703 5.647 
Ljubljana 3.779 2.162 
Jesenice . 166 90 

Od tega Sežana 1.719 1.017 
sredstva Koper 498 298 

TOZD Celje 705 414 
Maribor 875 498 
Novo mesto 470 276 
Zalog 625 367 
Tezno 866 525 

3. Elektronapajalne postaje 1.004 585 
4. Remonti prog 11.732 7.767 
Skupaj 42.094 25.864 

7. člen 
Zavezanci po tem zakonu skupaj z udeleženci samouprav- 

nega sporazuma iz 4. alinee prvega odstavka 2. člena združu- 
jejo sredstva za naslednje objekte luške infrastrukture: 

Cene 1985 
v mio din 

Plan 1987-1990 Objekti 
Vrednost 

objekta 
Od tega 
sredstva 

TOZD 
1. Splošni infrastruktura 
2. Silos za žito in terminal 

za razsute in tekoče tovore 
3. Integralni transport 

2.654 

2.682 
6.559 

2.354 

1.780 
4.400 

Skupaj 11.895 8.534 

8. člen 
Zavezanci po tem zakonu skupaj z udeleženci samouprav- 

nega sporazuma iz 5. alinee prvega odstavka 2. člena združu- 
jejo sredstva za naslednje objekte cestne infrastrukture: 

Cene 1985 
v mio din 

Objekti Plan 1987-1990 
Vrednost 

objekta 
Od tega 
sredstva 

TOZD 
1. Šmarje Sap-Višnja Gora 5.790 1.540 
2. Obvoznica Maribor— III. etapa 4.657 1.392 
3. Južna obvoznica Ljubljana 5.777 3.037 
4. Predor Karavanke 18.760 4.906 
5. Ruda-Valeta 1.867 1.092 
6. Mostovi 313 202 
7. Vračilo glavnic že najetih 21.239 

posojil 
Skupaj 37.164 33.408 
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9. člen 
Zavezanci po tem zakonu skupaj z udeleženci samouprav- 

nega sporazuma iz 6. alinee prvega odstavka 2. člena združu- 
jejo sredstva za naslednje ključne mednarodne, magistralne 
in tranzitne ptt objekte: 

cena 1985 
v mio din 

PLAN 1987-1990 . 
OBJEKT VREDNOST OD TEGA 

OBJEKTA SREDSTVA 
TOZD 

4. 

Povečanje spojnih poti 1.066,6 254,8 
Poštno omrežje 
(glavni poštni center) 1.011,6 432,1 
Telegrafsko omrežje 2.036,7 869,7 
(tranzitna in mednarodna te- 
legrafska centrala s prenosni- 
mi napravami, razširitev jav- 
nega omrežja za prenos po- 
datkov, videoteks center) 
Telefonsko omrežje 4.440 1.896 
- Telefonska komutacijska 

oprema 2.051 876 
- Medkrajevni kabli 310 132 
- Radiorelejni sistem-digi- 

talni 280 120 
- Visokofrekvenčni sistemi 1.442 616 
- Ostali telekomunikacijski 

objekti 356 152 
SKUPAJ 8.554,9 3.452,6 

10. člen 
Zavezanci po drugem odstavku 2. člena tega zakona zdru- 

žujejo sredstva za naslednje objekte letališke infrastrukture. 
v mio din 

PLAN 1987-1990 
OBJEKT VREDNOST 

OBJEKTA 
OD TEGA 

SREDSTVA 
TOZD 

pripravljalna dela na južnem 
potniškem terminalu - Ljub- 
ljana 185 185 
varnost prometa na sloven- 
skih letališčih (osvetljitev 
VGPS, oprema za vrnost, var- 
nostne ograje, itd.) 1.177 1.177 

SKUPAJ 1.362 1.362 

11. člen 
Zavezanci po drugem odstavku 2. člena tega zakona zdru- 

žujejo sredstva za naslednje ključne infrastrukturne objekte 
na področju RTV: 

PLAN 1987-1990 
OBJEKT VREDNOST 

OBJEKTA 
OD TEGA 

SREDSTVA 
TOZD 

1. investicijski objekti program- 
sa sanacije (predvsem do- 
končanje oddajniškega cen- 
tra Krvavec, preselitev oddaj- 
nika Maribor-Tezno, oddajni- 
ki na Krvavcu, Plešivcu, Po- 
horju, Nanosu, 60 pretvorni- 
kov, antennski stolp na Kumu 
in Nanosu) 

2. VHF-FM zvočna radodifuzija 
(obnova antenskih sistemov 
in zamenjava oddajnikov, s 
tem, da bi uresnfčili možnost 
uporabe 287 na novo dodelje- 
nih frekvenc v Ženevi 1984, s 

1.629 1.629 

čimer bi odpravili slabosti in 
pomanjkljivosti pri sedanjem 
pokrivanju Slovenije z radij- 
skimi signali - predvsem iz- 
boljšanje slišnosti ob zahodni 
meji in na avstrijskem Koro- 
škem in Štajerskem( 

3. pokrivanje SR Slovenije s I. 
TV programom (s tem bi 
omogočili še nekaterim de- 
lom Slovenije sprejemati TV 
in radijske programe-odprava 
sivih ip belih lis) 
dograditev programskih in 
funkcionalnih zvez (odcepne 
zveze, mobilne programske 
zveze, zveze za stereofiniza- 
cijo, reporterske zveze) 
oddajniški stolp za RTV cen- 
ter 

4. 

5. 

317 

549 

400 

172 

317 

549 

400 

172 
SKUPAJ 3.067 3.067 

12. člen 
Obveznosti iz 1. točke prvega odstavka tretjega člena zave- 

zanci poravnavajo do 15. dne v mesecu za tekoči mesec v 
višini ene desetine obračunanih obveznosti, začenši s 1. mar- 
cem 1987. Obveznosti iz 2. točke prvega odstavka tretjega 
člena pa poravnavajo zavezanci v rokih in na način, kot 
plačujejo telefonske storitve, porabljeno električno energijo 
in nabavljen komercialni premog. 

13. člen ' 
Zavezanci združujejo sredstva po tem zakonu najdlje do 31. 

12. 1990. 
Ta sredstva združujejo zavezanci pri ustrezni samoupravni 

interesni skupnosti za območje republike. 
Zavezanci, ki sklenejo samoupravne sporazume iz prvega 

odstavka 2. člena tega zakona, združujejo sredstva po ustrez- 
nem samoupravnem sporazumu od dne, ko skupščina samo- 
upravne interesne skupnosti ugotovi, da je zavezanec ta 
samoupravni sporazum prejel. 

14. člen 
O pravicah in obveznostih v zvezi z združenimi sredstvi, 

zlasti glede pogojev, načina in rokov za povrnitev vrednosti 
združenih sredstev in za nadomestilo za gospodarjenje s temi 
sredstvi, se uporabniki in izvajalci dogovorijo v ustreznih 
samoupravnih interesnih skupnostih za območje republike. 

Če delavci v temeljni organizaciji sprejmejo sklep o odpo- 
vedi pravic do vračila združenih sredstev, se hkrati z vplači- 
lom združenih sredstev prenese na samoupravne interesne 
skupnosti tudi ustrezen vir sredstev. 

15. člen 
Samoupravna interesna skupnost, pri kateri se zbirajo zdru- 

žena sredstva po tem zakonu, tekoče obvešča Izvršni svet 
Skupščine SR Slovenije o uporabi sredstev. 

Sredstva, ki se združujejo po tem zakonu, se lahko uporab- 
ljajo izključno za izvedbo investicijskih programov na 
področju nujne oskrbe z energijo in za izgradnjo ključnih 
infrastrukturnih objektov na področju prometa in zvez, v 
skladu s planskimi akti SR Slovenije. 

Nadzorstvo nad zakonitostjo namenske uporabe in razpola- 
ganja z družbenimi sredstvi, združenimi po tem zakonu, 
opravlja pristojna služba družbenega knjigovodstva. 

16. člen 
Investitorji, ki uporabljajo po tem zakonu združena sredstva 

za izvedbo investicijskih programov, so odgovorni za dosego 
rezultatov gospodarjenja z združenimi sredstvi. 

17. člen 
Izvršni svet Skupščine SR Slovennije izda podrobnejši 

predpis o načinu obračunavanja in plačevanja obveznosti po 
tem zakonu. 

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

SRS. 
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Samoupravni sporazumi o temeljih planov samoupravnih 
interesnih skupnosti na ravni republike na področju elektro- 
gospodarstva in premogovništva, naftnega in plinskega 
gospodarstva, železniškega in luškega prometa, PTTprometa 
in cestnega gospodarstva bodo do konca leta 1986 uveljav- 
ljeni, vendar k njim ni pristopila večina članic teh interesnih 
skupnosti. Do konca leta pa ne bo uveljavljen samoupravni 
sporazum o temeljih plana za letališko dejavnost za območje 
republike za obdobje 1986-1990, saj je k njemu pristopilo le 
16% organizacij združenega dela s področja gospodarstva. 
Da bi zagotovili del sredstev družbene reprodukcije za uresni- 
čitev planiranih ključnih razvojnih nalog na področju nujne 
oskrbe z energijo in izgradnji ključnih infrastrukturnih objek- 
tov na področju prometa in zvez, se z osnutkom zakona 
predlaga, da naj bi organizacije združenega dela s področja 
gospodarstva, ki niso sklenile omenjenih samoupravnih spo- 
razumov o temeljih plana samoupravnih interesnih skupnosti 
materialne proizvodnje za območje republike za obdobje 
1986-1990, združevale sredstva po tem zakonu do konca leta 
1990. Zavezanci za združevanje sredstev za razvoj v letališki 
infrastrukturi kot tudi za razvoj ključnih infrastrukturnih 
objektov na področju RTV za obdobje 1987-1990, ker bi 
izpolnitev slednje obveznosti iz dogovora o temeljih družbe- 
nega plana SR Slovenije za to srednjeročno obdobje bistveno 
presegala okvire skupnega obsega sredstev za zadovoljeva- 
nje splošnih potreb, so po osnutku zakona vse temeljne 
organizacije združnega dela s področja gospodarstva. Upo- 
števaje pomen in vlogo energetske infrastrukture in infra- 
strukture na področju prometa in zvez kot bistvenih material- 
nih pogojev za nemoten potek celotne družbene reproduk- 
cije, temeljne organizacije združenega dela gospodarstva, ki 
se doslej niso samoupravno sporazumele o vprašanjih nadalj- 
njega razvoja na teh ključnih področjih, ne morejo biti v 
ugodnejšem položaju od tistih, ki so samoupravne sporazume 
o temeljih plana samoupravnih interesnih skupnosti materi- 
alne proizvodnje za območje republike sprejele in redno 
izpolnjujejo svoje obveznosti. To pomeni, da naj bi z združe- 
vanjem sredstev po tem zakonu (ob zagotovitvi tudi drugih 
sredstev: lastna sredstva izvajalskih organizacij združenega 
dela, kreditna sredstva in druga namensko združena sredstva) 
zagotovili izgradnjo najnujnejše materialne infrastrukture in s 
tem ključnih objektov na področju prometa in zvez ter izvaja- 
nje nalog oziroma potreb na področju nujne oskrbe z energijo 
kot splošnega pogoja in materialne osnove celotnega združe- 
nega dela v SR Sloveniji. 

Združena sredstva temeljnih organizacij združenega dela 
gospodarstva so eden od osnovnih virov za uresničevanje 
temeljnih ciljev razvoja na teh področjih. Samoupravni spora- 
zumi o temeljih planov interesnih skupnosti materialne proiz- 
vodnje so usklajeni z materialnimi možnostmi podanimi v 
družbenem planu SR Slovenije in dogovoru o temeljih druž- 
benega plana SR Slovenije za obdobje 1986-1990. V nadalje- 
vanju navedene razvojne naloge predstavljajo po mnenju 
Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije minimalne pogoje za 
družbeno reprodukcijo v SR Sloveniji do leta 1990 in so pogoj 
za realizacijo sprejetega plana za obdobje 1986-1990. 

1. Elektrogospodarstvo in premogovništvo 
V skladu z dogovorom o temeljih družbenega plana SR 

Slovenije za obdobje 1986-1990 bomo za pokrivanje potreb 
po električni energiji v tem obdobju pričeli graditi nove proiz- 
vodne elektroenergetske objekte s skupno instalirano močjo 
347 MW, od tega v SR BiH 100 MW. 

SOZD Elektrogospodarstvo SR Slovenije bo v tem obdobju 
začelo z izgradnjo naslednjih proizvodnih objektov: HE Mav- 
čiče 38 MW, Jez Melje 1 MW, Fala 9. in 10. agregat 40 MW, 
Vrhovo 35 MW, Boštanj 35 MW, Hrastje 22 MW, Blanca 35 
MW, Lomščica 2 MW, Zadlaščica 7 I^W, Veržej 22 MW ter 
Bistrica (v Avstriji) 10 MW. Izven SR Slovenije bo za potrebe 
Slovenije zagotovilo izgradnjo TE Ugljevik II. 100 MW z ustrez- 
nim povečanjem zmogljivosti premogovnika. 

Poleg izgradnje proizvodnih objektov pa bo elektrogospo- 
darstvo in premogovništvo v tem obdobju s sredstvi, zbranimi 
po tem zakonu in samoupravnem sporazumu delno zagoto- 
vilo zlasti izboljšanje zanesljivosti in kvalitete obratovanja 
obstoječih termoenergetskih objektov, ekološke razmere ter 
razširilo in na novo izgradilo deponije za energetski premog. 

Za pokrivanje dogovorjenih potreb po električni energiji po 
letu 1990 bi bilo potrebno že v tem srednjeročnem obdobju 
pričeti vlagati sredstva v proizvodne objekte kontinuitete, za 
kar pa v celoti še niso zagotovljena potrebna sredstva. 

Za zagotovitev sedanjega obsega proizvodnje bodo 
potrebga vlaganja v osnovna sredstva za povečanje mehanizi- 
ranosti odkopov, opremo za mehanizirano izdelavo prog in 
modernizacijo transporta v slovenskih premogovnikih. Poleg 
tega bodo vlaganja namenjena tudi za odpiranje novih naha- 
jališč premoga, ki bodo začeli z redno proizvodnjo po letu 
1990 ter omogočili dodatno povečanje proizvodnje rjavega 
premoga in lignita. 

2. Naftno in plinsko gospodarstvo 
V skladu z dogovorom o temeljih družbenega plana SR 

Slovenije za to srednjeročno obdobje oziroma samoupravnim 
sporazumom Posebne samoupravne interesne skupnosti za 
nafto in plin SR Slovenije za obdobje 1986-1990 so kot 
prioriteta vlaganja v naftno-plinskem gospodarstvu oprede- 
ljena: razisakve nahajališč nafte in plina, dograditev plinovod- 
nega omrežja s priključkom na italijansko plinovodno 
omrežje za zagotovitev oskrbe z alžirskim plinom, izgradnja 
najnujnejših skladiščnih kapacitet za naftne derivate ter 
izgradnja podzemnega skladišča za zemeljski plin. Gre za 
naložbe splošnega pomena za energetsko oskrbo SR Slove- 
nije, ki so v interesu celotnega združenega dela v SR Sloveniji 
in ne zgolj posameznih neposrednih uporabnikov. 

3. Železniško gospodarstvo 
V tem srednjeročnem obdobju bo Železniško gospodarstvo 

Ljubljana uresničevalo naložbe v železniški infrastrukturi, ki 
zagotavlja varnost prometa, odpravo ozkih grl in moderniza- 
cijo tistih zmogljivosti, ki prispevajo k ustvarjanju večjega 
deviznega priliva. Na podlagi tega bodo v skladu s skupnim 
programom usposabljanja magistralne železniške smeri Jese- 
nice-Gevgelija v okviru skupnega plana Skupnost jugoslo- 
vanskih železnic za obdobje 1986-1990 modernizirali posa- 
mezni progovni odseki in objekti na progah Dobova-Jese- 
nice (v tem tudi izgradnje 2. tira na odseku Kranj-Jesenice), 
Sevnica-Trebnje-Ljubljana, • Ljubljana-Sežana, Zidani 
most-Šentilj, Pragersko-Središče, Divača-Koper, Pivka- 
-Reka, vozlišča v Ljubljani, Jesenicah, Sežani, Divači, Gelju, 
Mariboru, Kopru, ranžirna postaja v Zalogu, v Teznem ter 
izgradnja kontejnerskega terminala na postaji Tezno in bo 
nadaljevano z remonti spodnjega in zgornjega ustroja na 
navedenih progah. 

V okviru ostalih naložb v železniško infrastrukturo republi- 
škega pomena bodo modernizirani posamezni progovni 
odseki in objekti na progah Jesenice-Sežana in Prešnica 
-Pula, vozlišče v Novem mestu in bo nadaljevano z remonti 
spodnjega in zgornjega ustroja proge. 

Kolikor ne bi zagotovili združevanja sredstev z zakonom za 
neodpisnike samoupravnega sporazuma o temeljih plana 
samoupravne interesne skupnosti za železniški in luški pro- 
met SR Slovenije za področje železniškega prometa za 
obdobje 1986-1990, bi se močno poslabšale možnosti za 
zagotavljanje urejenega in varnega železniškega prometa, 
predvsem na odsekih, kjer je že dosežena zgornja meja izko- 
riščenosti kapacitet z vsemi posledicami, ki iz tega izhajajo. 
4. Luka Koper 

Luka Koper bo v obdobju 1986-1990 svoj razvoj usmerila v 
nadaljevanje izgradnje (dograditev operativnih obal, izkopa- 
vanje bazena II in III, nasipavanje pomola II in III, izgradnja 
ostale prometne in komunalne infrastrukture), izgradnjo 
silosa za žitarice in živinsko krmo, povečanje kapacitet za 
pretovor razsutih in tekočih tovorov, nadaljnjo tehnološko 
posodobitev ter uvajanje informacijskega sistema na termi- 
nalu za integralni transport. Izpad predvidenih združenih 
sredstev, ki so v strukturi virov financiranja najpomembnejši 
del za izgradnjo luške infrastrukture skupnega pomena, bi 
močno zvrl gradnjo, s tem pa bi med drugim povzročil občutni 
izpad prometa in deviznega priliva, nenazadnje pa tudi 
manjše možnosti za zadoščanje potreb, zlasti izvozno usmer- 
jenega gospodarstva. 
5. Cestno gospodarstvo 

Združena sredstva temeljnih organizacij so eden od osnov- 
nih virov po 38. členu zakona o cestah za razširjeno reproduk- 
cijo cest. S temi sredstvi Skupnost za ceste Slovenije zagotav- 
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Ija poravnavo svojih pogodbenih in garantiranih obveznosti 
(glavnice) ter zagotavlja financiranje izgradnje novih cestnih 
objektov. Pri uresničevanju politike razvoja magistralne 
cestne infrastrukture bo Skupnost za ceste Slovenije dala 
prednost vzdrževanju cest ter gradnji že začetih cestnih odse- 
kov magistralnih cest. 

V skladu s tem bodo pri novogradnjah imeli prednost že 
začeti avto-cestni odseki, in sicer: predor Karavanke, južna 
obvoznica v Ljubljani, III. etapa hitre ceste skozi Maribor, 
Šmarje Sap-Višnja gora in Ruda-Valeta ter rekonstrukcija 
najbolj kritičnih cestnih odsekov na slovenskem cestnem 
križu. 

