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SKLIC SEJ ZBOROV 
SKUPŠČINE SR SLOVENIJE 

20. maja 1987 

Seja Zbora združenega dela, Zbora občin in Družbenopoli- 
tičnega zbora Skupščine SR Slovenije so sklicane za sredo, 
20. maja 1987. 

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

- poročilo delegacije skupščine SR Slovenije v Zboru 
republik in pokrajin Skupščine SFR Jugoslavije o poteku 
uskaljevanja nekaterih aktov iz pristojnosti Zbora republik in 
pokrajin Skupščine SFR Jugoslavije; 

- poročilo o izvajanju vseh ukrepov in aktivnosti za izbolj- 
šanje družbenoekonomskega položaja elektrogospodarstva 
in premogovništva; 

- predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah 
zakona o energetskem gospodarstvu. 
Zbor združenega dela in Zbor občin bosta obravnavala tudi: 

- predlog za izdajo zakona o varstvu pred nevarnimi 
snovmi; 

- predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah 
zakona o cestah z osnutkom zakona; 

- predlog za izdajo zakona o varnosti pomorske in notra- 
nje plovbe z osnutkom zakona; 

- soglasje k spremembam in dopolnitvam statuta Visoke 
ekonomsko-komercialne šole v Mariboru; 

- soglasje h kandidaturi Judo zveze Jugoslavije za organi- 
zacijo svetovnega prvenstva v judu za seniorje in seniorke leta 
1989; 

- osnutek odloka o predračunu prihodkov in odhodkov 
deviznih rezerv pri Narodni banki Jugoslavije za obdobje od 
26. maja do 31. decembra 1987; 

- pobudo za sklenitev družbenega dogovora o spremem- 
bah in dopolnitvah družbenega dogovora o pogojih organizi- 
ranja in skupnega financiranja mednarodnih športnih tekmo- 
vanj, ki jih prirejamo v Jugoslaviji z osnutkom družbenega 
dogovora. 
- osnutek zakona o garanciji Socialistične federativne repu- 
blike Jugoslavije za obveznosti sklada za financiranje poveča- 
nja zaposlenosti na manj razvitih in izrazito emigracijskih 
območjih SFRJ za posojila Sklada za reintegracijo Evrop- 
skega sveta; 

- predlog zakona o ratifikaciji sporazuma o garanciji med 
Socialistično federativno republiko Jugoslavijo in Medna- 
rodno banko za obnovo in razvoj (projekt za sektor cest - YU 
2715). 
Zbor združenega dela bo obravnaval še: 

— poročilo Narodne banke Slovenije za leto 1986 z zaključ- 
nim računo'm za leto 1986 in finančnim načrtom za leto 1987; 

— osnutek zakona o pokritju tečajnih razlik pri Narodni 
banki Jugoslavije in o prenosu na federacijo dela terjatev po 
bilanci deviznih rezerv pri Narodni banki Jugoslavije; 

— predlog ugotovitev, stališč in sklepov k informaciji Izvrš- 
nega sveta Skupščine SR Slovenije o tekočih gospodarskih 
gibanjih v SR Sloveniji v prvih mesecih leta 1987. 
Zbor združenega dela, Zbor občin in Družbenopolitični zbor 
imajo na dnevnem redu sej še: 

— volitve in imenovanja; 
— pobude, predloge in vprašanja delegatov oziroma druž- 

benopolitičnih organizacij. 

SEJA SKUPŠČINE SKUPNOSTI 
SOCIALNEGA VARSTVA SLOVENIJE 
19. maja 1987 

Skupščina Skupnosti socialnega varstva Slovenije bo na 
seji 19. maja 1987 enakopravno s pristojnimi zbori republi- 
ške skupščine obravnavala: 

-predlog za izdajo zakona o spremembi zakona o pokoj- 
ninskem in invalidskem zavarovanju s predlogom zakona. 

Skupščina skupnosti socialnega varstva Slovenije bo na 
seji med drugim obravnavala tudi poročilo o delu skupnosti v 
letu 1986 in sklepni račun za leto 1986; analizo izvajanja 
samoupravnega sporazuma o uresničevanju socialnovarstve- 
nih pravic v letu 1986. 