Brez združenih sredstev Skupnost za ceste Slovenije ne bo 
sposobna poravnati svojih pogodbenih in garantnih obvezno- 
sti niti nadaljevati gradnje objektov, ki se sofinancirajo s 
krediti Evropske investicijske banke in Mednarodne bankč za 
obnovo in razvoj, za katere mora investitor zagotoviti dogo- 
vorjeni delež lastnih sredstev. Ker so za naštete objekte obod- 
breni krediti tujih bank, bo ob nezagotovljenih lastnih dinar- 
skih sredstvih nastala škoda zaradi stroškov kreditov, škoda 
zaradi nemožnosti njihovega črpanja, prav tako pa škoda na 
objektih, v katere so bila že vložena znatna finančna sredstva. 
6. PTT 

V okviru razvojnega programa ptt zmogljivosti skupnega za 
področje Slovenije bo v obdobju 1986-1990 poudarek na 
izgradnji mednarodnih in magistralnih ptt zmogljivosti: objekt 
kontinuitete - povečanje spojnih poti 1981-1985, glavni 
poštni center, tranzitna in mednarodna telegrafska centrala s 
prenosnimi napravami, razširitev javnega omrežja za prenos 
podatkov, videoteks center, oprema za 282 mednarodnih 
vodov v obstoječi MATC Ljubljana, nova tranzitna in medna- 
rodna telefonska centrala v digitalni tehniki, sistem za avto- 
matski nadzor telekomunikacijskega omrežja v Sloveniji, tele- 
komunikacijski kabel Kranj-avstrijska meja, rekonstrukcija 
obstoječega kabla Postojna-Nova Gorica z uvedbo kabel- 
skega odcepa do italijanske meje, rekonstrukcija obstoječega 
kabla Kozina-Reka na področju Slovenije, radiorelejni sistem 
Ljubljana-Maribor, Ljubljana-Zagreb, Ljubljana-Nanos-I- 
talija z odcepom na Nanosu za Reko, digitalno prenosno 
omrežje skupnega pomena zmogljivosti 2 Mbit/sek, VF sistem 
Ljubljana-Kranj-Avstrija, VF sistem Postojna-Nova Gorica- 
— Italija, VF sistem Kozina-Reka, multipleksna oprema za RR 
sistem Ljubljana-Maribor VF 2700 k 2 (z upoštevanjem preč- 
nih zvez Maribor-Zagreb), spojne poti 1986-1990 na relaci- 
jah MATC Ljubljana-inozemstvo, TATC Ljubljana-druge 
TATC v Jugoslaviji, TATC Ljubljana-GATC Slovenije in 
prečne zveze GATC-GATC, sistem funkcionalnih zvez (del, ki 
odpade na infrastrukturo-skupni pomen), javno mobilno avto- 
matsko telefonsko omrežje (dokumentacija in pripravljalna 
dela). 
7. Letališča 

Razvoj letališke infrastrukture bo v obdobju 1986-1990 
usmerjen v etapno izgradnjo južnega potniškega terminala na 
Letališču Ljubljana ter v zagotovitev varnosti zračne plovbe 
na vseh letališčih v republiki. V primeru izpada teh sredstev bi 
bila predvsem močno ogrožena varnost zračne plovbe, saj se 
vse naložbe za izboljšanje varnosti financirajo izključno s temi 
sredstvi. Vlaganja so predvsem namenjena za zagotovitev 
varnosti prevoza potnikov in blaga v skladu z mednarodnimi 
standardi in dogovori, ki zavezujejo našo državo. 
8. Ključni infrastrukturni objekti na področju RTV 

Iz programa obnove in modernizacije oddajniškega in pre- 
nosnega omrežja RTV Ljubljana v SR Sloveniji za obdobje 
1987-1990 bi bilo v minimalni program potrebno vključiti: 

- v tisočih din 
1. investicijski objekti programa sanacije 
(predvsem dokončanje oddajniškega centra Kr- 
vavec, preselitev oddajnika Maribor-Tezno, od- 
dajniki na Krvavcu, Plešivcu, Pohorju, Nanosu, 
60 pretvornikov, antenski stolp na Kumu in Na- 
nosu) 1.629.000 
2. VHF-FM zvočna radiodifuzija (obnova anten- 
skih sistemov in zamenjava oddajnikov, s tem, 
da bi uresničili možnost uporabe 287 na novo 
dodeljenih frekvenc v Ženevi 1984., s čimer bi 
odpravili slabosti in pomanjkljivosti pri seda- 
njem pokrivanju Slovenije z radijskimi signali - 
predvsem izboljšanje slišnosti ob zahodni meji 
in na avstrijskem Koroškem in Štajerskem) 316.900 
3. pokrivanje SR Slovenije s I. TV programom (s 
tem bi omogočili še nekaterim delom Slovenije 

sprejemati TV in radijske programe - odprava 
sivih in belih lis) 549.000 
4. dograditev programskih in funkcionalnih 
zvez (odcepne zveze, mobilne programske zve- 
ze, zveze za stereofonizacijo, reporterske zveze) 400.000 
5. oddajniški stolp za RTV center 172.000 

3.066.900 
Navedeni minimalni program naj bi se financiral s tem 

zakonom, medtem ko naj bi razliko od celotnega investicij- 
skega programa obnove in modernizacije oddajniškega in 
prenosnega omrežja RTV, ki je po cenah iz leta 1985 ovredno- 
ten s 3,958.200.000 din, prispevala RTV iz lastnih prigospodar- 
jenih sredstev. Iz slednjih bi bilo treba pokriti tudi prekorači- 
tve, ki ne izhajajo iz priznanega gibanja cen. 

Sprejemnega zakona je torej potreben za zagotovitev raz- 
voja ključnih dejavnosti materialne proizvodnje in da se pre- 
preči izpđd sredstev pri graditvi infrastrukturnih objektov na 
področju prometa in zvez ter na področju nujne oskrbe z 
energijo, in sicer do konca tega srednjeročnega planskega 
obdobja. 

Vir za združevanje sredstev po osnutku zakona so poslovna 
sredstva zavezanca. S tem je zadržana podobna rešitev, kot 
velja v samoupravnih sporazumih o temeljih planov samou- 
pravnih interesnih skupnosti materialne proizvodnje za 
območje republike v tem srednjeročnem obdobju. Osnova za 
združevanje sredstev za elektrogospodarstvo in premogovni- 
štvo, naftno-plinsko gospodarstvo, železniški in luški promet, 
cestno gospodarstvo, letališko infrastrukturo in ključne infra- 
strukturne objekte na področju RTV je doseženi čisti dohodek 
zavezanca, ugotovljen v zaključnem rračunu preteklega leta, 
zmanjšan za del čistega dohodka za osebne dohodke, obra- 
čunane v zaključnem računu. Zavezanci združujejo sredstva 
po naslednjih merilih: 
PODROČJE: % 

- Elektrogospodarstvo in premogovništvo 2,26 
- Nafta in plin 2,00 
- Železnica 2,88 
- Luka Koper 0,49 
- Ceste 3,72 
- Letališča 0,15 
- Ključni infrastrukturni objekti na področju RTV 0,40 
- SKUPAJ i 11,90 
Zavezanci združujejo sredstva za nujne potrebe družbene 

reprodukcije v elektrogospodarstvu in premogovništvu ter 
PTT prometu po naslednjih osnovah in merilih: 

- uporabniki na napetosti 110 kV, v smislu tarifnega 
sistema za prodajo električne energije v višini 30% od fakturi- 
ranega zneska za porabljeno električno energijo; 

- uporabniki na napetosti 1-35 kV v smislu tarifnega 
sistema za prodajo električne energije v višini 52% od fakturi- 
ranega zneska za porabljeno električno energijo; 

- uporabniki na napetosti 0,4 kV v višini 72% od fakturira- 
nega zneska za porabljeno električno energijo; 

- 20% od fakturirane cene nabavljenega komercialnega 
premoga; 

- 20% od fakturirane cene opravljenega telefonskega im- 
pulza. 

Zavezanci združujejo sredstva zato, da si zagotovijo trajno, 
pravočasno in kakovostno opravljanje storitev v teh dejavno- 
stih. Združena sredstva niso odtujena. O pravicah in obvezno- 
stih giede teh sredstev se dogovorijo z izvajalci v ustreznih 
samoupravnih interesnih skupnostih. 

Po zakonu o razširjeni reprodukciji in minulem delu je treba 
v zakonu, ki določa obvezno združevanje sredstev, med dru- 
gim določiti tudi način kontrole nad namensko uporabo sred- 
stev. Določba 7. člena osnutka zakona predstavlja realizacijo 
zahteve iz zakona o razširjeni reprodukciji in minulem delu. 

Omenjeni zakon prav tako zahteva, da mora zakon, ki 
določa obvezno združevanje sredstev predvideti tudi odgo- 
vornost za dosego rezultatov gospodarjenja z združenimi 
sredstvi. Zakon naj bi torej določal, da so investitorji, ki 
uporabljajo po tem zakonu združena sredstva, za to odgo- 
vorni. Gre za politično, odškodninsko in kazensko odgovor- 
nost investitorja. 

Z osnutkom zakona pa se predvideva tudi izd&ja podzakon- 
skega predpisa republiškega izvršnega sveta o načinu obra- 
čunavanja in plačevanja obveznosti po predlaganem zakonu. 

Zakon ne nalaga novih materialnih obveznosti družbenopo- 
litičnim skupnostim in njihovim organom, prav tako pa spre- 
jem zakona ne bo zahteval dodatnih administrativno-strokov- 
nih in drugih postopkov ter opravil za njegovo izvajanje. 



OSNUTEK DOGOVORA 

o izvajanju politike na področju splošne 

porabe na ravni občin v SR Sloveniji za 

leto 1987 (ESA-112) 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na 24. seji dne 6. 
11. 1986 obravnavat: 

- OSNUTEK DOGOVORA O IZVAJANJU POLITIKE NA 
PODROČJU SPLOŠNE PORABE NA RAVNI OBČIN V SR 
SLOVENIJI V LETU 1987 in 

- OSNUTEK ENERGETSKE BILANCE SR SLOVENIJE ZA 
LETO 1987, 

ki vam ju pošiljamo kot spremljajoča dokumenta k 
osnutku resolucije o politiki uresničevanja družbenega 
plana SR Slovenije za obdobje 1986-1990 v letu 1987. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije, izvršni sveti skupš- 
čin občin, Izvršni svet Skupščine mesta Ljubljana, Izvršni 
svet skupščine mesta Maribor, Izvršni svet skupščine skup- 
nosti obalnih občin ter Služba družbenega knjigovodstva v 
SR Sloveniji (v nadaljnjem besedilu: udeleženci) v skladu z 
določbami resolucije o politiki uresničevanja družbenega 
plana SR Slovenije za obdobje 198&-1990 v letu 1987 (Uradni 
iist SRS, št ) sprejmejo 

DOGOVOR 
o izvajanju politike na področju 
splošne porabe na ravni občin v SR 
Sloveniji v letu 1987 

1. člen 
Udeleženci dogovora se zavezujejo, da bodo za uresničeva- 

nje politike in ciljev, opredeljenih v resoluciji o politiki uresni- 
čevanja družbenega plana SR Slovenije za obdobje 
1986-1990 v letu 1987 na področju splošnih družbenih potreb 
v občinah (v nadaljnjem besedilu: splošna poraba) s svojimi 
ukrepi zagotovili, da bodo izvirni prihodki za splošno porabo 
v občinah rastli v višini 95% (varianta: 90%) nominalne rasti 
dohodka na ravni SR Slovenije v letu 1987. 

2. člen 
Pri ugotavljanju celotnih izvirnih prihodkov za splošno 

porabo po prejšnjem členu se upoštavajo prihodki, ki bi jih 
posamezna občina lahko dosegla v letu 1987 ob upoštevanju 
naslednjih izhodišč: 

- davek iz osebnega dohodka delavcev po stopnji 0,75% 
pri občinah, ki se jim odstopa del posebnega republiškega 
davka od prometa proizvodov in ki prejemajo dopolnilna 
sredstva iz republiškega proračuna; pri ostalih občinah pa v 
sprejeti višini; 
- odstopljeni del posebnega republiškega davka od pro- 

meta proizvodov po odloku o odstopu dela posebnega repu- 
bliškega davka od prometa proizvodov posameznim občinam 
v letu 1987; 

- davki občanov v višini, ki bi jo bilo v posamezni občini 
možno doseči ob doslednem izvajanju dogovora o usklajeva- 
nju davčne politike za obdobje 1986-1990 ob najmanj 95 
odstotni izterjavi davkov in prispevkov (kalkulativni prihodki); 

- drugi izvirni prihodki v doseženi višini. 
Republiška uprava za družbene prihodke in Republiški 

sekretariat za finance v sodelovanju s posamezno občino 
ugotovita možnosti občine po prejšnjem odstavku. 

Kalkulativni prihodki po tem členu se ugotavljajo v rokih in 
po metodologiji, ki jo določi Republiška uprava za družbene 
prihodke. 

3. člen 
Na osnovi podatkov o dejansko realiziranih kalkulativno 

ocenjenih prihodkov od davkov občanov in uaotovljenem 

zvišanju ali znižanju strukturnega deleža teh prihodkov v 
dogovorjeni porabi občin v letu 1987 se posamezni občini v 
letu 1988 poveča ali zniša obseg dogovorjene porabe v 
naslednjih višinah: 

- če bo strukturni delež povečan ali zmanjšan do 2,5%, se 
obseg dogovorjene porabe poveča ali zmanjša za 0,12%, 

- če bo strukturni delež povečan ali zmanjšan od 2,5% do 
5%, se obseg dogovorjene porabe poveča ali zmanjša za 
0,25%, 

- če bo strukturni delež povečan ali zmanjšan od 5% do 
10%, se obseg dogovorjene porabe poveča ali zmanjša za 
0,50%, 

- če bo strukturni delež povečan ali zmanjšan od 10% do 
15%, se obseg dogovorjene porabe poveča ali zmanjša za 
0,75% in 

- če bo strukturni delež povečan ali zmanjšan za več kot 
15%, se obseg dogovorjene porabe poveča ali zmanjša za 1%. 

4. člen 
Osnova za povečanje dogovorjene splošne porabe občin v 

letu 1987 je dogovorjena splošna poraba občin v letu 1986. Pri 
dogovorjeni porabi leta 1986, se ne upoštevajo ugotovljeni 
zneski dejansko realiziranih kalkulativno ocenjenih prihodkov 
od davkov občanov iz leta 1985 za katere je bil občini povečan 
ali zmanjšan obseg dogovorjene porabe. 

Tako ugotovljena osnova se zmanjša za sredstva, porab- 
ljena za financiranje priznavalnin borcem NOV po podatkih iz 
zaključnih računov proračunov občin za leto 1986. 

5. člen 
Do ugotovitve rasti doseženega dohodka na ravni SR Slove- 

nije se dogovorjena poraba oblikuje upoštevajoč štirikratni 
obseg porabljenih sredstev proračunskih porabnikov v zad- 
njem tromesečju leta 1986. Po ugotovitvi stopnje rasti 
dohodka na ravni SR Slovenije se osnova iz 4. člena trome- 
sečno usklajuje za dovoljen odstotek rasti iz 1. člena tega 
dogovora. 

Variantni dodatek: 
Del dovoljene rasti splošne porabe se razporedi selektivno 

med občine po kriterijih: 
- število prebivalcev (30%) 
- višina družbenega proizvoda (30%) 
- površina (20%) 
- število aktivno zaposlenih delavcev (20%). 
Odstotek dovoljene rasti splošne porabe upoštevajoč nave- 

dene kriterije je večji pri občinah, ki imajo manjši strukturni 
delež v skupnem učinku vseh kriterijev na ravni SR Slovenije 
in manjši pri občinah, ki imajo ta delež večji. 

Osnova iz prejšnjega odstavka se poveča za odobrena sred- 
stva priznavalnin borcev NOV v letu 1987 po merilih Republi- 
škega komiteja za borce in vojaške invalide. K tako ugotov- 
ljeni osnovi se prištejejo ali odštejejo učinki iz 6. člena tega 
dogovora. 

Dogovorjena splošna poraba, izračunana po prejšnjih 
odstavkih, predstavlja višino omejenih prihodkov splošne 
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porabe, nad katero se izločajo sredstva na posebno partijo 
proračuna. 

V obseg omejenih prihodkov se ne štejejo: 
- prilivi prihodkov od davkov občanov nad globalno opre- 

deljeno rastjo splošne porabe, 
- lastni prihodki upravnih organov, 
- takse parkljarjev in kopitarjev 
- komunalne takse. 
Pri dopolnjevanih občinah predstavljajo osnovo za izračun 

dogovorjene splošne porabe realizirana merila v letu 1986. V 
letu 1987 se dogovorjena splošna poraba izračuna na osnovi 
meril, določenih v zakonu o proračunu SR Slovenije v letu 
1987. 

6. člen 
Po sprejetju zaključnega računa za leto 1986 se„občini zviša 

ali zniža obseg dogovorjene porabe v letu 1987 za dejansko 
ugotovljeno višino sredstev pozitivnih ali negativnih učinkov 
realizacije kalkulativno ocenjenih prihodkov od davkov obča- 
nov v dogovorjenem obsegu porabe. 

7. člen 
Občine, ki se združujejo v posebno družbenopolitično 

skupnost, lahko sklenejo poseben dogovor v skladu s kon- 
kretnimi potrebami in možnostmi. V dogovoru lahko določijo 
različne odstotke rasti sredstev dogovorjene porabe za prora- 
čune posameznih občin, vendar skupna rast ne sme presegati 
globalno izrčaunane rasti splošne porabe občin, ki so zdru- 
žene v to posebno družbenopolitično skupnost. 

8. člen 
Udeleženci dogovora soglašajo, da bo izvajanje in spremlja- 

nje tega dogovora zagotovila služba družbenega knjigovod- 
stva. 

Republiški sekretariat za finance posreduje službi družbe- 
nega knjigovodstva osnovo o višini omejenih prihodkov 
splošne porabe po 5. in 6. členu tega dogovora. 

Če služba družbenega knjigovodstva ugotovi, da prilivi pri- 
hodkov splošne porabe na žiro računu proračuna posamezne 
občine, razen prihodkov od davkov občanov, presegajo dogo- 
vorjeno raven, obvesti o tem Republiški sekretariat za finance 
in izvršni svet skupščine občine, ki bo dal nalog za prenos teh 
sredstev na posebno partijo proračuna občine. 

Pri občinah, ki so med letom prenesle sredstva iz tekočega 
priliva prihodkov na posebno partijo proračuna in uporabile 
sredstva po 11. členu tega dogovora, služba družbenega 
knjigovodstva ne izloči sredstev, dokler se prihodki nad dogo- 
vorjenim limitom splošne porabe ne poračunajo z že izloče- 
nimi sredstvi. 

Izvršni svet skupščine posamezne občine predloži službi 
družbenega knjigovodstva podatke o višini sredstev, izloče- 
nih iz tekočega priliva prihodkov na posebno partijo prora- 
čuna občine ob prvem izračunu. 

Vsa nadaljnja vplačila izvirnih proračunskih prihodkov, ki 
presegajo dogovorjeno raven, bo služba družbenega knjigo- 
vodstva izločila na posebno partijo proračuna občine. 

9. člen 
Če so se občine, ki se združujejo v posebno družbenopoli- 

tično skupnost, dogovorile za skupno omejevanje splošne 
porabe po 7. členu tega dogovora na podlagi skupne bilance 
sredstev za splošno porabo potem se sredstva, ki presegajo 
dogovorjeno raven po tem dogovoru, izločijo na posebno 
partijo proračuna le pri posebni družbenopolitični skupnosti. 

10. člen 
Prilivi prihodkov, oblikovani v letu 1986 nad dogovorjenim 

obsegom splošne porabe pri občinah, ki ne prejemajo 
odstopljenega dela posebnega republiškega davka od pro- 
meta proizvodov, se v višini 70% združijo na posebnem 
računu na ravni SR Slovenije. Sredstva iz tega računa se po 
sklepu Komisije Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije za 
področje splošne porabe v občinah usmerijo za moderniza- 
cijo informacijskega sistema na področju notranjih zadev v 
skladu s sprejetimi programi. Preostalih 30% ostane občinam 
za modernizacijo občinskih upravnih organov. 

11. člen 
Občine se zavezujejo, da bodo izločena sredstva posebne 

partije proračuna občine v letu 1987 uporabile za moderniza- 
cijo informacijskega sistema na področju notranjih zadev. 

12. člen 
Prilive prihodkov, ki jih uprave za družbene prihodke dose- 

žejo z odmero in pobiranjem prispevkov za samoupravne 
interesne skupnosti in so evidentirani na računu uprav za 
družbene prihodke, bodo občine usmerjale za modernizacijo 
in učinkovitost uprav. 

13. člen 
Udeleženci dogovora se dogovorijo, da bo izvajanje tega 

dogovora spremljala in analizirala Komisija Izvršnega sveta 
Skupščine SR Slovenije za področje splošne porabe v ob- 
činah. 

Tajniške posle za komisijo iz prejšnjega odstavka bo oprav- 
ljal Republiški sekretariat za finance. 

14. člen 
Komisija Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije za 

področje splošne porabe v občinah, obvesti o morebitnih 
kršitvah oziroma neizpolnjevanju obveznosti iz tega dogovora 
skupščino občine, ki obravnava te kršitve oziroma neizpolnje- 
vanje obveznosti in ustrezno ukrepa. 

15. člen 
Ta dogovor je sklenjen, ko ga podpišejo pooblaščeni pred- 

stavniki udeležencev. 

16. člen 
Ta dogovor se objavi v Uradnem listu SRS. 
Ljubljana, dne 

UDELEŽENCI: 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije, Izvršni svet skupščine 

mesta Ljubljane, Izvršni svet mesta Maribor, Izvršni svet 
skupščine obalnih občin, Služba družbenega knjigovodstva v 
SRS, izvršni sveti skupščin občin: Ajdovščina, Brežice, Celje, 
Cerknica, Črnomelj, Domžale, Dravograd, Gornja Radgona, 
Grosuplje, Hrastnik, Idrija, Ilirska Bistrica, Izola, Jesenice, 
Kamnik, Kočevje, Koper, Kranj, Krško, Laško, Lenart, Len- 
dava, Litija, Ljubljana Bežigrad, Ljubljana Center, Ljubljana 
Moste-Polje, Ljubljana Šiška, Ljubljana Vič-Rudnik, Ljutomer, 
Logatec, Maribor Pesnica, Maribor Pobrežje, Maribor Rotovž, 
Maribor Ruše, Maribor Tabor, Maribor Tezno, Mozirje, Met- 
lika, Murska Sobota, Nova Gorica, Novo mesto, Ormož, Piran, 
Postojna, Ptuj, Radlje ob Davi, Radovljica, Ravne na Koro- 
škem, Ribnica, Sevnica, Sežana, Slovenj Gradec, Slovenska 
Bistrica, Slovenske Konjice, Šentjur, Škofja Loka, Šmarje, 
Tolmin, Trbovlje, Trebnje, Tržič, Velenje, Vrhnika, Zagorje, 
Žalec. 

OBRAZLOŽITEV 

Osnutek dogovora o splošni porabi občin v SR Sloveniji v 
letu 1987 povzema določbe osnutka resolucije o politiki ures- 
ničevanja družbenega plana SR Slovenije za obdobje 
1986-1990 v letu 1987, po kateri bodo prihodki za splošno 
porabo zaostajali za 5% za nominalno rastjo dohodka na ravni 
SR Slovenije. Osnutek resolucije o politiki uresničevanja 

družbenega plana Jugoslavije za obdobje 1986-1990 v letu 
1987 predvideva, da bodo sredstva za zadovoljevanje splošnih 
in skupnih družbenih potreb rastla 10% počasneje od nor- 
malne rasti dohodka družbenega gospodarstva. Ker osnutek 
zvezne in republiške resolucije pri opredeljevanju rasti 
splošne porabe nista usklajena, sta v osnutku dogovora zajeti 
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obe možnosti omejevanja. Osnutek zvezne resolucije predvi- 
deva, da se bo letni obseg sredstev splošne in skupne porabe 
oblikoval v štirikratni višini sredstev, ki so jih uporabniki 
potrošili v zadnjem tromesečju leta 1986, to je brez deflatorja, 
kar'je opredeljeno v 5. členu dogovora. Po ugotovljeni rasti 
dohodka gospodarstva se bo obseg splošne porabe lahko 
usklajeval po sprejetih opredelitvah o možni rasti v letu 1987. 

Osnovo za izračun dogovorjene porabe ob prvem usklaje- 
vanju v letu 1987 predstavlja dogovorjena poraba leta 1986, 
izračunana po določbah dogovora o izvajanju politike na 
področju splošne porabe na ravni občin v SR Sloveniji v letu 
1986, korigirana za pozitivne in negativne učinke izterjave 
davkov od občanov iz leta 1985 in priznavalnine borcem NOV. 
Predhodno ugotovljena osnova se bo povečala za globalni 
indeks rasti. 

Variantna rešitev predvideva, da se bo del globalno oprede- 
ljene rasti splošne porabe zmanjšal za določen odstotek in ta 
odstotek razporedil občinam selektivno. Predlagamo, da se 
selektivni pristop oblikuje na osnovi naslednjih kriterijev: šte- 
vilo prebivalcev v občini, družbeni proizvod, površina in šte- 
vilo aktivno.zaposlenih delavcev v gospodarstvu. Upoštevajoč 
predhodno navedene kriterije z različno težo in upoštevajoč 
ugotovljen strukturni delež teh kriterijev v globalnem obsegu 
na ravni SR Slovenije, se bo občinam različno povečal obseg 
dogovorjene porabe. Občinam, ki imajo manjši strukturni 
delež v skupni vsoti predhodno navedenih kriterijev, bo dogo- 
vorjena poraba rastla z višjim odstotkom, kot občinam, ki 
imajo ta delež večji. 

Osnova dogovorjene porabe se občinam poveča za višino 
ovrednotenih meril za priznavalnine borcem NOV. Po ugotovi- 
tvah iz zaključnih računov proračunov občin za leto 1986 bo 
obseg dogovorjene porabe povečan ali zmanjšan za ugotov- 
ljeno višino sredstev spremenjenega strukturnega deleža pri- 
hodkov od davkov občanov v dogovorjenem obsegu porabe 
skladno z dogovorom o izvajanju politike na področju splošne 
porabe na ravni občin v letu 1986. 

Prihodki za splošno porabo se bodo oblikovali podobno kot 
v preteklih letih. Pri občinah, ki jim prilivi prihodkov s stopnjo 
0,75% davka iz osebnega dohodka delavcev ne bodo zadoš- 
čali za pokritje dogovorjenega obsega splošne porabe, bo 
potrebno primanjkljaj pokriti z odstopljenim delom poseb- 
nega republiškega davka od prometa proizvodov. 

Način in višino odstopa bo urejal odlok Skupščine SR 
Slovenije (največja stopnja odstopljenega davka bo 6,0%). 
Skladno s pooblastilom bo Izvršni svet Skupščine SR Slove- 
nije občinam spreminjal delež odstopljenega davka med 
letom glede na dogovorjene prilive sredstev. Odstopljeni del 
posebnega republiškega davka od prometa proizvodov in 
dopolnilna sredstva iz republiškega proračuna bodo občine 

prejemale le ob uvedenem občinskem davku iz osebnega 
dohodka po stopnji 0,75% od 1. 1. 1987 dalje. Ostale občine 
bodo stopnjo davka iz osebnega dohodka prilagodile višini, ki 
bo zagotavljala realizacijo dogovorjenega obsega splošne 
porabe. 

Davke od občanov bo Republiška uprava za družbene pri- 
hodke ocenila v sodelovanju z občinskimi upravami za druž- 
bene prihodke. Prihodki bodo ocenjeni na osnovi možnosti, ki 
jih daje dogovor o usklajevaju davčne politike za obdobje 
1986-1990 in ob 95% izterjavi davkov in prispevkov. Za 
dosledno pobiranje davkov od občanov bodo občine stimuli- 
rane tako, da se bo lahko obseg dogovorjene porabe v letu 
1988 povečal glede na povečanje strukturnih deležev davkov 
od občanov v dogovorjenem obsegu splošne porabe leta 
1987, kar je razvidno iz 3. člena. Primerljiva osnova za ugotav- 
ljanje povečanja ali zmanjšanja deležev prihodkov od davkov 
občanov v letu 1987 bo izračunani delež dejansko realiziranih 
kalkulativno ocenjenih prihodkov v dogovorjeni porabi leta 
1986. 

Dodatna stimulacija za doslednejše pobiranje davkov od 
občanov je tudi v tem, da prilivi prihodkov iz tega naslova, ki 
bodo realizirani nad globalno opredeljeno rastjo splošne 
porabe, ne bodo omejevani. Osnova za to višino bo realizacija 
davkov od občanov v posamezni občini v letu 1986 povečana 
za globalno opredeljeno rast splošne porabe. 

Dogovor ne omejuje enako kot v preteklih letih prihodkov 
upravnih organov, taks parkljarjev in kopitarjev in komunalnih 
taks (v okviru komunalnih taks so zajete turistične takse). 

Ker bodo občine v SR Sloveniji, ki ne prejemajo odstoplje- 
nega dela posebnega republiškega davka od prometa proiz- 
vodov po odloku Skupščine SR Sloveije v letu 1986 oblikovale 
večje prilive od prvotno ocenjenih nad dogovorjenim obse- 
gom porabe predlagamo, da 70% razpoložljivih sredstev zdru- 
žijo na ravni SR Slovenije za financiranje izgradnje enotnega 
informacijskega sistema na področju notranjih zadev po spre- 
jetem programu. Preostala izločena sredstva na posebni par- 
tiji pa bi lahko usmerile občine za modernizacijo občinskih 
uprav. 

Prihodke, ki jih v okviru prihodkov upravnih organov prido- 
bijo občinske uprave za družbene prihodke z odmerjanjem in 
pobiranjem prispevkov za samoupravne interesne skupnosti, 
bodo občine usmerjale za modernizacijo in učinkovitost 
uprav. 

Občine, ki bodo v letu 1987 oblikovale prilive nad dogovor- 
jenim obsegom splošne porabe, bodo te prihodke lahko 
usmerjale za modernizacijo informacijskega sistema na 
področju notranjih zadev. 

Osnutek dogovora bo obravnavala tudi Komisija Izvršnega 
sveta Skupščine SR Slovenije za področje splošne porabe v 
občinah. ^ 

OSNUTEK ENERGETSKE BILANCE 

SR Slovenije za leto 1987 (ESA-112) 

1. UVOD 

Temeljna izhodišča in smernice razvoja energetskega 
gospodarstva SR Slovenije v letu 1987 je opredelila Resolu- 
cija z določili uresničevanja družbenega plana SR Slovenije 
za obdobje 1986-1990 (Uradni list SRS, št. 43/85). Razen 
Resolucije so osnova za izdelavo osnutka energetske bilance 
SR Slovenije za leto 1986 (EB SRŠ 1987) srednjeročna ener- 
getska bilanca SR Slovenije in letni gospodarski načrti OZD, 
ki v SR Sloveniji pridobivajo, pretvarjajo in razdeljujejo ener- 
gijo. Osnutek EB SRS 1987 ne vsebuje predlogov ukrepov za 
njeno izvajanje. Z zakonom o energetskem gospodarstvu je 
namreč določeno, da v planih Republiške energetske skupno- 
sti uporabniki in izvajalci predvidevajo ukrepe za uresničitev 
samoupravnega sporazuma o temeljiti plana zlasti še 
posebne ukrepe, ki zagotavljajo prilagajanje energetske 
potrošnje proizvodnim možnostim. 

Osnutek EB SRS 1987 je izdelan po ustaljeni metodologiji, 
ki vključuje elemente realizacije energetske bilance prete- 

klega leta, ocene realizacije energetske bilance tekočega leta 
in prikazuje njihov odnos do načrtovanih elementov bilance v 
prihodnjem letu. 

Ocena realizacije bilance v letu 1986 je izdelana na podlagi 
znane realizacije energetske bilance v obdobju januar-avgust 
ter nekaterih znanih podatkov o porabi, proizvodnji, nabavi in 
uvozu energije in goriv v mesecu septembru tekočega leta. 

Ocena realizacije EB SRS 1986 kaže, da bomo v letu 1986 
porabili 4,6% (planirano 2,4%) koriščene energije več kot v 
letu 1985. Razlog za tako visok dvig skupne porabe je predv- 
sem zaradi izredno visokega dviga porabe tekočih goriv v 
prometu (10,2% - glej tabelo 2a). 

V letu 1987 je predviden dvig porabe koriščene energije v 
višini 3,2% napram letu 1986, od tega v industriji za 2,2%, v 
prometu za 1,1% ter v ostali porabi za 5,9%. Zelo visok dvig 
porabe pri ostali porabi gre na račun izključno rjavega pre- 
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moga, kjer želimo končno odpraviti že vrsto let trajajočo slabo 
oskrbo. 

Iz tabele 3 (energetska odvisnost - skupaj) je razvidno, da 
bo energetska odvisnost SRS v letu 1986 manjša za 5,9%kot v 
letu 1985. Razlog je v proizvodnji .rumene pogače v RUZV, ki 
jo upoštevamo kot primarno energijo. V letu 1987 je predvi- 
deno še nadaljnje zmanjšanje energetske odvisnosti (1,0%) 
predvsem zaradi dviga proizvodnje .rumene pogače' 

Pri nekaterih postavkah v tabeli 1 opažamo odstopanje 
sumarnih veličin od vsote posameznih veličin, ki so deleži teh 
sumarnih veličin. Razlog je v matematičnem zaokroževanju in 
načinu izpisa (real oziroma integer). 

2. GLOBALNI PRIKAZ OSNUTKA ENERGETSKE 
BILANCE SR SLOVENIJE ZA LETO 1987 

V osnutku EB SRS 1987 je predvideno, da bodo uporabniki 
porabili v letu 1987 približno 9557,4 GWh (netoporaba) elek- 
trične energije (2,7% več kot v letu 1986), 5988,0 tisoč ton 
lignita (7,9% več kot v 1986), 32,0 tisoč ton antracita (3,2% več 
kot v letu 1986) 93,0 tisoč ton črnega premoga (338,7% več 
kot v letu 1986 - prestrukturiranje porabe goriv v slovenskih 
cementarnah), 178,0 tisoč ton koksa (28,6% manj kot v letu 
1986 - sprememba tehnologije v Železarni - Jesenice), 793,0 
milijonov S kubičnih metrov zemeljskega plina (0,7% manj kot 
v letu 1986 - manjša poraba za neenergetske namene ter v 
železarni - Jesenice in v Cementarni - Anhovo), 1760,5 tisoč 
ton naftnih derivatov (1,6% več kot v letu 1986), 6858 TJ 
daljinske toplote (2,8% več kot v leta 1986) in 11356 TJ lesa in 
lesnih odpadkov (0,9% več kot v letu 1986). 

Pri proizvodnji električne energije v EGS in industrijskih 
elektrarnah bomo porabili 5083,0 tisoč ton lignita (9,1% več 
kot v istem obdobju leta 1986), 1320,0 tisoč ton rjavega 
premoga (11,0% več kot v istem obdobju leta 1989) in 4810 kg 
U308 (50% porabe NEK-slovenski del). 

2.1. Zbirna energetska bilanca 
Namen tabele 1 je na enem mestu prikazati energijske 

tokove (v naravnih količinah in TJ) vseh energentov v SRS, ki 
so posebej podrobneje prikazani v tabelah od 4 do vključno 
10. Primarna energija (potrebe, proizvodnja in primanjklaj) je 
ločeno ponazorjena v tabeli 3, koriščena energije pa v tabelah 
2a in 2b. 

lz tabele 1 je razvidno, da se v SRS v letu 1987 predvideva 
poraba energije v višini približno 297 tisoč TJ, od tega 117 
tisoč TJ za transformacijo, 169 tisoč TJ za koriščenje in 11 
tisoč TJ za neenergetske namene. 

2.2. Primarna energija 
V letu 1987 so predvidene 2,0% večje potrebe po primarni 

energiji kot v letu 1986. Proizvodnja energije v domačih virih 
primarne energije bo večja za 4,1%, pri tem pa bo proizvodnja 
rumene pogače večja za 19,7%. „ . 

Energetska odvisnost SRS v letu 1987 bo man)ša za 1,0% od 
enakega v letu 1«86 predvsem na račun večje proizvodnje 
rumene pogače. 

Podrobnejši podatki o potrebni primarni energiji, njeni pro- 
izvodnji in primanjkljaju so razvidni iz tabele 3. 

2.3. Koriščena energija 

V letu 1987 je predviden dvig porabe koriščene energije za 
3,2% (od tega v industriji 2,2%, v prometu 1,1%, in v ostali 
porabi 5,9%) v primerjavi z ocenjeno porabo v letu 1986. 

V tako opredeljenem okviru porabe koriščene energije bo 
poraba električne energije večja za 2,7%, trdih goriv za 7,7%, 
tekočih goriv za 0,1%, plinastih goriv za 4,0% ter toplote iz 
daljinskih sistemov za 2,8%. 

Dvig porabe koriščene energije je v skladu z resoluctjskimi 
usmeritvami za leto 1987, ki predvidevajo 3,5%, dvig družbe- 
nega proizvoda v primerjavi z letom 1986. Ustreza tudi spreje- 
tim ukrepom za racijonalno pridobivanje, pretvarjanje, tran- 
sport in porabo energije, ker se bo družbeni proizvod dvigoval 
hitreje kot koriščena energija. 

V industriji je predvidena večja poraba trdih goriv za 5,3%. 
(na nivoju koriščene energije) zaradi substitucije goriv, ki 
poteka v slovenskih cementarnah). 

V ostali porabi je načrtovana večja poraba trdih goriv za 
5,3% (na nivoju koriščene energije) zaradi substitucije goriv, 
ki poteka v slovenskih cementarnah. 

V ostali porabi je načrtovana večja poraba trdih goriv 
(predvsem rjavega premoga), za 9,1% več od ocenjene porabe 
v letu 1986. 

3. PRIKAZ PROIZVODNJE, NAKUPA IN PORABE 
POSAMEZNIH GORIV IN ENERGIJE 

3.1. Električna energija 

Ocena realizacije proizvodnje in porabe električne energije 
za leto 1986 je izdelana na podlagi podatkov EGS o dejanski 
proizvodnji in porabi električne energije v prvih devetih mese- 
cih. Podatke za IV kvartal smo dobili na podlagi trendov rasti 
prvih devetih mesecev in podatkov o porabi v IV kvartalu leta 
1985. 

V letu 1987 je planiranih 979,5 GWH viškov električne ener- 
gije za katere še ni zagotovljen plasman. 

3.1.1. Proizvodnja električne energije 
V letu 1987 ni predvideno stavljanje v pogon nobenih novih 

kapacitet. V letu 1987 bo proizvodnja TE (EGS-prag) večja za 
429,8 GWh v primerjavi z oceno realizacije v letu 1986 Prejem 
iz drugih republik je planiran v višni 1609 GWh, od tega TE 
Tuzla 5 600 GWh, Tuzla-aneks'82 118 GWh in TE Ugljevik I 
(proizvodnja EGS izven SRS) 491 GWh. 