PREGLED SEJ ZBOROV SKUPŠČINE 
SR SLOVENIJE 
22. aprila 1987 

Delegati Zbora združenega dela, Zbora občin in Družbe- 
nopolitičnega zbora so na skupnem zasedanju poslušali: 

PRILOGA: 

OSNUTEK ZAKONA 
o spremembah in dopolnitvah zakona o davkih občanov (ESA-129) str. 1 

POROČILO 
delegacije Skupščine SR Slovenije v Zboru republik in pokrajin Skupščine SFRJ o 
13. seji Zbora republik in pokrajin Skupščine SFRJ, ki je bila 29. 4. 1987 str. 12 



- uvodno besedo Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije k 
informaciji o tekočih gospodarskih gibanjih v SR Sloveniji v 
prvih mesecih leta 1987, ki jo je podal podpredsednik Izvrš- 
nega sveta Skupščine SR Slovenije Janez Bohorič; 
- uvodno besedo k predlogu družbenega dogovora o spre- 

membah in dopolnitvah družbenega dogovora o skupnih 
osnovah in merilih ža samoupravno urejanje odnosov pri 
pridobivanju in delitvi dohodka v SR Sloveniji, ki jo je podal 
podpredsednik Skupščine SR Slovenije in predsednik odbora 
udeležencev družbenega dogovora Jože Knez. 

Ob obravnavi informacije Izvršnega sveta Skupščine SR 
Slovenije o tekočih gospodarskih gibanjih v SR Sloveniji v 
prvih mesecih leta 1987 je Družbenopolitični zbor sprejel 
ugotovitve in stališča; Zbor občin je sprejel ugotovitve, sta- 
lišča in sklepe, Zbor združenega dela pa bo o sklepnem 
dokumentu sklepal na naslednji seji zbora. 

Zbor združenega dela in Zbor občin sta sprejela predlog 
sprememb in dopolnitev družbenega dogovora o skupnih 
osnovah in merilih za samoupravno urejanje odnosov pri 
pridobivanju in delitvi dohodka v SR Sloveniji, ob sprejetju 
tega dokumenta pa sta sprejela še sklep; Družbenopolitični 
zbor je sprejel stališča. 
Zbor združenega dela in Zbor občin sta sprejela še: 

- sklepa ob obravnavi poročila delegacije Skupščine SR 
Slovenije v Zboru republik in pokrajin Skupščine SFR Jugo- 
slavije o poteku usklajevanja nekaterih aktov iz pristojnosti 
Zbora republik in pokrajin Skupščine SFR Jugoslavije; 

- predlog zakona o Pedagoški akademiji v Ljubljani; 
- predlog zakona o zaključnem računu o izvršitvi proračuna 

SR Slovenije za leto 1986; 
- osnutek zakona o začasnem financiranju skupnih potreb; 
- sklep ob obravnavi osnutka zakona o skupnem znesku 

sredstev za financiranje programa priprav za tisk in tiskanje 
osnovne hidrogeološke karte Jugoslavije in osnovne in.enir- 
skogeološke karte Jugoslavije za obdobje 1988-2009. 
Predlog zakona o pedagoški službi sta Zbor združenega 
dela in Zbor občin odložila. 

Zbor združenega dela je sprejel še: 
- sklep ob obravnavi osnutka zakona o Jugoslovanki banki 

za mednarodno ekonomsko sodelovanje; 
- predlog odloka o soglasju k predlogu zakona o ratifikaciji 

konvencije Mednarodne organizacije dela št. 155 o varstvu pri 
delu, zdravstvenem varstvu in delovnem okolju; 
- sklep ob obravnavi poročila o deiu Službe družbeneqa 

knjigovodstva v SR Sloveniji za leto 1986. 
Zbor združenega dela, Zbor občin in Družbenopolitični 

zbor so sprejeli še: 
- predlog odloka o imenovanju Ade Gorjup za namestnico 

generalnega direktorja Službe družbenega knjigovodstva v 
SR Sloveniji; 

- predlog odloka o izvolitvi Zvesta Apollonia in Jureta 
Mikuža za člana Upravnega odbora sklada za pospeševanje 
upodabljajoče umetnosti Moša Pijade. 

POJASNILA IN INFORMACIJE 

POJASNILO REPUBLIŠKEGA 

SEKRETARIATA ZA FINANCE V 
ZVEZI Z OBVEZNOSTMI 

PRISTOJNIH ORGANOV 

DRUŽBENOPOLITIČNIH 
SKUPNOSTI IN SAMOUPRAVNIH 

INTERESNIH SKUPNOSTI PO 

ZAKONU O SANACIJI IN 

PRENEHANJU ORGANIZACIJ 

ZDRUŽENEGA DELA 
Zakon o sanaciji in prenehanju organizacij združenega dela 

(Uradni list SFRJ, št. 72/86) v določbah 17., 28., 33. in 47. člena 
zavezuje pristojni organ družbenopolitične in samoupravne 
interesne skupnosti, da v predpisanem roku po sprejetju 
zahteve za ekonomsko in drugo pomoč obvesti temeljno 
organizacijo združenega dela, ki je nelikvidna, izkazuje mot- 
nje v poslovanju in izgubo v poslovanju o svoji odločitvi. 
Pristojni organ skupnosti mora v skladu z navedenimi določ- 
bami zakona obravnavati možnost za znižanje stopenj, opro- 
stitev obveznosti za plačilo davkov in prispevkov, ki se porav- 
najo iz dohodka, obveznosti iz naslova združevanja sredstev 
na podlagi samoupravnih sporazumov o temeljih planov 
samoupravnih interesnih skupnosti materialne proizvodnje in 
družbenih dejavnosti, združevanja in obveznega posojila v 
dobro skladov za nerazvita območja aH za odložitev navede- 
nih obveznosti, dokler jih temeljna organizacija ne bo mogla 
izpolnjevati. Z namenom, da bi bile temeljne organizacije 
seznanjene z možnostmi ukrepanja organov družbenopolitič- 
nih in samoupravnih interesnih skupnosti v skladu z njihovimi 
pristojnostmi, daje Republiški sekretariat za finance nasled- 
nje pojasnilo: 

V SR Sloveniji so posamezne določbe zakona o sanaciji in 
prenehanju OZD že konkretizirane z republiškimi predpisi. V 
16. členu zakona o davku iz dohodka temeljnih organizacij 
združenega dela in delovnih skupnosti (Uradni list SRS, št. 18/ 
80, 23/83 in 40/85) je določeno, da davčni zavezanec ne 
obračunava in ne plačuje davka iz dohodka za obdobje, za 
katero je v periodičnem oziroma zaključnem računu izkazal 

izgubo v poslovanju po določbah zakona o celotnem pri- 
hodku in dohodku. Iz navedene določbe izhaja, da temeljna 
organizacija združenega dela refundira vplačani davek iz 
dohodka v primeru izgube, plačila nadaljnjih akontacij tega 
davka pa je v skladu s 15. členom republiškega zakona oproš- 
čeno vse dotlej, dokler ne izkaže pozitivnega rezultata poslo- 
vanja. 

Na podlagi 15. člena zakona o zagotavljanju sredstev in 
izpolnjevanju obveznosti SR Slovenije za pospeševanje raz- 
voja gospodarsko manj razvitih republik in SAP Kosovo 
(Uradni list SRS, št. 35/81, 45/82, 18/85, 10/86 in 46/86) 
temeljna organizacija združenega dela - zavezanec po nave- 
denem zakonu - refundira plačane akontacije obveznega 
posojila, če je izkazala izgubo v zaključnem računu. Po mne- 
nju Republiškega sekretariata za finance je temeljna organi- 
zacija združenega dela, ki je izkazala izgubo za preteklo leto, 
oproščena plačila akontacij obveznega posojila tudi za 
tekoče leto, če je s sanacijskim programom, sestavljenim in 
sprejetim v skladu z zakonom o sanaciji in prenehanju organi- 
zacije združenega dela predvideno, da bo izguba v poslovanju 
izkazana tudi v zaključnem računu za to leto. Temeljna orga- 
nizacija združenega dela, ki je izkazala izgubo v periodičnem 
obračunu, preneha vplačevati mesečne akontacije obveznega 
posojila vse dotlej, dokler v naslednjem periodičnem obra- 
čunu ne ugotovi, da posluje brez izgube. 