3.2.2 Poraba električne energije 
Neto poraba oziroma koriščena električna energija v SRS 

bo v letu 1987 večja za 2,7% od ocenjene porabe v letu 1986, 
od tega v distribuciji 2,2%, pri neposrednem odjemu 4,7% in iz 
industrijskih elektrarn brez povečanja. Pri neposrednem 
odjemu je upoštevano povečanje porabe električne enegije v 
železarni Jesenice v višin 85 GWh (februarja 1987 je predviden 
začetek obratovanja nove elektrojeklarne). Pri distribuciji je 
planiran nekoliko nižji dvig porabe kot je trend dviga porabe v 
nekaj minulih let, ker predpostavljamo boljšo oskrbo .ostale 
porabe' z drugimi vrstami energije (rjavi premog, lignit, 
kurilno olje itd.) in s tem manjši odjem električne energije za 
potrebe ogrevanja. 

3.2 Lignit 

Planirana proizvodnja v REK FLL v letu 1987 je 4900 tisoč 
ton, kar je za 2,0% manj od ocenjene proizvodnje v letu 1986. 
V letu 1987 planiramo 7,9% večjo porabo lignita, od tega 9,1% 
pri transformaciji (večja proizvodnja termoelektrarn) in 1,7% 
pri koriščenju. 

3.3 Rjavi premog 
Planirana proizvodnja v REK EK v letu 1987 znaša 2010 

tisoč ton, kar pomeni 6,9% več od ocenjene proizvodnje v letu 
1986. V letu 1987 planiramo 13,4% večjo porabo rjavega 
premoga kot v letu 1986, od tega 11,0% pri transformaciji in 
17,6% pri koriščenju (2,5% pri industriji in 28,2% pri .ostali 
porabi'). 

V letu 1987 planiramo za 115 tisoč ton večjo porabo rjavega 
premoga pri .ostali porabi' od ocenjene porabe v letu 1986. 
Razlog je izboljšanje že vrsto let zelo slabe oskrbe tega 
sektorja porabe. V primeru, da planirane dobave iz drugih 
republik (199 tisoč ton) ne bo možno realizirati, se manjkajoče 
količine zagotovijo iz uvoza. 

Pri energetskem premogu v letu 1987 utegnejo nastati večje 
težave s skladiščenjem in proizvodnjo rudnikov v primeru 
večjih okvar na TET III in TE-TO III. Potrebno je imeti (za vsak 
slučaj) pripravljen program izvoza energetskega rjavega pre- 
moga oziroma prodaje v druge republike. 

3.4 Ostala energetska goriva 
Planirana poraba koksa v SRS v letu 1986 je manjša za 

17,5% (38,5 tisoč ton) od ocenjene porabe v letu 1986 zaradi 
začetka obratovanja elektrojeklarne in opuščanja stare tehno- 
logije v železarni Jesenice. Pri tem je upoštevano povečanje 
porabe električne energije v višini 85 GWh. 
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Cementarni Anhovo in Trbovlje načrtujeta porabo črnega 
premoga v letu 1987 v višini 72000 ton zaradi nadaljevanja 
supstitucije zemeljskega plina in kurilnega olja. 

V RUŽV v letu 1987 načrtujejo proizvodnjo rumene pogače' 
v višini 85 ton, kar pomeni 19,7% več kot je ocenjena proiz- 
vodnja v letu 1986. 

3.5 Nafta in naftni derivati 

V letu 1987 planiramo proizvodnjo surove nafte v višini 4 
tisoč ton, kar je tudi opredelitev zapisana v srednjeročnih 
aktih ISNAP. 

Predvideno je, da bo v letu 1987 predelava surove nafte v 
Rafineriji Lendava znašala 628 tisoč ton oziroma 33,0% več 
kot znaša ocenjena proizvodnja v letu 1986. 

Ocenjena poraba naftnih derivatov v SRS v letu 1986 bo za 
5,7% večja od tiste v letu 1985. Največji dvig porabe opažamo 
pri prometu 10,6%, kar je posledica zaostajanje cen pogon- 
skih goriv za infjacijo oziroma padanja cen surove nafte na 
svetovnem trgu. 

V letu 1987 planiramo 1,6% večjo porabo naftnih derivatov 
od ocenjene porabe v letu 1986, od tega 1,5% več v energet- 
ske namene in 2,2% več v neenergetske namene. Dvig porabe 
ni večji zaradi substitucije porabe goriv v slovenskih cemen- 
tarnah (črni premog nadomesti kurilno olje in zemeljski plin) 
iz začetka obratovanja elektrojeklarne v železarni Jesenice 
(električna energija nadomesti zemeljski plin in kurilno olje). 
Poraba kurilnega olja v letu 1987 bo samo v omenjenih objek- 
tih manjša za 31700 ton od ocenjene porabe v letu 1986. 

3.6 Zemeljski plin 

Ocenjena poraba zemeljskega plina v letu 1986 bo manjša 
za 8,4% od realizirane porabe v letu 1985. Razlog za tako 
visok procent zmanjšanja porabe je ustavitev porabe (konec 
februarja 1986) zemeljskega plina v INA-Lendava za proizvod- 
njo metanola. 

V letu 1987 planiramo 0,7% manjšo porabo od ocenjene 
porabe v letu 1986. Pri tem je upoštevano Zmanjšanje porabe 
v Salonitu-Anhovo (substitucija s črnim premogom) in žele- 
zarni Jesenice ter ustavitev porabe v INA-Lendava za proiz- 
vodnjo metanola. 

3.7. Daljinska toplota 

Pri daljinski toploti zajemamo podatke naslednjih delovnih 
organizacij: 

- Združena komunala, TOZD Toplotna oskrba - Maribor 
- Komunala Celje, TOZD Toplotna oskrba — Celje 
- Komunalno podjetje Slovenj Gradec - Slovenj Gradec 
- Komunalna energetika Nova Gorica - Nova Gorica 
- DO Kres - Jesenice 
- Železarna Ravne, TOZD Energija - Ravne na Koroškem 
- Komunalno obrtno podjetje Trbovlje - Trbovlje 
- Alples industrija pohištva Železniki - Železniki 
- Domplan - Kranj 
- Komunala Sevnica - Sevnica 
- TE-TO Ljubljana 
- TE Šoštanj 
Kvaliteta in ažurnost dostavljanja podatkov je nekoliko 

boljša kot v preteklih letih. 
Planirana poraba daljinske toplote v SRS v letu 1987 bo za 

2,8% večja od cenjene porabe v letu 1986, od tega v industriji 
2,7% več in v .ostali porabi' za 2,9% več. 

4. SKLEP 
Oskrba SRS z energijo v letu 1986 (ocenjen IV kvartal) je v 

celoti boljša kot tista leto prej. Do tega je prišlo delno zaradi 
večje razpoložljivosti naftnih derivatov in zemeljskega plina 
ter delno zaradi boljše oskrbe z vsemi drugimi gorivi. Manjše 
težave z oskrbo imamo z rjavim premogom in kurilnim oljem 
za .ostalo porabo' (samo v začetku leta). 
. Ocenjena realizacija porabe koriščene energije v letu 1986 
je za 4,6% večja od realizirane porabe v letu 1985, od tega pri 
industriji 2,9%, pri prometu 10,2% in pri ostali porabi 5,9%. 
Visok dvig porabe pri prometu je posledica zaostajanja cen 
pogonskih tekočih goriv za domačo inflacijo oziroma padanja 
cen surove nafte na svetovnem trgu ter delno zaradi popače- 
nja pri primerjanju (omejitev porabe z bencinskimi boni v 
začetku leta 1985). 

Osnutek energetske bilance SRS za leto 1987 predvideva 
3,2% dvig koriščene energije v primerjavi z ocenjeno porabo v 
letu 1986, od tega v industriji 2,2%, v prometu 1,1% in pri 
.ostali porabi' 5,9% povečanje. Zelo visok dvig porabe pri 
.ostali porabi' je posledica povečanja planirane porabe rja- 
vega premoga (115 tisoč ton več od ocenjene porabe v letu 
1986), zaradi dokončnega odpravljanja že vrsto let slabe 
oskrbe s tem gorivom. 
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ZBIRNA ENERGETSKA BILANCA SR SLOVENIJE ZA LETO 1987 Tabela 1 

Zalog. Nakup Proiz- Razpo- Poraba v SR Sloveniji Izgube Viiek Prodaja Zaloge 
1.1. iz iz vodnja loilj- tranf- korii- neenr. skupaj v v konec. 
1987 SFRJ tujine ivo or«ac. čenje poraba SFRJ tujino obdob. 

Električna energija 

Lignit 

Rjavi preng 

črni preiog in antracit 

Koks 

GNh 
TJ 

kt 
TJ 

kt 
TJ 

kt 
TJ 

kt 
TJ 

Surova nafta tINA-Lendava) kt 
TJ 

Priaarni bencin kt 
TJ 

kt 
TJ 

kt 
TJ 

kt 
TJ 

kt 
TJ 

kt 
TJ 

kt 
TJ 

ItaJ-N 
TJ 

Hi3-N 
TJ 

Hotorni bencin 

Plinsko olje 

Reaktivno gorivo 

Kurilno olje 

TNP 

Neener.poraba naft.der. 

Plinarnitti plin 

Zeaeljtki plin 

Daljinsko ogrevanje 

Drva in letni ostanki 

Nuklearno gorivo 

Hotorni petrolej 

TJ 
TJ 

kt 
TJ 
t 
TJ 

kt 
TJ 

0 
0 

710 
6813 

395 
4514 

22 
542 

33 
970 

44 
1852 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

33 
1105 

0 
0 
0 
0 

163 
71264 

0 
0 

1209 
4352 

715 
6857 

199 
2530 

0 
0 

178 
5217 

416 
17422 

0 
O 
0 
0 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
5 

167 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

0 10043 
0 36154 
0 4900 
0 46991 

32 2010 
354 19870 
124 0 

3100 
0 
O 

214 
8975 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
O 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

860 
28801 

0 
0 
0 
4 

168 
0 
O 
0 
0 
O 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

10 
335 

11252 
40507 
6325 

60660 
2636 

27269 
146 

3643 
211 

6187 
678 

28416 
0 
0 

. 0 7825 
0 7825 
0 950 
0 11394 
0 85 
0 37257 
0 0 
0 0 

30408 
7825 
7825 

950 
11394 

248 
108521 

O 
0 

0 
0 

5083 
46763 

1320 
13939 

0 
0 
0 
0 

628 
26313 

5 
218 

0 
0 
0 
0 
0 
0 

20 
800 

1 
60 

0 
0 
0 
0 

71 
2378 

0 
0 

38 
456 

60 
26399 

0 
0 

9557 
34406 

905 
10604 

818 
12102 

125 
3263 

182 
5334 

0 
0 
0 
0 

423 
18413 

344 
14413 

32 
1366 
615 

24862 
46 

2118 
0 
0 
0 
0 

712 
23844 

6858 
6858 

912 
10900 

0 
0 
3 

131 

0 
0 
0 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

■o 
o 
o 
o 
o 

271 

9557 
34406 

5988 
57368 

2138 
26041 

125 
3263 

182 
5334 

628 
26313 

5 
218 
423 

18413 
344 

14413 
32 

1366 
635 

25662 
47 

2178 
271 

10758 10758 
0 
0 

10 

0 
0 

793 
335 26557 

O 6858 
6858 

950 
11356 

60 
26399 

3 
131 

715 
2574 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
O 
0 

56 
2346 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

45 
1507 
967 
967 

0 
0 
0 
0 
0 
0 

981 
3528 

2 
0 
0 
0 
0 
O 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
O 
0 
0 
0 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

o 
o 

70 
728 

74 
-3783 

0 
O 
O 
0 
0 
O 
0 
0 
0 
0 
0 
O 
0 
0 
0 
0 
0 
O 
0 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

r o 
o 
o 
o 
o 
o 

SKUPAJ TJ 117325 168615 11093 297034 

EB87-K6RISCENA ENERGIJA U SH51 

INDUSTRIJA 48.IX 

I EB87-INMJ5TRIJAI 

trd.gor. 19.3Z 
e1.energ. 

O 
0 

267 
2564 
439 

5Ć11 
21 

517 
29 

853 
50 

2103 
O 
0 

,0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
O 
O 
0 
O 
0 
O 

70 
2344 

0 
0 
O 
0 

187 
0 82122 
0 0 
0 0 

0 
0 
0 
0 
0 
O 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

' D 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

4 

PROMET DiacjTam 

OSTALA PORABA 32.5V. 

tek. sror 

K.e.02 

25. 3X 

dalj. topi ■ i. IV. 

plin.sfor. 29. T/. 
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PORABA KORIščENE ENERGIJE V SRS ZA LETO 1987 T abela 2a 

19 8 5 19 8 6 19 8 7 

realizacija ocena EB index index 

TJ Z I TJ Z Z TJ X I i i 

1 2 3 2:1 3j2 

1. Industrija : 77098 100.0 49.3 79361 100.0 48.6 81106 100.0 48.1 102.9 102 2 

-električna energija 19674 25.5 19959 25.1 20564 25.4 101.4 103*0 
-trdna goriva 15061 19.5 14935 18.8 15727 19.4 99.2 105.3 

-tekoča goriva : 18812 24.4 19692 24.8- 19332 23.8 104.7 98.2 

-plinasta goriva s 22264 28.9 23424 29,5 24096 29.7 105.2 102.9 

-daljinska toplota : 1288 1.7 1351 1.7 1388 1.7 105.0 102.7 
2' Pr04Bt : 29315 100.0 18.8 32316 100.0 19.8 32674 100.0 19.4 110.2 101.1 

-električna energija 831 2.8 784 2.4 828 2.5 94.4 105.6 

-tekoča goriva : 28485 97.2 31532 97.6 31846 97.3 110.7 101.0 
3. Ostala poraba : 49905 100.0 31.9 51761 100.0 31.7 54836 100.0 32.5 103.7 105.9 

-električna energija 12301 24.6 12765 24.7 13014 23.7 103.8 102.0 

-trdna goriva : 22989 46.1 24261 46.9 26478 48.3 105.5 109.1 

-tekoča goriva : 7501 15.0 7882 15.2 8008 14.6 105.1101.6 

-plinasta goriva s 1763 3.5 1535 3.0 1867 3.4 87.1 121.6 

-daljinska toplota : 5351 10.7 5318 10.3 5470 10.0 99.4 102.9 

4. Skupaj (4=1+2+3) 156319 100.0 100.0 163438 100.0 100.0 168617 100.0 100.0 104.6 103.2 

-električna energija 32806 21.0 33508 20.5 34406 20.4 102.1102.7 

-trdna goriva 38050 24.3 39195.24.0 42204 25.0 103.0 107^7 

-tekoča goriva : 54797 35.1 59106 36.2 59186 35.1 107.9 100.1 

-plinasta goriva : 24027 15.4 24959 15.3 25963 15.4 103.9 104.0 

-daljinska toplota : 6638 4.2 6669 4.1 6858 4.1 100.5 102.8 

-r,ovi viri 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 

rEBST-OSTftLft POR6B6 

tekoča gro p 
nejt»sfija 2.5 V. dr  —**  trd.gor. 

 plin.jror. 3.4z _ 

tek. sfor. 14. 6V. 

biq<^caw\ Ke.Ol* 
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PORABA KORIŠĆENE ENERGIJE V SRS ZA LETO 1987 Tabela 2b 

19 8 5 
realizacija 
n.k. TJ 

19 8 6 
ocena 

n.k. TJ 

19 8 7 
EB 

n.k. TJ 
indeti 

Z 
i ndex 

Z 

1 2:1 3:2 

1. Industrija : O 77098 O 79361 O 81106 102.9 102.2 
-električna energija 5465 19674 5544 19959 5712 20564 101.4 103.0 
-trdna goriva 936 15061 931 14935 976 15727 99.2 105.3 
»lignit 168 1541 163 1495 170 1564 97.0 104.6 
trjavi preaog 283 2988 288 3038 295 3115 101.7 102.5 
tirni pre»og in antrecit 55 1507 52 1439 125 3263 95.4 226.8 
»koks 223 6524 221 6463 182 5334 99.1 82.5 
tdrva in lesni ostanki 208 2500 208 2500 204 2450 100.0 98.0 

-tekoča goriva : 470 18812 492 19692 483 19332 104.7 98.2 
tkurilna olja 470 18812 492 19692 - 483 19332 104.7 98.2 

-plinasta goriva : 658 22264 693 23424 712 24096 105.2 102.9 
»zemaljski plin 638 21366 677 22655 692 23175 106.0 102.3 
»TNP 20 898 17 769 20 921 85.6 119.8 
»pridobljeni plini 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 

-daljinska toplota : 154 1288 157 1351 161 1388 105.0 102.7 
»vroča voda 0 868 0 924 0 950 106.3 102.9 
»para 154 419 157 428 161 438 102.1 102.4 

-novi viri 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 
2. Proaet : 0 29315 0 32316 0 32674 110.2 101.1 

-električna energija 231 831 218 784 230 828 94.4 105.6 
-tekoča goriva : 665 28485 736 31532 743 31846 110.7 101.0 

»aotorni bencin 362 15765 421 18334 423 18413 116.3 100.4 
{reaktivno gorivo 25 1072 31 1332 32 1366 124,3 102.6 
»plinsko olje 278 11648 283 11866 288 12067 101.9 101.7 

3. Ostala poraba : 0 49905 0 51761 0 54836 103.7 105.9 
-električna energija 3417 12301 3546 12765 3615 13014 103.8 102.0 
-trdna goriva : 1724 22989 1827 24261 1962 26478 105.5 109.1 
»lignit 676 8311 728 8952 735 9041 107.7 101.0 
Irjavi+črni preaog 369 6528 408 7009 523 8987 107.4 128.2 
tdrva in lesni ostanki 679 8150 692 8300 704 8450 101.8 101.8 

-tekoča goriva : 179 7501 188 7882 191 8008 105.1 101.6 
»EL in LS kurilno olje 123 5170 131 5489 132 5531 106.2 100.8 
tEL in LS kurilno olje 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 
»plinsko olje 53 2200 54 2263 56 2346 102.9 103.7 
»aotorni petrolej 3 131 3 131 3 131 100.0 100.0 

-plinasta goriva : 0 1763 0 1535 0 1867 87.1 121.6 
»zeaeljski plin 19 640 17 573 20 670 89.5 117.0 
»TNP 24 1124 21 962 26 1197 85.7 124.4 
»pridobljeni plini 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 

-daljinska toplota : 0 5351 0 5318 • 0 5470 99.4 102.9 
»vroča voda 0 5198 0 5154 0 5306 99.1 103.0 
»para 56 153 60 164 60 164 107.1 100.0 

-novi viri 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 

SKUPAJ TJ 156319 163438 168617 104.6 103.2 
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PRIMARNA ENERGIJA V SRS V LETU 1987 Tabela 3 

1985 1936 1987 
realizacija ocena EB indes index 

TJ X TJ X TJ X l l 

1 2 3 2:1 3:2 

1. POTREBNA PRIMARNA ENER. TJ 275307 
-liidroelektrična energ. SHh 3100.0 

TJ 34375 
-preiog Kt 8830.4 

TJ 96047 
-drva m lesni ostanki Kt 918.5 

TJ 11023 
-nuklearno gorivo (11308/ t 59.5 

TJ 26084 
-surova nafta Kt 1792.0 

TJ 75038 
-:eaeljski plin Ma3-N 961.2 

TJ 32191 
2. PROIZVODNJA PRIMAR.ENER. TJ 129991 

-hidroelektrićfiđ energ. GWh 3100.0 
TJ 34875 

-preaog Kt 6346.3 
TJ 68841 

-drva in lesni ostanki Kt 918.5 
TJ 11023 

-nuklearno gorivo (U3G8! t 34.0 
TJ 14903 

-surova nafta Kt 2.5 
TJ 105 

-zemeljski plin H«3-N 7.3 
TJ 244 

3. PRIMANKL.POTR.PRIM.ENERG.TJ 145316 
energ.advisnost-skupaj X 52.8 

-hidrcelektrićna energ. GWh 0.0 
TJ 0.0 

energ.odvjs.-hidroel.en X 0.0 
-preaog Kt 1934.1 

TJ 27206.1 
energ.odvisnost-presog I 28.3 

-drva in lesni ostanki Kt 0.0 
TJ 0.0 

energ.odvisnost-les X 0.0 
-nuklearna gorivo (U308) t 25.5 

TJ 11180.6 
energ.Ddvis.-nuklear.gor.X 42.9 

-surova nafta Kt 1739.5 
TJ 74982.9 

energ.odvis.-surov.nafta X 99.9 
-zeaeljski plin Ma3-N 953.9 

TJ 31946.1 
energ.odvis.zesalj.plin X 99.2 

100.0 231435 
3305.9 

12.7 

34.9 

4.0 

9.5 

11.7 
100.0 

26.8 

53. 

37191 
9069.0 

93943 
936.2 
11236 
58.4 

25641 
1838.3 
79120 
876.5 
29354 

149346 
3305.9 
37191 

6881.0 
69432 
936.2 

8.5 11236 
71.0 

11.5 31121 
2.9 

0.1 122 
7.3 
244 

132139 
46.9 
0.0 
0.0 
0.0 

2188.0 
29510.9 

29.8 
0.0 
0.0 
0.0 

-12.6 
-5480.3 

-21.4 
1885.4 

73993.9 
99.8 

869.2 
29109.5 

99.2 

0.2 
100.0 

100.0 

13.2 

35.2 

4.0 

9.1 

23.1 

10.4 
100.0 

24.9 

46.5 

7.5 

20.3 

0.1 

0.2 
100.0 

237068 
3233.0 

36371 
9318.3 
102129 
946.3 
11356 
60.2 

26399 
1918.9 
80404 
903.0 
3040? 

155432 
3233.0 

36371 
6910.0 

69945 
946.3 
11356 
35.0 

37257 
4.0 
168 

10.0 
335 

131636 
45.9 
0.0 
0.0 
0.0 

2403.3 
32183.9 

31.5 
0.0 
0.0 
0.0 

-24.8 
•10858.4 

-41.1 
1914.9 

80236.1 
99.8 

898.0 
30074.0 

98.9 

100.0 

12.7 

35.6 

4.0 

9.2 

28.0 

10.6 
100.0 

23.4 

45.0 

7.3 
«r 

24.0 

0.1 

0.2 
100.0 

102.2 
106.6 
106.6 
102.7 
103.0 
101.9 
101.9 
93.2 
98.3 

105.4 
105.4 
91.2 
91.2 

114.9 
106. b 
106.6 
100.5 
100.9 
101.9 
101.9 
203.8 
203.8 
116.0 
116.0 
100.0 
100.0 
90.9' 
88.9 
0.0 
0.0 
0.0 

110.3 
108.5 
105.3 

0.0 
0.0 
0.0 

-49.4 
-49.0 
-49.9 
105.4 
105.4 
100.0 
91.1 
91.1 
99.9 

102.0 
97.8 
97.8 

102.7 
103.2 
101.1 
101.1 
103.1 
103.0 
101.6 
101.6 
103.6 
103.6 
104.1 
97.3 
97.8 

100.4 
100.7 
101.1 
101.1 
119.7 
119.7 
137.9 
137.9 
137.0 
137.0 
99.6 
97.7 
0.0 
0.0 
0.0 

110.1 
109.1 
105.7 

0.0 
0.0 
0.0 

196.B 
193.1 
192.4 
101.6 
101.6 
99.9 

103.3 
103.3 
99.7 
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OSNUTEK BILANCE ELEKTRIČNE ENERGIJE V SRS Tabela 4 
sa leto 1987 

/v GWh / 

1985 1986 1987 
realiz. ocena EB 

INDEX 
2: 1 

INDEX 
3:2 

A. RAZPPOLOž. (prag)/1+2+3/ 10769.1 
1. Proizvodnja EGS (prag) 9113.5 
1.1 Proizvodnja HE (prag) 3024.4 
1.2 Proizvodnja TE (prag) 4167.4 
1.3 Proizvodnja NE (prag) 1921.7 
2. Proizvod, indust. elekt.: 463.3 
2.1 Proizvodnja HE 75.6 
2.2 Proizvodnja TE 387.7 
3. Nabava izven SRS: 1192.3 
3.1 Prejem iz SFRJ 1136.9 
3.2 Uvoz 55.4 
4. Prodaja izven SRS: 987.0 
4.1 Prodaja v SFRJ 803.3 
4.2 Izvoz 183.7 
5. Bruto poraba v SRS 9806.0 
6. Izgube: 693.3 
6.1 pri prenosu, 326.0 
6.2 K distribuciji. 367.3 
7. NEPOKRITO (+prim.,-višek) 23.9 
8. NETOPORABA V SRS: 9112.7 
8.1 Neposredni odjem 2270.2 
8.2 Distribucija brez izgub 6379.2 
8.3 Iz indust. elektrarn. 463.3 
9. KORIŠČENJE EL. ENERGIJE: 9112.7 
9.1 Industrija 5465.0 
9.2 Promet 230.7 
9.3 Ostala poraba 3417.0 

10981.1 
9060.3 
3231. 1, 
4056.2' 
1773.0 
442. 1 
74.8 

367.3 
1478.7 
1402.3 

76.4 
880.lr 
597.1' 
283.0 

10011.9 
704.0 
329.3 
374.7 
-89. 1 

9307.9 
2283.8 
6564.1 
460.0 

9307.9 
5544.2 
217.8 

3545.9 

11252.0 
9583.0 
3152.0 
4486.0 
1945.0 
460.0 
81.0 

379.0 
1209.0 
1209.0 

10272.5 
715. 1 
332.9 
382.2 

-979.5 
9557.4 
2391.7 
6705.7 
460.0 

9557.4 
5712.4 
230.0 

3615.0 

101.97 
99.42 

106.83 
97.33 
92.26 
95.42 
98.94 
94.74 

124.02 
123.34 
137.91 
89. 17 
74.33 

154.06 
102.10 
101.54 
101.01 
102.01 

102.14 
100.60 
102.90 
99.29 

102.14 
101.45 
94.41 

103.77 

102.47 
105.77 
97.55 

110.60 
109.70 
104.05 
108.29 
103.19 
81.76 
86.22 

102.60 
101.58 
101.09 
102.00 

102.68 
104.72 
102. 16, 
100.00 
102^60 
103.03 
105.60 
101.95 

EB87-FR0IZUODNJft ECS (prag)l EB87-PR0IZU0DNJfi HE <t>*»a<y> 

Proizv. HE 32.8/. 

Proizv. T 
roizv. NEK 20.2/ 

Drava 79.6Z 

Sava 6.8X 
/ 

te.Ok 
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I EB87-PROIZUODNJfl TE (vravb 

TES 55 .1 V. 

fcB87-Rft2P0L02LJIU0 (prag) U SKS1 

Pro i z . EGS 5T.1Z 

TOL 5.4NEK 39. 2x 

bia«^roLW\ £«..65 

izven S RS 10. Iv. 

Pi»o i z. ind.elek. 4.0X 

bia^ram 

IEB87-NET0P0BftBft U~5Ttg- 

Ne po sp« od je m 25. 0y. 

Di s tr.brez 

nd.elek. 4.8 V. 

£&■ OZ 

Tabela 4a 

OSNUTEK PROIZVODNJE ELEKTRIČNE ENERGIJE V SRS 
za leto 1987 

/ v GWh / 

1985 
reali z, 

1986 
ocena 

1987 
EB 

INDEX 
2: 1 

INDEX 
3:2 

ENE. V SRS 
EGS (prag): 
HE (prag >: 

A.. PROIZV. EL. 
1. Proizvodnja 
1.1 Proizvodnja 
1.1.1 "Drava 
1.1.2 Sava 
1.1.3 Soča 
1.1.4 Distribucijske HE 
1.2 Proizvodnja TE (prag)s 
1.2.1 TE žoStanj 
1.2.2 TE Trbovle 
1.2.3 TE-TO Ljubljana 
1.2.-4 TE Brestanica 
1.3 Proizvodnja NE (prag) 
2. Proizv. indust. elekt.s 
2.1 Proizvodnja HE 
2.2 Proizvodnja TE 

9576.8 
9113.5 
3024.4 
2467.5 

- 138.2 
377.2 
41.5 

4167.4 
3354.3 
454.8 
322. 1 
36.2 

1921.7 
463. 3 
75.6 

387.7 

9502.4 
9060.3 
3231.1 
2634.5 

166.6 
388.9 

41. 1 
4056.2 
3207.3 
535.9 
301.2 

11.8 
1773.0 

■ 442.1 
74.8 

367.3 

10043.0 
9583.0 
3152.0 
2511.0 
217.0 
380. 0 
44.0 

4486.0 
3548.0 
570.0 
348.0 
20. 0 

1945.0 
460.0 
81.0 

379.0 

99.22 
99.42 

106.83 
106.77 
120.55 
103.10 
99.04 
97.33 
95.62 

117.83 
93.51 
32.60 
92.26 
95.42 
98.94 
94.74 

105.69 
105.77 
97. 55 
95. 31 

130.25 
97.71 

107.06 
110.60 
110.62 
106.36 
115.54 
169.49 
109.70 
104.05 
108.29 
103.19 
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OSNUTEK BILANCE LIGNITA SRS Tabela 5 
za leta 1987 

/v tisočih ton / 

1985 1986 1987 INDEX INDEX 
reali 2. ocena EB 2:1 3:2 

1 2 3 4 5 

A. RAZPOLOŽLJIVO /1+2+3+4/ 
1. Zaloga na začetku obdobja 

-v TES 
-v TOL 
-v industriji 
-v REK FLL 

2. Uvoz 
•3. Dobava iz drugih SR : 

-iz SR Srbije 
-iz SR BiH 

4. Proizvodnja v REK FLL 
B. PORABA V SRS /5+6/ 
5- Trans-f ormac. v el . energ. 

-v TES 
-v TOL 
-v indust. elektrarnah 

6. Koriščenje : 
-v industriji 
-v ostali porabi 

C. DOBAVA V DRUGE SR 
D. IZVOZ 
E. ZALOGE NA KONCU OBDOBJA : 

-v TES 
-v TOL 
-v industriji 
-v REK FLL 

C. NEPOKRITO 

6393.3 
593.2 
549. 1 
41.7 
2.4 

81.3 
612.4 
484.9 
127. 5 

5106.4 
5672.8 
4829.6 
4529.2 

182. 8 
117.6 
843.2 
167.5 
675.7 

655.2 
619. 1 

32.8 

0.0 

6399.3 
655.2 
619. 1 
32.8 

100. 0 
644. 1 
580.0 

64. 1 
5000.0 
5548.9 
4658.6 
4344.2 

197.6 
116.8 
89Q. 3 

, 162.5 
72t.8 
90.0 
50.0 

710.4 
644. £ 
62.8 

-0.0 

6325.4 100.09 
710.4 
644.3 
62.8 

715.0 
600.0 
115.0 

4900.0 
5988.0 
5083.0 
4763.0 
200.0 
120. O 
905.0 
170.0 
735. 0 
70.0 

267.4 
252.9 

11.2 
3.3 

110.45 
112.75 
78.66 

137.50 

123.00 
105.18 
119.61 
50.27 
97.92 
97.82 
96.46 
95.92 

108.10 
99.32 

105.59 
97.01 

107.71 
137.83 

98.85 
108.42 
104.07 
191.46 
100.00 

111.01 
103.45 
179.41 
98.00 

107.91 
109.11 
109.64 
101.21 
102.74 
101.63 
104.62 
100.99 
77.78 

108.42 37.64 
104.07 39.23 
191.46 17.83 
100.00 100.00 

-0.0 -100.00 100.00 

OSNUTEK BILANCE LIGNITA GLEDE NA VIR OSKRBE 
za leto 1987 /v tisočih ton / 

Tabela 5 a 

1985 1986 1.987 INDEX INDEX 
realiz. ocena EB 2:1 3:2 

B. PORABA V SRS /5+6/: 
-iz REK FLL 
-iz drugih SR 
-iz uvoza 

5. Trans-f. v el.enrgijo 
-iz REK FLL 
-iz drugih SR 
-iz uvoza 

5a.V TES : 
-iz REK FLL 
-iz drugih SR 
-iz uvoza 

5672.8 
4979.1 
612. 4 
81.3 

4829.6 
4149.2 
599. 1 

81. 3 
4529.2 
4000.8 
447. 1 
-81.3 

5548.9 
4740.2 
708.7 
100.0 

4658.6 
3865.4 

693. 2 
100. 0 

4344.2 
3748.6 

495. 6 
100.0 

5988.0 
5273.0 
715.0 

5083.0 
4383.0 
700. 0 

4763.0 
4263.0 
500. 0 

97. 
95. 

115. 
123, 
96, 
93 

115 
Ir-i-r «*-■-» 
95 
93 

110 
123 

QO > O 
, 20 
, 73 
. 00 
. 46 
. 16 
.71 
. 00 
92 

. 70 

.85 

. 00 

10,7- 
111. 
100. 

91 
24 
89 

109.11 
113.39 
100.98 

109. 
113. 
100. 

64 
72 
89 
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5b.V TOL s 
—iz REK FLL 
-iz dragih SR • 
-iz uvoza 

5c.V indust.elektrarn 
-iz REK FLL 
-iz drugih SR 
-iz uvoza 

6. Koriščenje : 
-iz REK FLL 
-iz drugih SR 
-iz uvoza 

6a,-v industriji : 
-iz REK FLL 
-iz drugih SR 
-iz uvoza 

6b.-v ostali porabi ; 
-iz REK FLL 
-iz drugih SR 
-iz uvoza 

182.8 
30. 8 

152.0 

117. 6 
117.6 

843. 2 
829.9 

1 '3. 

167.5 
167.5 

675.7 
662.4 

197. 6 

197.6 

116.8 
116.8 

890.3 
874.8 

15.5 

162.5 
162.5 

727.8 
712.3 

15.5 

200.0 

200. O 

120.0 
120.0 

905.0 
890.0 

15.0 

170. 0 
170.0 

735.0 
720.0 

15.0 

108.10 101.21 

130.00 101.21 

99.32 102.74 
99.32 102.74 

105.59 
105.41 
116.54 

97.01 
97.01 

107.71 
107.53 
116.54 

101.65 
101.74 
.96. 77 

104.62 
104.62 

100.99 
101.08 
96. 77 

OSNUTEK BILANCE RJAVEGA PREMOGA V SRS 
za leto 1987 /v tisočih ton / 

Tabela 6 

1985 1986 1987 INDEX 
realiz. ocena EB 2:1 

IIMDEX 

.A. RAZPOLOŽLJIVO /1+2+3+4/ 
1. Zaloge na začetku obdobja: 

-v TET 
-v TOL 
-v TEš 
-v industriji, 
-v premogovnikih 

2. Uvoz 
3. Nakup iz drugih SR 

-iz SR Srbije 
-iz SR BiH 

4. Proizvodnja REK EK : 
-v rudniku Trbovlje 

, -v rudniku Senovo 
-v rudniku Kani žari ca 
-v rudniku Laško 

B. PORABA V SRS /5+6/ 
5. Transform. v el.energijo: 

-v TET 
-v TOL' 
-v TES 
-v indust. elektrarnah 

6. Koriščenje : 
-v industriji 
-v ostali porabi 

C. DOBAVA V DRUGE SR 
D. IZVOZ 

2095.1 
187. 4 
63. 4 

102.0 

20. 1 
1.9 

20.6 
147. 1 

147. 1 
1740.0 
1477.8 
110. 1 
126.6 
25. 5 

1794.7 
1142.9 
574. 1 
531.4 

34. 0 
3.4 

651.8 
283. 0 
368. 8 
73.5 

2342.4 
226. 9 
85.6 

120. 7 

20. 2 
0.4 

83. 0 
151.4 

151. 4 
1881.1 
1618.1 
112.6 
127. 1 
23.3 

1884.2 
1189.0 
645.0 
522. 0 
20.5 

1.5 
695.2 
287. 7 
407.5 
62.9 

2636.3 
395.3 
240. 6 
127. 2 

27. 5 

32. 0 
199. 0 

199.0 
201,0. 0 
1730.0 

120. 0 
120. 0 
40. O 

2137.5 
1320.0 
718.0 
597.0 

5.0 
817. 5 
295. 0 
522. 5 
60.0 

111.80 
121.08 
135.02 
113.33 

100.50 
21.05 

402.91 
102.92 

102.92 
108.11 
109.49 
102.27 
100.39 
91.37 

104.99 
104.03 
112.35 
98.23 
60.29 
44. 12 

1U6.66 
101.66 
110.49 
8! 58 

112.55 
174.22 
281.07 
105.39 

136.14 

38. 55 
131.44 

131.44 
106.85 
106.92 
106.57 
94. 41 

171.67 
113.44 
111.02 
111.32 
114.37 

333.33 
117.59 
102.54 
128.22 
95. 39 
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ZALOGE 
-v TET 

NA KONCU OBDO. 

TOL 
TES 
i ndustri j i 
premogovni ki h 

F. 

-v 
-v 
-v 
-v 
NEPOKRITO 

OPOMBA: 

226. 9 
85. 6 

120.7 

20. 2 
O. 4 
O. O 

395.3 438.8 174.22 111.00 
240.6 247.1 281.07 102.70 
127.2 155.1 105.39 121.93 

27.5 36.6 136.14 133.09" 

—O. O O. o - 

Tabela 6a 
OSNUTEK BILANCE PORABE RJAVEGA PREMOGA 

GLEDE NA VIR OSKRBE 
za leto 1987 

/v tisočih ton / 

1985 
reali 2, 

1986 
ocena 

1987 
EB 

INDEX 
2: 1 

INDEX 

1 

B. PORABA V SRS /5+6/ 
-iz rudnikov SRS 
-iz drugih SR 
-iz uvoza 

5. Transformacija el.energijo: 
-iz rudnikov SRS 
-iz drgih SR 
-iz uvoza 

5a.V TET : 
-iz rudnikov SRS 
-iz' drugih SR 
-iz uvoza 

5b.V TE£ : 
-iz rudnikov SRS 
-iz drugih SR 

v -i2 uvoza 
5c.V TOL : 

-iz rudnikov SRS 
-iz drugih SR 
-iz uvoza 

5d.V industrijskih elektrar.: 
-iz rudnikov SRS 
-iz drugih SR 
-iz uvoza 

6. KoriSeenje : 
-iz rudnikov SRS 
-iz drugih SR 
-Iz uvoza 

6a.-v industriji s 
-iz rudnikov SRS 
-iz drugih SR 
-iz uvoza 

6b.-v ostali porabi e 
-iz rudriikov SRS 
-iz drugih SR 
-iz uvoza 

1794.7 
1627.0 
147. 1 
20.6 

1142.9 
1134.5 

8. 4 

574. 1 
574. 1 

34. 0 
25.6 
8.4 

531.4 
531. 4 

3. 4 
3.4 

651.8 
492.5 
138.7 
20.6 

283.0 
266.0 

17.0 

368.8 
226.5 
121.7 
20. 6 

1884.2 
1700.8 
151.3 
32. 1 

,0 
,9 

1 

1189 
1188 

0 

645.0 
645. 0 

20.5 
20.4 
0. 1 

522. 0 
522.0 

1.5 
1.5 

695. 2 
511.9 
151.2 
32. 1 

287.7 
265.6 

22. 1 

407.5 
246.3 
129. 1 
32. 1 

2137.5 
1906.0 
199.0 
32.5 

1320.0 
1320.0 

718. 0 
718. 0 

597.0 
597.0 

5.0 
5.0 

817.5 
586. 0 
199.0 
32. 5 

295.0 
280.0 

15.0 

306. 0 
184. 0 
32.5 

104.99 
104.54 
102.86 
155.83 
104.03 
104.80 

1. 19 

112.35 
112.35 

60.29 
79.69 

1. 19 

98. 23 
98.23 

44. 12 
44. 12 

106.66 
103.94 
109.01 
155.83 
101.66 
99.85 

130.00 

110.49 
108.74 
106.08 
155.83 

113.44 
112.06 
131.53 
101.25 
111.02 
111.03 

111.32 
111.32 

114.37 
114.37 

333.33 
333.33 

117.59 
114.48 
131.61 
101.25 
102.54 
105.42 
67.87 

128.22 
124.24 
142.53 
101.25 

OPOMBA: 

priloga poročevalca 31 

* 



Tabela 7 OSNUTEK BILANCE OSTALIH ENERGETSKIH GORIV V SRS 
za leto 1987 

/v tisočih ton za čr. premog,antraci t in koks / 
/v kg za nuklearno gorivo U02 in v tonah za U308/ 

1985 1986 1987 INDEX INDEX 
realiz. ocena EB 2:1 2:3 

A. 
1. 
2. 
3. 
4. 

B. 
1. 
2. 
3. 
4. 

' 5. 
C. 