Republiški predpisi ne določajo postopkov in načinov rav- 
nanja pristojnih organov samoupravnih interesnih skupnosti 
v zvezi z oprostitvijo, znižanjem aH odložitvijo obveznosti iz 
naslova plačila prispevkov iz dohodka in osebnega dohodka 
ter združevanja sredstev v primeru, ko temeljna organizacija 
združenega dela izkaže izgubo v periodičnem ali zaključnem 
računu. Po mnenju Republiškega sekretariata za finance naj 
bi bilo ukrepanje organov teh skupnosti v navedenem primeru 
predvideno v njihovih ustanovnih in drugih aktih, zato se 
morajo temeljne organizacije združenega dela s svojo zah- 
tevo za ekonomsko in drugo pomoč obrniti neposredno na 
tiste skupnosti, v okviru ali preko katerih zadovoljujejo dolo- 
čene skupne potrebe oziroma združujejo sredstva za financi- 
ranje investicij. 

Zakon o sanaciji in prenehanju OZD v določbah 14. do 23. 
člena ureja postopek za odstranitev vzrokov nelikvidnosti če 
slednja traja neprekinjeno 20 dni ali s prekinitvami 45 dni v 
enem trimesečju. V navedenih določbah je dana možnost 
organizaciji združenega dela, ki je nelikvidna, da lahko odloči, 
da pošlje program ukrepov za zagotovitev likvidnosti in za 
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odstranitev vzrokov nelikvidnosti in zahtevo za pomoč tudi 
drugim organom, organizacijam in skupnostim. Po mnenju 
Republiškega sekretariata za finance terja realizacija navede- 
nih določb zveznega zakona, ki se nanašajo na obveznosti 
družbenopolitičnih in samoupravnih interesnih skupnosti pri 
odpravljanju nelikvidnosti temeljne organizacije združenega 
dela, vzpostavitev sistema likvidnostne rezerve v teh skupno- 
stih za primere, ko načrtovani priliv sredstev ne omogoča 
realizacije s planom predvidenih nalog in obveznosti teh 
skupnosti. Glede na interventne ukrepe pri omejevanju sred- 
stev za zadovoljevanje skupnih in splošnih družbenih potreb, 
ki zahtevajo od družbenopolitičnih in samoupravnih interes- 
nih skupnosti sprotno usklajevanje prilivov sredstev z zakon- 
sko določenimi okviri, oblikovanje takšne rezerve ni možno, 
hkrati pa bi kakršenkoli dodatni izpad priliva sredstev iz 
obveznosti temeljnih organizacij združenega dela lahko pov- 
zročil pojav nezaželjenega širjenja nelikvidnosti na ostale 
uporabnike družbenih sredstev. Ob tem Republiški sekreta- 

riat za finance ugotavlja, da je v 113. členu zakona o službi 
družbenega knjigovodstva (Uradni list SFRJ, št. 70/83, 16/86 
in 72/86) že opredeljen prednostni vrstni red pri poravnavi 
obveznosti, kadar uporabnik družbenih sredstev na žiro 
računu in drugih računih pri službi nima denarnih sredstev za 
plačilo vseh nalogov oz. podlag za plačilo. 

Na osnovi navedenega Republiški sekretariat za finance 
meni, da morajo biti prizadevanja organizacij združenega 
dela, ki so v ekonomskih težavah, usmerjena predvsem v 
izboljšanje poslovanja tako, da bodo poleg pokrivanja lastnih 
stroškov poslovanja lahko prispevale tudi k zadovoljevanju 
splošnih in skupnih družbenih 'potreb. Republiški sekretariat 
za finance predlaga, da samoupravne interesne skupnosti 
razrešujejo zahtevke organizacij združenega dela za ekonom- 
sko in drugo pomoč le v utemeljenih primerih in glede na 
konkretne materialne razmere ter možnosti na svojem po- 
dročju. 