1. 
2. 
3. 
4. 

D. 
• 1. 

3, 
4. 

E. 
1. 
2, 
3. 
4, 

RAZPOLOžLJIVO-ANTRACIT 50.1 
Zaloga na zač. obdobja: 10.4 
Uvoz 39.7 
Poraba v SRS 30.1 
Zaloge na koncu obdobjja 20.0 

RAZPOLOŽLJIVO-KOKS 248.1 
Zalaga na zač. obdobja 14.9 
Nabava iz drugih SR 229.2 
Uvoz 4.0 
Poraba v SRS 222.6 
Zaloge na koncu obdobja 25.5 

RAZP0L0Ž.—NUKL.GOR. U02 18700.0 
Zaloge na zač. obdobja 9350.0 
Uvoz 9350.0 
Poraba v SRS 9506.0 
Zaloge na koncu obdobja 9194.0 

RAZP.RUMENA POGAČA (U308) 93.5 
Zaloge na zač. obdobja 
Proizvodnja RUžV-skupaj 34.0 
Proizvodnja RUŽV do 01.06 15.0 
Nabava izven SRS 59.5 
Poraba v NEK 59.5 
Zaloge na koncu obdobja 34.0 

RAZP0L0Ž.-ČRNI PREMOG 44.0 
Zaloga na zač. obdobja: 2.3 
Uvoz 41.7 
Nabava iz druSih SR - 
Poraba v SRS : 32.4 
-industrija 25.0 
-ostala poraba 7.4 
Zaloge na koncu obdobja 11.6 

43.7 
20.0 
23.7 
31.0 
12.7 

253.6 
25.5 

218.7 
9.4 

220.5 
33, 1 

18544.0 
91?4.0 
93S0.0 
9344.6 
9199.4 

163.5 
34.0 
71.0 
21.0 
58.5 
58.5 

103.0 
30.2 
11.6 
18.6 

21.2 
21.2 

9.0 

45.7 
12.7 
33.0 
32.0 
13.7 

211. 1 
33. 1 

178.0 

182.0 
29 1 

18820*. 4 
9199.4 
9621.0 
9621.0 
9199.4 

190.0 
105.0 
85.0 
35.0 

60.2 
129.8 
100.0 

9.0 
91.0 

93.0 
93.0 

87.23 
192.31 
59.70 

102.99 
63.50 

102.22 
171.14 
95.42 

235.00 
99.06 

129.80 
99. 17 
98.33 

100.00 
98.30 

100.06 
174.86 

208.82 
140.00 
98.32 
98.30 

308.88 
68.64 

504.35 
44.60 

65.43 
84.80 

104.58 
63.50 

139.24 
103.23 
107.87 
83.24 

129.80 
81.39 

82.54 
87.92 

101.49 
100.06 
102.90 
102.96 
100.00 
116.21 
308.88 
119.72 
166.67 

102.96 
123.59 
331.13 
77.59 

489.25 

438.68- 
438.68 

7.0 77.59 77.78 

Drva-industrija 
Drva-ostala poraba 
Drva-skupaj 

208.3 
679.2 
887.5 

208.3 
691.7 
900.0 

204.2 
704.2 
908.3 

100.00 
101.84 
101.41 

98.00 
101.81 
100.93 

OPOMBA : Vletu 1987 bosta cementarni Trbovlje in Anhovo porabili 
72000 ton črnega premoga. Zaradi prestrukturiranja porabe 
goriva v cementarnah in začetka obratovanja elektro jeklarne 
v železarni-Jesenice se poraba mazuta zniža za 31700 ton, 
zemeljskega plina 22 mio S kub. metrov in koksa 50000 ton. 
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OSNUTEK BILANCE NAFTE IN NAFTNIH DERIVATOV 
leta 1987 

/v tisočih ton / 

T ab e 1 a 8 

1985 1986 1987 INDEX INDEX 
realiz. ocena EB 2:1 3s2 

1 2 3 4 

A. RAZP. INA-LENDA./1+2+3/ 
1. Zaloga na za£. obdobja 
2. Nabava 
3. Proizvodnja v SRS 
4. Predelava: 

-ra-finacija produktov, 
-lastna raba+izgube, 

5. Zaloge na kon. obdobja 
B. RAZPOLOŽLJIVO V SRS/6+7+8+9/ 

6 Zaloge na zač. obdobja 
7. Nabava v drugih SR 
8. Uvoz 
9. Proizvodnja 

C. PORABA V SRS /10+11/ 
10. Poraba v ene. namene 
10.a-Koriščenje: 

*v industriji: 
+kur. olje<T,S,EL), 
+TNP. 

*v prometu: 
+motorni bencin, 
+JET, 
+plinsko olje. 

#v ostali porabi: 
+kur. olje(EL,S), 

. +TNP, 
+plinsko ol,je, 
+motorni petrolej. 

10.b-Transformaci j a: 
#v TE in TO : 
+kur. olje, 
+prim. bencin. 

*v plinarnah: 
+TNP. 

11. Poraba za neener. nam. 
12. Prodaja v druge SR 
13. Izvoz 
14. Zaloge na kon. obdobja 

D. NEPOKRITO 
15. Potrebna surova na-fta: 

-iz proizvodnje v SRS, 
-iz pro. dr.SR in SAP, 
-iz uvoza. 

471.0 
16.3 

452.2 
2.5 

454.8 
430.9 
23.9 
16.2 

1955.9 
116.0 

1229.1 
179. 9 
430.9 

1644.1 
1383. 1 
1358.3 
489.8 
470.3 

19.5 
665.2 
362. 1 
25. 1 

278.0 
203.3 
123.4 
24. 4 
52.5 
3.0 

24.8 
23.4 
13.4 
10.0 
1.4 
1.4 

261.0 
208.0 

103.8 

1792.1 
2.5 

520.8 
1268.8 

516. 1 
16.2 

497.0 
2.9 

471. 9 
454.5 

17.4 
44.2 

2105.3 
103. 8 

1306.8 
240.2 
454.5 

1732.4 
1467.3 
1453.4 

50Sf. 0 
492.3 

16.7 
735.5 
421. 1 
31.2 

283.2 
203.9 

* 1311.0 
20.9 
54.0 
3.0 

13 
12 

9 
3 
1 
1.3 

265. 1 
202.6 

170.3 

1888.3 
2.9 

548.5 
1336.9 

678.2 
44.2 

630.0 
4.0 

628.0 
572.0 
56.0 
50.2 

2144.3 
170.3 

1232.0 
170.0 
572.0 

1760.5 
1489.5 
1463.2 
503.3 
483.3 
20.0 

742.9 
422.9 
32.0 

288.0 
217.0 
132.0 
26.0 
56. 0 
3.0 

26.3 
25.0 
20.0 
5.0 
1.3 
1.3 

271.0 
200.0 

109.58 
99.39 

109.91 
116.00 
103.76 
105.48 
72.80 

272.84 
107.64 
89.48 

106.32 
133.52 
105.48 
105.37 
106.09 
107.00 
103.92 
104.68 
85.64 

110.57 
116.29 
124.30 
101.87 
102.75 
106.16 
85.66 

102.86 
100.00 
56.05 
53.85 
67.91 
35.00 
92.86 
92.86 

101.57 
97.40 

131.41 
272.84 
126.76 
137.93 
133.08 
125.85 
321.84 
113.57 
101.85 
164.07 
94.28 
70.77 

125.85 
101.62 
101.51 
100.67 
98.88 

. 98.17 
119.76 
101.01 
100.43 
102.56 
101.69 
103.88 
100.76 
124.40 
103.70 
100.00 
189.21 
198.41 
219.78 
142.86 
100.00 
100.00 
102.23 
98.72 

183.8 164.07 107.93 

1918.9 
4.0 

556.3 
1358.6 

105.37 
116.00 
105-32 
105.37 

101.62 
137.93 
101.43 
101.62- 

OPOMBE : . 
-Zaradi prestrukturiranja porabae goriva v slovenskih cementarnah in 
začetka obratovanja elektrojeklarne v Selezarni-Jesenice »e. bo 
zmanjšala poraba kurilnega olja v industriji za 31700 ton v primerjavi 
z letom 1986. 
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OSNUTEK BILANCE ZEMELJSKEGA PLINA Tabela 9 
za leto 1987 

/v milijonih S kubičnih metrov/ 

1985 1986 1987 INDEX INDEX 
realiz. ocena EB 2:1 3:2 

1 2 3 4 5 

A. RAZPOLOŽLJIVO /1+2+3+4/ 961.2 876.5 908.0 91.19 103.59 
1. Zaloga na začetku obdobja 36.8 44.2 33.0 120.11 74 66 
2. Uvoz-skupaj : 912.7 820.0 860.0 89.84 104!eS 

-i~z SZ (Veliki Kapušani) 912.7 820.0 860.0 89.84 104.88 
-iz Alžirije . 

3. Dobava iz SRH (komp.izgub) 4.4 5.0 5.0 113.64 100.00 
4. Proizvodnja v SR Sloveniji 7.3 7.3 10.0 100.00 136.99 
B. PORABA ZA TRANSPORT 45.7 45.0 45.0 98.47 100.00 
C. PORABA V SR SLOVENIJI 871.3 798.5 793.0 91.64 99.m 
5. Poraba za transformacijo : 69.9 69.9 71.0 100.00 101.57 

-Industrija za elektroener. 31.9 32.5 34.0 101.88 104.62 
-Komunal, gosp. za toploto 29.0 30.5 31.0 105.17 101.64 
-Komunal.gosp. za mes.pl in 9.0 6.9 6.0 76.67 86.96 

6. Poraba za koriščenje : 657.1 693.6 712.0 105.55 102.65 
-v industriji 638.0 676.5 692.0 106.03 102.29 
-v ostali porabi 19.1 17.1 20.0 89.53 116.96 

8. Poraba za neenerg. namene 144.3 35.0 10.0 24.26 28.57 
9. Zaloge na koncu obdobja 44-2 33.0 70.0 74.66 12 
D. NEPOKRITO _ _ _ 2 

OPOMBE : 
količine so izrasene v standardnuh kubičnih metrih, merjene pri 

293.15 K in tlaku 1.01325 bara. 
-Pri osnutku EB-87 ni upoštevana poraba plina v INA-Lendava za 
proizvodnjo metanola. 
Zaradi prestrukturiranja porabae goriva v slovenskih cementarnah in 
začetka obratovanja elektrojeklarne v železarni-Jesenice se bo 
zmanjšala poraba zemeljskega plina v industriji za 22 mio S kub. metrov 
v primerjavi z letom 1986. 

Tabela 10 
OSNUTEK BILANCE DALJINSKE TOPLOTE V SRS 

za leto 1987 
/n.k. v tisočih ton pri :Al,A2,A3,B1- in B2-/ 

/n.k v mi Ioni h S kub m pri A4/ 

19S5 1986 1987 INDEX INDEX 
realiz. ocena EB 2:1 3:2 

n.k. TJ n.k. TJ n.k. TJ 

A. VLOŽENA ENERGIJA 
1. Lignit 
2. Rjavi premog 
3. Naftni derivati 
4. Zemeljski plin 
5. Les 

208 
221 
•28 
54 
31 

7564 
1916 
2334 
1132 
1808 
373 

213 

28 
52 
36 

7606 
1957 
2372 
1104 
1738 
436 

218 
230 

29 
53 
38 

7825 100.6 102.9 
2006 102.1 102.5 
2429 101.6 102.4 
1160 97.5 105.1 
1775 96.1 102.1 
456 116.7 104.7 
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6. Toplota dim.' plin. -79 - 81 - 84 103.0 103.6 
7. Lastna poraba - 756 - 761 - 783 100.6 102.9 

C. VLOŽENA ENERG.-PRAG - 6807 - 6846 - 7043 100.6 102.9 
D. IZGUBE - 169 - 177 - 185 104.6 104.6 
E. PORABA - 6638 - 6669 - 6858 100.5 102.8 

1. Industrija s - 1288 - 1351 - 1388 105.0 102.7 
-para, 154 419 157 428 161 438 102.1 102.4 
—vroča voda. 868 — 924 — 950 106.4 102.9 

'2.' Ostala poraba : — 5351 — 5318 — 5470 99.4 102.9 
-para, 56 153 60 164 60 164 107.1 100.0 
-vroča voda. — 5198 — 5154 — 5306 99.1 lOi.O 

PREDLOG ODLOKA 

o srednjeročnem programu geodetskih 

del na območju SR Slovenije za obdobje 

1986-1990 (ESA-127) 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na 23. seji dne 30. 
oktobra 1986 obravnaval: 

- PREDLOG ODLOKA O SREDNJEROČNEM PRO- 
GRAMU GEODETSKIH DEL NA OBMOČJU SR SLOVENIJE 
ZA OBDOBJE 1986-1990, 

ki vam ga pošiljamo v obravnavo na podlagi prve alinee 
215. člena, 266., 267. in 319. člena poslovnika Skupščine 
SR Slovenije. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na podlagi 85. 
člena poslovnika Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije 
in na podlagi 220. in 221. člena poslovnika Skupščine SR 
Slovenije določil, da bosta kot njegova predstavnika pri 
delu skupščinskih delovnih teles sodelovala: 

- Božidar DEMŠAR, direktor Republiške geodetske 
uprave, 

- Peter SVETIK, namestnik direktorja Republiške 
geodetske uprave. 

Na podlagi 335. člena in prvega odstavka 342. člena 
ustave Socialistične republike Slovenije, 6. člena zakona o 
temeljni geodetski izmeri (Uradni list SRS, št. 16-142/74), 9. 
člena zakona o zemljiškem katastru (Uradni list SRS, št. 16- 
141/74), 72. in 259. člena poslovnika Skupščine Socialistične 
republike Slovenije, je Skupščina Socialistične republike 
Slovenije na sejah zbora združenega dela in Zbora občin 
dne sprejela 

ODLOK 
o srednjeročnem programu geodetskih 
del na območju SR Slovenije za 
obdobje 1986-1990 

i. 
S srednjeročnim programom geodetskih del na območju 

SR Slovenije za obdobje 1986-1990 (v nadaljnjem besedilu: 
srednjeročni program) se zagotavlja izvedba del in nalog v 
zvezi z nastavitvijo in vzdrževanjem evidenc geodetske 
službe, ki so potrebne družbenopolitičnim skupnostim za 

urejanje in smotrno gospodarjenje s prostorom, urejanje pre- 
moženjsko-pravnih razmerij, za opravljanje davčne službe in 
za druge namene. 

II. 
Srednjeročni program geodetskih del obsega naslednja 

dela in naloge: 
1. dokončanje nalog iz leta 1985, 
2. sanacijo in obnovo mreže temeljnih geodetskih točk, 
3. postavitev točk navezovalne mreže, 
4. zagotovitev tehničnih osnov za obnovo temeljne evi- 

dence zemljiškega katastra, 
5. izvedbo razvojno-programskih nalog za nastavitev in 

izpopolnitev evidenc geodetske službe, 
6. reambulacijo temeljnih topografskih kart in preglednih 

kart, 
7 reambulacijo temeljnih topografskih načrtov merila 

1:5000 in 1:10.000, 
8. revizijo vrst rabe in katastrske klasifikacije, 
9. izvedbo cikličnega aerosnemanja, 
10. izvedbo fotointerpretacijskih nalog, 
11. nastavitev registra prostorskih enot, 
12. vzdrževanje registra prostorskih enot za raven repu- 

blike. 
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13. nastavitev evidence o predpisanem varovanju prostora 
in omejitvah v prostoru, 

14. nastavitev evidence stavbnih zemljišč, 
15. nastavitev in vzdrževanje kataloga podatkov iz evidence 

o naravnih lastnostih prostora in evidence dejanske rabe 
prostora. 

Dela in naloge srednjeročnega programa so konkretizirane 
v prilogi tega odloka. 

- revizija vrst vzorčnih parcel v Pesniški dolini, 
- nastavitev republiškega registra območij teritorialnih 

enot, 
- reambulacija TTN za 20.469 ha, 
- dokončanje grafičnega prikaza komunalnih naprav za 

2058 km in evidentiranje 300 cistern, 
- dokončanje nastavitve digitalnega modela reliefa za 

■ 1634 km . 

III. 
Vrednost srednjeročnega programa je ocenjena na 

5,182.600.000 din; osnova za izračun vrednosti so cene v 
prvem tromesečju 1986; od tega bo zagotovila SR Slovenija 
2,612.500:000 din; ostala sredstva bodo v skladu z dogovorom 
iz IV. točke zagotovile občine. 

Socialistična republika Slovenija bo zagotovila sredstva iz 
prejšnjega odstavka v letnih proračunih, in sicer: 

v letu 1986 142.500.000 
vetu 1987 280.000.000 
vetu 1988 490.000.000 
v letu 1989 720.000.000 
v'etu 1990 980.000.000 
skupaj 2,612.500.000 

Sredstva iz prejšnjega odstavka se bodo letno valorizirala v 
skladu z rastjo sredstev za splošno porabo. 

IV. 
Z dogovorom, ki ga v skladu z družbenim planom SR 

Slovenije za obdobje 1986-1990 (Uradni list SRS, št. 2/86) 
sklene Izvršni svet Skupščine SR Slovenije z izvršnimi sveti 
občinskih skupščin, skupščin mesta Ljubljane in Maribora ter 
obalne skupnosti Koper in izvajalci, se določi način financira- 
nja in izvajanja srednjeročnega programa geodetskih del iz II 
točke. 

V. 
Sredstva iz III. točke se bodo uporabljala po letnih progra- 

mih, ki jih bo sprejemal Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. 
Pogodbe z izvajalci za izvedbo posameznih del sklepa za 

Socialistično republiko Slovenijo Republiška geodetska 
uprava. 

VI. 
Za izvajanje tega odloka skrbi Republiška geodetska 

uprava. 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije bo predložil Skupščini 

SR Slovenije poročilo o izvedbi tega odloka. 

VII. 
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu 

SR Slovenije. 

SREDNJEROČNI PROGRAM 

GEODETSKIH DEL NA OBMOČJU 
SR SLOVENIJE ZA OBDOBJE 

1986-1990 

1. Naloge srednjeročnega programa 

Glede na vlogo in razvoj geodetske službe, predvsem pa 
njenih evidenc za potrebe družbenega in gospodarskega raz- 
voja so v nadaljevanju razvrščena geodetska dela po priori- 
teti. Konkretna lokacija geodetskih del pa se opredeli z letnimi 
programi. 

1.1. Dokončanje nalog iz leta 1985 
- izdelava zemljiškega katastra v občini Murska Sobota - 

90 ha, * 

1.2. Sanacija in obnova mreže temeljnih geodetskih točk 
Sanacija temeljne višinske mreže, obnova uničenih izmeri- 

tvenih znamenj najpomembnejših položajnih točk in nadalje- 
vanje del na jugoslovanski nivelmanski in gravimetrični mreži. 

1.3. Postavitev točk navezovalne mreže 
2800 točk navezovalne mreže bo postavljeno na 85.000 ha 

intenzivnih območij (naselja, predvidena pozidava, primarna 
kmetijska zemljišča), kjer je predvidena obnova zemljiškega 
katastra. Okoli 2000 točk bo postavljeno še v okviru komasa- 
cije kmetijskih zemljišč. 

1.4. Zagotovitev tehničnih osnov za obnovo temeljne 
evidence zemljiškega katastra 

Tehnične osnove za obnovo zemljiškega katastra bodo 
zagotovljene na najintenzivnejšem prvem prioritetnem 
območju v obsegu 134.000 ha. 

1.5. Izvedba razvojno-programskih nalog za nastavitev in 
izpopolnitev evidenc geodetske službe 

Izvedene bodo naslednje razvojno-programske naloge: 
- testi za pripravo osnov obnove zemljiškega katastra in za 

vodenje evidence stavbnih zemljišč, revizije vrst rabe in kata- 
strske klasifikacije, nastavitve raznih evidenc in podobno, 

- proučevanje metod in tehnologije obnove zemljiškega 
katastra, fotointerpretacije, mikrofilmskega snemanja, boniti- 
ranja kmetijskih zemljišč, katastra stavb, avtomatizirane kar- 
tografije, zajemanja digitalnih podatkov, izvrednotenja satelit- 
skih posnetkov in podobno. 

- raziskave računalniških obdelav raznih evidenc, poeno- 
tenja programske opreme, evidence nepremičnin, teritoriali- 
zacije podatkov, uporabe satelitskih posnetkov in podobno. 

1.6. Reambulacija temeljnih topografskih in preglednih kart 
Reambulacija temeljnih topografskih kart (TK) in pregled- 

nih kart SR Slovenije (PK) bo izvedena v naslednjem obsegu: 
- TK 1:25.000 za celotno vsebino in celotno območje SR 

Slovenije, 
- TK 1:50.000 za najpomembnejše elemente na celotnem 

območju SR Slovenije, 
- PK v merilih 1:250.000, 1:400.000, 1:750.000, 1:1.000.000 

1:1.500.000, 1:2.000.000. 

1.7. Reambulacija temeljnih topografskih načrtov 1:5000 in 
1:10.000 

Reambulacija temeljnih topografskih načrtov 1:5000 in 
1:10.000 bo izvedena za 215.000 ha, in sicer na tistih območ- 
jih, kjer je stanje ažurnosti najslabše. 

1.8. Revizija vrst rabe in katastrske klasifikacije 
Revizija vrst rabe in katastrske klasifikacije zemljišč bo 

izvedena na celotnem območju SR Slovenije. 

1.9. Izvedba cikličnega aerosnemanja 
V skladu z že sprejetim dogovorom o cikličnem aerosnema- 

nju bo ciklično aerosnemanje opravljeno v merilu 1:10.000 
oziroma 1:17.000 enkrat za celotno območje SR Slovenije ter 
drugič za dve tretjini območja SR Slovenije. 

1.10. Izvedba fotointerpretacijskih nalog 
V okviru fotointerpretacijskih nalog bodo razvite možnosti 

uporabe aerofotoposnetkov in satelitskih posnetkov v posa- 
meznih prostorskih sektorjih ter nabavljeni najpotrebnejši 
satelitski posnetki. 
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1.11. Nastavitev registra prostorskih enot 
Register prostorskih enot bo nastavljen z razširjeno vsebino 

za celotno območje SR Slovenije, dokončana bo digitalizacija 
mej prostorskih enot in centroidov stavb. 

1.12. Vzdrževanje registra prostorskih enot za raven 
republike 

Register prostorskih enot za raven republike se bo vzdrže- 
val v sodelovanju z Zavodom SR Slovenije za statistiko za 
celotno območje SR Slovenije. 

1.13. Nastavitev evidence o predpisanem varovanju 
prostora in omejitvah v prostoru 

Evidenca o predpisanem varovanju prostora in omejitvah v 

prostoru bo nastavljena na osnovah zemljiškega katastra za 
večino varovanj na celotnem območju SR Slovenije, in sicer v 
grafičnem in pisnem delu. 

1.14. Nastavitev evidence stavbnih zemljišč 
Evidenca stavbnih zemljišč bo nastavljena za vsa večja 

naselja v SR Sloveniji, katere osnova bodo podatki zemlji- 
škega katastra. 

1.15. Nastavitev in vzdrževanje kataloga podatkov iz 
evidenc o naravnih lastnostih prostora in evidenc dejanske 
rabe 

Katalog podatkov iz evidenc o naravnih lastnostih prostora 
in evidenca dejanske rabe bosta nastavljeni pisno in na karto- 
arafskih prikazih v merilu 1:25.000 za polovico območja repu- 
blike. 

OBRAZLOŽITEV 

1. UTEMELJI TEV PRIS TOPA 

Predlog odloka o srednjeročnem programu geodetskih del 
na območju SP Slovenije za obdobje 1986-1990 (v nadalj- 
njem besedilu: odlok o srednjeročnem programu geodetskih 
del) vključno s konkretnim srednjeročnim programom 
geodetskih del je pripravljen na osnovi gradiv »Dolgoročne 
usmeritve nastavitve in vzdrževanja evidenc geodetske službe 
za obdobje 1986-2000« in razprave o osnutkih gradiv posla- 
nih organom in organizacijam, in sicer: 

- republiškim upravnim organom s področja: družbeno 
planiranje, informiranje, varstvo okolja in urejanje prostora, 
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, družbene prihodke, 

- občinskih geodetskim upravnim organom, ki so z gradivi 
seznanili oziroma organizirali razpravo s pristojnimi uprav- 
nimi organi in izvršnimi sveti občin, 

- geodetskim organizacijam združenega dela, 
- Zvezi vodnih skupnosti Slovenije,- Kmetijski zemljiški 

skupnosti, Zadružni zvezi Slovenije, 
- vsem večjim uporabnikom na ravni republike za 

področje: gozdarstva, cestnega, vodnega naftno-plinskega, 
železniškega gospodarstva, kmetijstva, geologije in PTT pro- 
meta. 

Odlok o srednjeročnem programu geodetskih del obsega 
tudi srednjeročni republiški program geodetskih del ter 
določa potrebna republiška proračunska sredstva za izvedbo 
tega programa. Podroben program z lokacijami izvedbe posa- 
meznih geodetskih del bodo določali letni programi geodet- 
skih del, ki jih sprejema Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. 

Z družbenim planom SR Slovenije za obdobje 1986-1990je 
določeno, da bo Izvršni svet Skupščine SR Slovenije sklenil z 
izvršnimi sveti skupščine občin in geodetskimi organizacijami 
združenega dela dogovor o uresničevanju srednjeročnega 
programa geodetskih del, v katerem se opredeli način financi- 
ranja in izvajanja srednjeročnega programa geodetskih del. 

Navedeni pristop za sprejem odloka in dogovora o srednje- 
ročnem programu geodetskih del izhaja iz zakonov, družbe- 
nega plana in dogovora o temeljih družbenega plana SR 
Slovenije za obdobje 1986-1990. Z zakoni o temeljni geodet- 
ski izmeri in zemljiškem katastru je opredeljeno, da srednje- 
ročne programe geodetskih del sprejema Skupščina SR Slo- 
venije, in sicer potem ,ko je dobila mnenje občinskih skupš- 
čin. Dogovor o temeljih družbenega plana zavezuje izvršne 
svete Skupščine SR Slovenije in skupščin občin, da v okviru 
srednjeročnih programov geodetskih del zagotovijo mini- 
malni standard obveznih enotnih evidenc na območju SR 
Slovenije kot tudi, da razvijajo in skrbijo za uveljavljanje 
skupnih osnov družbenega sistema informiranja z vzpostav- 
ljanjem enotnih evidenc in registrov, standardov družbenega 
sistema informiranja in katalogov podatkov. 

2. OBVEZNOSTI ZA IZVAJANJE IN CILJI 
IZVAJANJA PROGRAMA 

2.1. Obveznosti za izvajanje programa 

Celoten srednjeročni program geodetskih del temelji na 

izvajanju sprejetih zakonov in predpisov s področja geodet- 
ske službe. Program zagotavlja komaj kontinuiteto doseda- 
njega programiranja geodetskih del v SR Sloveniji. 

Nastavitev, vzdrževanje in uporaba evidenc, načrtov in kart 
geodetske službe je obvezna tudi po predpisih drugih služb: 
urejanje prostora, planiranje, informiranje, kmetijstvo, goz- 
darstvo, komunala, cestno gospodarstvo in drugo. 

Program obsega izključno samo dela in evidence, ki so 
splošnega družbenega pomena za republiko in občine, za 
družbeni sistem informiranja, za planiranje, spremljanje, evi- 
dentiranje stanja itd. 

2.2. Cilji izvajanja programa 

Z razvojem gospodarstva in družbenopolitičnega sistema je 
vedno večja potreba po načrtnem in strokovnem pristopu z 
uporabo najsodobnejše tehnologije pri zbiranju, obdelavi in 
posredovanju informacij o zemljiščih oziroma prostoru. Pove- 
zava teh informacij o zemljiščih oziroma prostoru pa je 
ključna naloga geodetske službe, saj je z zakonom o družbe- 
nem sistemu informiranja geodetska služba opredeljena kot 
informacijska služba, ki skrbi za enega od treh skupnih regi- 
strov, in sicer za register prostorskih enot. Z družbenim pla- 
nom Socialistične republike Slovenije v obdobju 1986-1990 
pa je v okviru družbenega sistema informiranja dan večji 
poudarek ažurnosti in uporabnosti sistemov zbiranja, hranje- 
nja, posredovanja in uporabe evidenc. Družbeni plan tudi 
zavezuje informacijske službe skupnega pomena za repu- 
bliko, da bodo omogočile bolj kakovostno in racionalno delo- 
vanje družbenega sistema informiranja s povezovanjem v 
kompleksnejše zasnovane in uporabne informacijske si- 
steme. 

Večina investicij, ekonomskih posegov, se v končni posle- 
dici materializira v prostoru, na zemljišču: zato je poznavanje 
stanja v prostoru izjemno pomembno. Potrebno je sprotno 
spremljanje vseh posegov v prostor z ugotavljanjem posledic. 
To pa pomeni evidentiranje z zakonom opredeljenih namemb- 
nosti, predpisanih režimov, kot tudi dejanske spremembe, 
predvsem gradnje, spremembe načina rabe zemljišč in spre- 
membe, ki jih povzročajo naravni pojavi. Poznavanje prostora 
je torej osnova za smotrno gospodarjenje z njim, za razumne 
posege in vse bolj tudi za odločitve v zvezi z varovanjem 
okolja. 

Zaradi raznovrstnosti in vse splošne uporabe podatkov o 
prostoru, ki so prikazani v evidencah, načrtih in kartah 
geodetske službe so ti podatki oziroma je geodetska služba 
nasploh dejavnost posebnega družbenega pomena. Za zago- 
tovitev enotnosti geodetskih del, minimalnih standardov 
obveznih evidenc in zagotovitev splošne uporabe geodetskih 
evidenc iz pristojnosti upravnih organov, so zadeve geodet- 
ske službe z zakonom opredeljene kot zadeve splošnega 
pomena za republiko. V skladu s tem je v dogovoru o temeljih 
družbenega plana Socialistične republike Slovenije za 
obdobje 1986-1990 opredeljeno, da je potrebno na območju 
SR Slovenije zagotoviti s srednjeročnimi programi geodetskih 
del minimalni standard obveznih enotnih skupnih evidenc. 
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3. NALOGE SREDNJEROČNEGA PROGRAMA 

3.1. Prioriteta nalog 

V programu so naloge s strokovnega vidika razvrščene po 
pomembnosti tako, da so prioritetne tiste naloge, ki niso bile 
dokončane v letu 1985 ter osnove, brez katerih služba ne 
more funkcionirati. Sledijo jim temeljne evidence geodetske 
službe, nato pa iz njih izhajajoče izvedene evidence. 

1. dokončanje nalog iz leta 1985, 
2. sanacija in obnova mreže temeljnih geodetskih točk, 
3. postavitev točk navezovalne mreže, 
4. zagotovitev tehničnih osnov za obnovo temeljne evidence 

zemljiškega katastra, 
5. izvedba razvojno-programskih nalog, 
6. reambulacija temeljnih topografskih kart in preglednih 

kart, 
7. reambulacija temeljnih topografskih načrtov merila 

1:5000 in 1:10.000, 
8. revizija vrst rabe in katastrske klasifikacije, 
9. izvedba cikličnega aerosnemanja, 

10. delovanje službe fotointerpretacije in nabava satelitskih 
posnetkov, 
11. nastavitev registra prostorskih enot, 
12. vzdrževanje registra prostorskih enot za raven republike, 
13. nastavitev evidence o predpisanem varovanju prostora in 
omejitvah v prostoru, 
14. nastavitev evidence stavbnih zemljišč, 

15. nastavitev in vzdrževanje kataloga podatkov iz evi- 
dence o naravnih lastnostih prostora in evidence dejanske 
rabe prostora. 

Strokovna utemeljenost prioritete je opisana pri utemelji- 
tvah posameznih nalog, potrebna finančna sredstva pa so 
razčlenjena v posebnem poglavju. 

3.2. Utemeljitev nalog s posledicami 

Za vsako od naštetih nalog so v nadaljevanju podane 
osnovne karakteristike: strokovna utemeljitev, njena vloga in 
pomen za nadaljnji družbeni razvoj s posledicami neizvedbe. 

3.2.1. Dokončanje nalog iz leta 1985 
Iz srednjeročnega programa 1981-1985 do leta 1986 niso 

bile (čeprav prioritetne) dokončane naloge, ki so zato uvrš- 
čene v srednjeročni program 1986 -1990. 

Prve tri nedokončane naloge so iz republiškega (poročilo 
1981-1985), zadnje pa iz skupnega programa. Dokončane 
niso bile zaradi velike inflacije ob dejstvu, da finančna sred- 
stva niso bila valorizirana. 

Te naloge je kot prioritetno potrebno dokončati v letu 1986 
in sočasno začeti z realizacijo programa 1986-1990. 

3.2.2. Sanacija in obnova mreže temeljnih geodetskih točk 
Mreža temeljnih geodetskih točk, položajnih in višinskih je 

osnova za vsa zahtevna geodetska dela, kartografska dela in 
osnova za tektonske in geološke meritve in izvedbo znanstve- 
nih nalog in raziskav v okviru mednarodnega sodelovanja. 

Dela se bodo izvajala v okviru medrepubliškega in pokrajin- 
skega sodelovanja. 

Te naloge je do leta 1976 v Jugoslaviji koordinirala in 
financirala bivša Zvezna geodetska uprava, z ukinitvijo te pa 
so se prenehala vsa sistematska dela na tem področju. 

Slabo stanje (uničene označbe) in nenatančnost mreže 
geodetskih točk, gravimetričnih točk, neizvajanje meritev 
geoidnih in doplerskih točk nam onemogoča vse natančnejše 
meritve, časovno zadržuje izvajanje večjih gradenj (hidroelek- 
trarne, predori itd.), izmero točk navezovalne mreže in one- 
mogoča normalno izvajanje geodetskih izmer. Posledice 
nezanesljive mreže se finančno odražajo v stroških nepotreb- 
nih del in zamudi investicijskih del, ki so (običajno so to večje 
investicije) vsekakor velike; konkretnih izračunov ni. 

3.2.3. Postavitev mreže navezovalnih točk 
Postavitev mreže navezovalnih točk je bila planirana že v 

srednjeročnem programu 1975-1980 in nato 1981-1985. Z 

zmanjševanjem sredstev je bila naloga črtana na račun predv- 
sem novih nalog. S ciljem, da dolgoročno pristopimo k obnovi 
zemljiškega katastra, je pogoj postavitev NT, ki obenem omo- 
gočajo strokovno in racionalno vzdrževanje ter vključitev 
vseh parcialnih meritev (te sedaj ni mogoče izrabiti), lokacij- 
sko in višinsko povezavo (v Gauss-Krugerjevem koordinat- 
nem sistemu) posameznih projektnih in izvedenih načrtov. 
Zastarela zemljiško-katastrska grafična izmera ne zadovoljuje 
več zahtevam sodobnega pristopa z uporabo računalnika z 
novimi tehnologijami obdelave podatkov. Črtanje te naloge bi 
povzročilo odstop od modernizacije geodetske službe kot 
informacijske službe ter podaljšalo neracionalno vzdrževanje 
zemljiško-katastrskih grafičnih načrtov. 

3.2.4. Zagotovitev tehničnih osnov za obnovo temeljne 
evidence zemljiškega katastra 

Zaradi obsežnosti naloge in čim hitrejši zagotovitvi mini- 
muma za potrebe geodetske in drugih služb je predvideno 
postopno izvajanje naloge po prioriteti glede na intenzivnost 
izrabe tal in posegov v prostor. V ta namen in za racionaliza- 
cijo same izvedbe je Slovenija razdeljena na tri prioritetna 
območja. 

Zemljiški kataster je bil zadnjih 20 let v celoti zanemarjen in 
v sedanjem stanju ne more pokrivati že zahtevanih, še manj 
želenih potreb. S propadanjem evidence zemljiškega katastra 
geodetska služba zgublja možnost, da bi se razvila v informa- 
cijsko službo, je pa edina (kar potrjujejo tudi izkušnje in razvoj 
razvitih držav), ki lahko z že razvito in organizirano službo 
racionalno razvije sistem informiranja z opredelitvijo na loka- 
cijo - v prostor. 

Druge republike so se odločile za kompleksno novo izmero, 
pri nas skušamo s postopno obnovo na izkušnjah sosednje 
Avstrije, ki ima enak zgodovinski razvoj zemljiškega katastra, 
s transformacijo in reprodukcijo obstoječih katastrskih načr- 
tov (grafična izmera je stara 150 let) zagotoviti matematično 
osnovo v Gauss-Krugerjevem koordinatnem sistemu. Na tej 
osnovi bo mogoče uporabiti vse meritve ob vzdrževanju in 
druge meritve za postopno obnovo, predvsem pa bo omogo- 
čena izgradnja registra prostorskih enot. 

Opustitev naloge pomeni opustitev ne le-te, ampak tudi 
vseh ostalih predpisanih evidenc v okviru geodetske službe, 
katerim je osnova evidenca zemljiškega katastra. 

3.2.5. Izvedba razvojno-programskih nalog 
Učinkovito, strokovno utemeljeno in varčno vzdrževanje 

obstoječih evidenc ter realizacija novih nalog zahteva moder- 
nizacijo, smotrno organizacijo in uvajanje novih tehnoloških 
postopkov. Z raziskovalno dejavnostjo na razvojno-program- 
skih nalogah je potrebno usposobiti geodetsko službo kot 
eno od nosilcev družbenega sistema informiranja, ji zagoto- 
viti spremljanje razvoja v svetu, uvajanje sodobnih rešitev in 
strokovno pripravo del. 

Pri financiranju raziskav bo sodelovala Raziskovalna skup- 
nost Slovenije. 

3.2.6. Reambulacija temeljnih topografskih kart in 
preglednih kart 

Sistem splošnih kart, ki jih je geodetska služba izdelala in 
utemeljila z uporabo, je postal nenadomestljiva osnova za 
izdelavo tematskih evidenc različnih strok, planiranju, sprem- 
ljanju razvoja, raziskovanju, šolstvu, planinstvu, turizmu, vir 
podatkov za kartografijo itd. TK-25 so z zakoni predpisana za 
različne dokumente: register prostorskih enot, prostorske 
sestavine planskih aktov. 

PK-250 je uporabljena za kartografsko obdelavo planskih 
dokumentov republike in druge tematike na nivoju republike 
(po podatkih Republiške geodetske uprave je izdelanih 140 
tematik). 

Današnja stopnja kulturnega in gospodarskega razvoja 
zahteva stalno in racionalno vzdrževanje kartnih materialov. V 
kolikor ne bo zagotovljeno redno vzdrževanje že uveljavlje- 
nega sistema kart, so posledice predvidljive: uporabljali se 
bodo vedno bolj nevzdrževani aH izdelovali nestrokovni in 
nesistematični kartni materiali. V tem primeru bodo uporab- 
ljena mnogo večja sredstva. Nemogoče pa je oceniti stro- 
kovne, materialne in moralne posledice uporabe slabih mate- 
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rialov pri raziskavah, v informiranju, na področju vzgoje ali pri 
izdelavi planskih dokumentov. 

3.2.7. Reambulacija temeljnih topografskih načrtov merila 
1:5000 in 1:10.000 

TTN-5 in TTN-10 so izdelani za celo republiko v letih 1960- 
1980. V tem času so postali nepogrešljiva osnova za vrsto 
dejavnosti v procesu planiranja, evidentiranja stanja, sprem- 
ljanja razvoja in odločanja. Vsebina načrtov ni vzdrževana; 
ker pa hitro zastareva, se uporabnost načrtov radikalno 
manjša. 

Posledice nevzdrževanja načrtov so odločitve uporabnikov 
za samostojno vzdrževanje, ki je družbenoekonomsko neu- 
pravičeno in tako tudi dokaz za nujnost enotnega vzdrževanja 
vzdrževanja, ki bo v čim večji meri zadovoljeval potrebe vseh 
številnih uporabnikov. 

Zaradi pocenitve vzdrževanja teče vzporedno raziskovalna 
naloga, ki naj opredeli minimalno vsebino in rajonizacijo 
meril glede na intenzivnost izrabe prostora in gostote vse- 
bine, ki jo bomo redno vzdrževali ter poišče tehnološki posto- 
pek izdelave osnovnih načrtov, da bo možna povečava ali 
pomanjšava. 

t 
3.2.8. Revizija vrst rabe in katastrske klasifikacije 

Za vzdrževanje evidence vrst rabe in katastrske klasifikacije 
je z zakonom predvidena revizija vsakih 15 let, ki pa se razen 
za nekaj manjših območij ni opravljala. Vedno bolj se je 
zanemarjalo tudi vzdrževanje evidence ob rednem vzdrževa- 
nju zemljiškega katastra. Tako je neažurnost podatkov, predv- 
sem zadnjih nekaj let, že zelo velika z zelo majhno uporabno 
vrednostjo. 

Posledice so očitne. Uporabniki (kmetijstvo, gozdarstvo 
itd.) so pričeli nastavljati in uporabljati svoje evidence podat- 
kov. V kolikor ne pristopimo k obnovitvi in uporabi enotnih 
podatkov, bo uporabo množice neenotnih podatkov onemo- 
gočila primerjave in obdelave, predvsem pa vzdrževanje teh 
evidenc. 

3.2.9. Izvedba cikličnega aerosnemanja 
Aeroposnetki cikličnega aerosnemanja nudijo ažurne, kva- 

litetne in celovite podatke za potrebe urejanja prostora, ugo- 
tavljanje stanj in druge svrhe. V geodetski službi pa snemanje 
pomeni veliko racionalizacijo pri vzdrževanju evidenc, načr- 
tov in kart (viri podatkov). 

Dogovor do leta 1990 je sprejet. V kolikor se aerosnemanje 
ne bi izvajalo enotno v organizaciji Republiške geodetske 
uprave za vse uporabnike, se bi snemanja nadaljevala po 
naročilih posameznikov v različnih merilih in kvalitetah ter za 
večino neuporabna. 

3.2.10. Delovanje službe za fotointerpretacijo in nabava 
satelitskih posnetkov 

Satelitski posnetki se v svetu vse bolj uveljavljajo, saj že 
glede na uporabo aeroposnetkov racionalizirajo izvedbo del. 
Uporaba je zelo široka in sega na razna področja. Naloga 
geodetske službe je koordinirati nabavo posnetkov in organi- 
zirati fotointerpretacijsko službo. 

Delovanje službe za fotointerpretacijo pomeni nadaljevanje 
prizadevanj iz preteklih let, medtem ko je nabava satelitskih 
posnetkov nova obveza, ki pa je za razvoj evidenc potrebna. 
Odložitev te naloge pomeni ne samo stagnacijo v razvoju 
geodetske službe, temveč tudi drugih dejavnosti. 

3.2.11. Nastavitev registra prostorskih enot (RPE) 
Obveznost nastavitve registra prostorskih enot kot enega 

od skupnih registrov družbenopolitičnih skupnosti predpisuje 
zakon o družbenem sistemu informiranja. Osnovo temu regi- 
stru tvorita že uveljavljeni evidenci ROTE in EHIŠ, ki sta ju 
skupno zasnovali in ju vodita geodetska in statistična služba. 

Brez vzpostavitve registra prostorskih enot je nemogoče v 
celoti realizirati zakon o družbenem sistemu informiranja. 
Bistveni sestavini tega registra ROTE in EHIŠ sta sicer že 
nastavljeni, obe pa sta (in tudi RPE) najtesneje povezani s 
statistično službo. Šele mreža prostorskih enot RPE pa bo 
omogočila lokacijsko obdelavo statističnih podatkov s svrho 
spremljanja, planiranja in odločanja. 

3.2.12. Vzdrževanje registra prostorskih enot za raven 
republike 

Register prostorskih enot se za raven republike vodi pose- 
bej v merilu 1:25.000 na osnovi generaliziranih podatkov tega 
registra, ki ga vodijo po občinah in jih bo predvidel zakon. 
Največji poudarek bo dan računalniški obdelavi podatkov in 
povezavi z drugimi registri. 

Vodenje registra za nivo republike je logičen rezultat nasta- 
vitve registra v občinah in s tem pridobitev podatkov in temat- 
skih obdelav tudi za republiko. 
3.2.13. Nastavitev evidenc o predpisanem varovanju 
prostora in o omejitvah pri posegih v prostor 

Evidenca je potrebna za planiranje in načrtovanje, za izvaja- 
nje kmetijske politike, za urejanje prometa z zemljišči, za 
izvajanje lokacijske politike in za ohranitev ter boljšanje člo- 
vekovega okolja. 

Posledice, v kolikor naloga ne bo izvršena, so neposredno v 
tem, da ne bo mogoče izvajati nalog, /c/ jih predvideva zakon o 
urejanju prostora in jih je mogoče le posredno tudi ocenje- 
vati. 
3.2.14. Nastavitev evidence stavbnih zemljišč 

Evidenca stavbnih zemljišč je namenjena kompleksnemu 
gospodarjenju s stavbnimi zemljišči (usmerjanju razvoja, 
spremljanju prometa, izvajanju predkupne pravice, spremlja- 
nju procesa pridobivanja zemljišč, določanju vrednosti zem- 
ljišč itd.) Osnova evidenci bodo podatki zemljiškega katastra. 

Zakon predpisuje vzpostavitev evidence v letu 1987. Posle- 
dice neizvedbe je težko oceniti, vsekakor pa so že očitne pri 
gospodarjenju s prostorom in prometu s stavbnimi zemljišči. 

3.2.15. Nastavitev in vzdrževanje kataloga podatkov iz 
evidenc o naravnih lastnostih prostora in evidence 
dejanske rabe prostora 

Katalog in evidenca nudita v povezavi z registrom prostor- 
skih enot vrsto podatkov, potrebnih pri urejanju prostora. Obe 
evidenci predpisuje zakon o urejanju prostora ter izvršilni 
predpis, sprejet na tej osnovi. 

Na tem področju, pomembnem pri urejanju prostora, je 
prava zmeda. Podatki so neenotni, zbirani v različnih službah, 
pogosto težko dostopni, kar onemogoča eksaktnost načrto- 
vanja izrabe prostora. 

4. OBRAVNAVA PRIPOMB OB PRIPRAVI 
PROGRAMA 

Izhajajoč iz nezadovoljivega stanja evidenc geodetske 
službe je bil pripravljen in dan v obravnavo srednjeročni 
program, s katerim bi bilo možno pričeti s sanacijo obstoječih 
evidenc, jih vzdrževati vsaj v minimalnem obsegu ter nastaviti 
predpisane nove evidence o prostoru. Glede na dvom o mož- 
nostih zagotovitve potrebnih sredstev pri obravnavi prvotne 
zasnove srednjeročnega programa, je bil pripravljen nov 
predlog z upoštevanjem sugestij obravnav. V primerjavi z 
osnutkom je v sedanjem predlogu srednjeročnega programa 
zmanjšan obseg del na vzpostavitvi tehničnih osnov za 
obnovo zemljiškega katastra, reviziji vrst rabe in katastrske 
klasifikacije. V minimalnem obsegu pa so načrtovana sred- 
stva za nove prostorske evidence ter evidenco stavbnih zem- 
ljišč, ki so bile med obravnavo zaradi omejenih možnosti 
financiranja programa popolnoma izločene. S tem je upočas- 
njeno delo na obeh nalogah zemljiškega katastra ter delno 
predviden obseg naloge prenešen v naslednje srednjeročno 
obdobje: predvidena pa so sredstva vsaj za pričetek dela na 
že navedenih evidencah, s prav tako daljšo časovno izvedbo 
naloge in večjim deležem sredstev občin. Glede na to, da so 
tudi ponovne obravnave potrdile potrebo, da se prične z 
delom na nastavitvi novih evidenc predpisanih z zakonom o 
urejanju prostora in zakonom o stavbnih zemljiščih, so 
dodatna sredstva minimum, ki še daje sprejemljivo možnost. 

5. VIRI SREDSTEV FINANCIRANJA 

Financiranje geodetskih del ni zadovoljivo. Realna vrednost 
vloženih sredstev v izdelavo in vzdrževanje geodetskih evi- 
denc se je po letu 1979 stalno manjšala. Posledica je siroma- 
šenje osnovnega fonda podatkov v prostoru, onemogočen 
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strokovni nadzor in slaba tehnična opremljenost organov in 
organizacij za izvajanje nalog. Te trditve utemeljujejo nasled- 
nji podatki: 

- višina sredstev, kijih je republiški proračun zagotavljal v 
letu 1979 za geodetska dela (71 milijonov din), je v primerjavi z 
družbenim proizvodom SR Slovenije predstavljal 0,363%«, v 
letu 1985 pa 0,052%<, (95 milijonov din), kar pomeni 7-kratno 
zmanjšanje; 

- skupna vrednost vseh sredstev, ki so bila v letu 1985 
zagotovljena za redno dejavnost vseh geodetskih upravnih 
organov (republiškega in občinskih) skupaj z izvajanjem 
posebnih programov geodetskih del je znašala manj kot 0,5% 
vrednosti že nastavljenih evidenc geodetske službe. To 
pomeni, da na ta način ne bodo niti v 200 letih zagotovljena 
sredstva v višini vrednosti obstoječih evidenc; 

- z zniževanjem finančnih sredstev republike so se zniže- 
vala tudi finančna sredstva v občinah, kot tudi obseg financi- 
ranja uporabnikov na ravni republike, saj je bilo pogojeno s 
soudeležbo. Z vedno težjo ekonomsko situacijo gospodarstva 
pa se uporabniki celo umikajo; 

- tudi primerjava z drugimi republikami in pokrajinama 
pokaže, da zagotavljajo mnogo več sredstev (preračunano na 
površino v Bosni in Hercegovini 2,8-krat več, Kosovo 6,1-krat 
več) kljub temu, da prevladujejo naloge zemljiškega katastra 
in ne izvršujejo vrsto nalog, ki so naložene geodetski službi v 
Sloveniji. Se bistveno več pa vlaga v geodezijo sosednja 
Avstrija, in sicer 14,3-krat več. 

Izhajajoč iz stanja evidenc geodetske službe je predlagan 
za srednjeročno obdobje 1986—1990 srednjeročni program, s 
katerim bo možno pričeti s sanacijo obstoječih evidenc, jih 
vzdrževati v minimalnem obsegu ter vsaj pričeli z vzpostavi- 
tvijo z zakoni predpisanih novih evidenc. 

Za realizacijo takega programa je potrebno po cenah za I. 
tromesečje 1986 zagotoviti 2.612,5 milijona dinarjev republi- 
ških sredstev in 2.570,1 milijona din občinskih sredstev. 

V primerjavi z osnutkom je vrednost predloga srednjeroč- 
nega programa zmanjšana za 28,5%; zmanjšan je obseg del 
za vzpostavitev tehničnih osnov za obnovo zemljiškega kata- 
stra, revizija vrst rabe in katastrske klasifikacije in nastavitev 
kataloga podatkov iz evidenc o naravnih lastnostih prostora 
ter evidence o dejanski rabi prostora. 

Sredstva SR Slovenije se zagotovijo na osnovi posebnega 
odloka o srednjeročnem programu, ki ga sprejme Skupščina 
SR Slovenije. Sredstva občin pa s sklenitvijo dogovora o 
uresničevanju srednjeročnega programa geodetski del, kar je 
tudi v skladu z dogovorom o temeljih družbenega plana SR 
Slovenije 1986-1990, saj je v poglavju urejanje prostora in 
varstvo okolja določeno, da bodo sredstva za izvedbo progra- 
mov geodetskih del zagotovili izvršni sveti v svoiih prora- 
čunih. 

Stroški planiranih del so izračunani po cenah za I. trome- 
sečje 1986. Pri tem so upoštevani dogovorjeni kriteriji norma- 
tivov in cenikov dela, ki so se izvajali v preteklem srednjeroč- 
nem obdobju. Za nova dela, kjer še ni cenikov in normativov 
so stroški ocenjeni. Končni stroški bodo opredeljeni z letnimi 
programi geodetskih del. 

Financiranje po posameznih letih: 
 (po cenah I. tromesečja 1986 v milijonih din) 

Leto Skupaj Republiški 
proračun 

Občine 

1986 
1987 
1988 
1989 
1990 

227,5 
560,0 
980,0 

1.440.0 
1.975.1 

124,5 
280,0 
490,0 
720,0 
980,0 

85,0 
280,0 
490,0 
720.0 
995.1 

5.182,6 2.612,5 2.570,1 

■f 
Pregled stroškov posameznih nalog: 

 (po cenah I. tromesečja 198'6 v milijonih din) 
Republ. 

proračun 
Občine Skupaj 

1. dokončanje del 1985 22,4 
2. sanacija osnovne mreže 125,0 

10,1 32,5 

3. navezovalna mreža 124,1 
4. tehnične osnove za 

obnovo zemljiškega 
katastra 

5. izvedba razvojno- 
programskih nalog 

6. reambulacija TK in PK 
7. reambulacija TTN 
8. revizija vrst rabe in 

katastrske klasifikacije 
9. izvedba cikličnega 

aerosnemanja 
10. fotointerpretacijska 

služba in nabava 
satelitskih posnetkov 

11. nastavitev RPE 
12. vzdrževanje RPE za raven 

republike 
13. evidenca o predpisanem 

varovanju prostora in 
omejitvah v prostoru 

14. evidenca stavbnih 
zemljišč 

15. katalog podatkov iz 
evidenc o naravnih 
lastnostih prostora in 
evidenca dejanske rabe 137,9 

41,4 165,5 

950,7 843,1 1.793,8 

126,7 
69,7 
64,3 

356,0 

7,2 

28,2 
74,2 

15,8 

57,7 

462,0 

46,0 

66,7 

'126,7 
69,7 

122,0 

18,0 

"53,2 

28,2 
140,9 

15,8 

226.6 406,6 633,2 

283.7 636,1 920,2 

137,9 
Skupaj 2.612,5 2.570,1 5.182,6 

"mftijona3Jin'ran^U raZlSl"v sodeluie Raziskovalna skupnost Slovenije s 40,5 
" »skladu s sklenjenim dogovorom sofinancirajo Izvedbo cikličnega aerosne- 
manja tudi uporabniki v dodatni višini 78,2 milijona din. 

Z dogovorom, katerega predlog je priložen tej obrazložitvi, 
bodo opredeljena dela, ki jih občine sofinancirajo ter višina 
sofinanciranja teh del (razen za ciklično aerosnemanje, za 
katero je že sklenjen poseben dogovor, ter občine sofinanci- 
rajo 35%). Osnova za določitev sofinanciranja je razvitost 
občine, upoštevajoč družbeni proizvod, število prebivalcev in 
velikost občine. Tak način je bil uveljavljen že v preteklem 
srednjeročnem obdobju. 

Uporabniki so iz sistema sofinanciranja splošnih večna- 
menskih evidenc službe izločeni. Vključeni pa bodo v celoti v 
financiranje vseh tistih specifičnih del po posebnem dogo- 
voru, kijih posamezna stroka zahteva. Tako bo moč zagotav- 

er?tn?st str°kovnih standardov, predvidena sredstva pa vključiti v bogatitev vsebine. S tem pa bodo tudi izenačeni vsi 
uporabniki evidenc geodetske službe. 

Z dogovorom o srednjeročnem programu se ureia tudi 
izvajanje komasacij zemljišč. Ker se program komasacij spre- 
jema posebej, se z dogovorom opredeljujejo le tisti pogoji in 
ukrepi, ki zavezujejo geodetske organizacije združenega dela 
za pravočasno m kvalitetno izvedbo del ter druge zadeve ki 
se nanašajo na odnose med Odborom za melioracije pri Zvezi 
vodnih skupnosti Slovenije in izvajalci ter Republiško geodet- 

cen)UPraV° (spreiemanie letn'h programov in normativov ter 

/» sredstev zahtevajo dela, vezana na zemljiški kataster (tehnične osnove za obnovo zemljiškega katastra, revizija vrst 
race in katastrske klasifikacije) ter nastavitev novih evidenc 
(točke št. 4., 8.. 13., 14. in 15. programa). Izvedbo tehničnih 
osnov je sicer moč upočasniti, vendar ne brez posledic za 
ostale evidence; pri predpisanih novih evidencah pa je predvi- 
dena nastavitev z zmanjšano intenziteto, kolikor predvidena 
sredstva omogočajo. Pri tem je potrebno poudariti, da so 
nove evidence dodatne naloge, za katere je potrebno sredstva 
dodatno zagotoviti; nikakor ne bi bilo dopustno financiranje 
na račun opustitve drugih nalog. Ker je bilo ob obravnavah 
izraženo stališče, da se delo na nastavitvi novih evidenc mora 
pričeti, je za te naloge v tem obdobju planiranih le del celotnih 
potrebnih sredstev na račun znižanja sredstev za naloge 4. in 
8. S tem je za te naloge upočasnjeno izvajanje oziroma delno 
prenešeno v naslednje srednjeročno obdobje. 

S strokovnega vidika geodetske službe je predstavljeni pro- 
gram tisti minimum nastavitve in vzdrževanja, ki naj prepreči 
nadaljnje nazadovanje vzdrževanja evidenc. 

40 priloga poročevalca 
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