SKLEPI, STALIŠČA IN PRIPOROĆILAZBOROV SKUPŠČINE SRS 

SKLEP 
Skupščine SR Slovenije ob obravnavi predloga družbenega dogovora o 
spremembah in dopolnitvah družbenega dogovora o skupnih osnovah in merilih 
za samoupravno urejanje odnosov pri pridobivanju in delitvi dohodka v SR 
Sloveniji     

Skupščina SR Slovenije je na podlagi 
147. in 148. člena Ustave SR Slovenije 
ter 72., 74. in 345 člena poslovnika 
Skupščine SR Slovenije ob obravnavi 
predloga družbenega dogovora o spre- 
membah in dopolnitvah družbenega do- 
govora o skupnih osnovah in merilih za 
samoupravno urejanje odnosov pri pri- 
dobivanju in delitvi dohodka v SR Slove- 
niji na sejah Zbora združenega dela in 
Zbora občin 22. aprila 1987 ob upošte- 
vanju stališč Družbenopolitičnega zbo- 
ra sprejela 

SKLEP 

1. Skupščina SR Slovenije poudarja, 
da sprejetje sprememb in dopolnitev 
družbenega dogovora o skupnih osno- 
vah in merilih za samoupravno urejanje 
odnosov pri razporejanju in delitvi do- 
hodka v SR Sloveniji narekuje takojšnje 

aktivnosti v vseh temeljnih organizacijah 
in skupnostih, usklajeno delovanje ude- 
ležencev družbenega dogovora na ravni 
republike in njihovih skupnih organov v 
občinah. Skupščina opozarja na neod- 
ložljivost aktivnosti predvsem z name- 
nom, da se z uskladitvijo razmerij v raz- 
porejanju dohodka in osebnih dohodkov 
nadomesti interventne ukrepe, sprejete 
na zvezni ravni. 

2. Skupščina SR Slovenije poziva orga- 
nizacije združenega dela, da uskladijo 
letošnje planske akte z družbenimi usme- 
ritvami in družbenim dogovorom in zago- 
votijo dosledno razporejanje dohodka in 
čistega dohodka v skladu s temi usmeri- 
tvami, upoštevaje enotno mero uspeš- 
nosti. 

3. Skupščina SR Slovenije priporoča 
skupščinam občin oziroma posebnim 
družbenopolitičnim skupnostim, občin- 
skim svetom zveze sindikatov ter medob- 

činskim gospodarskim zbornicam, da 
proučijo potrebo po ustanovitvi skupne- 
ga odbora za spremljanje izvajanja dbgo- 
vora v občinah in za pomoč organizaci- 
jam združenega dela za to področje. 

4. Odbor udeležencev dogovora naj na 
podlagi obvestil skupnih odborov v obči- 
nah in mnenj komisij samoupravnih spo- 
razumov dejavnosti o učinkih uporabe 
mere uspešnosti, na podlagi periodičnih 
obračunov za prvo polletje takoj oceni in 
po potrebi pripravi dograditve kriterija za 
uporabo enotne mere uspešnosti. 

5. Organizacija združenega dela, ki še 
ni sprejela in uskladila svojih samouprav- 
nih splošnih aktov, se lahko opredeli tu- 
di, da uporablja določila družbenega do- 
govora in njegove usmeritve glede 
uspešnosti neposredno na način, kot je 
sprejela ustrezni samoupravni splošni 
akt. 

Skupščine SR Slovenije ob obravnavi predloga družbenega dogovora o 
spremembah in dopolnitvah družbenega dogovora o skupnih osnovah m merilih 
za samoupravno urejanje odnosov pri pridobivanju in delitvi dohodka v SR 
Sloveniji   

Skupščina SR Slovenije je na podlagi 
147. člena Ustave SR Slovenije ter 74., 
345. in 346. člena poslovnika Skupščine 
SR Slovenije ob obravnavi predloga 
družbenega dogovora o spremembah in 
dopolnitvah družbenega dogovora o 
skupnih osnovah in merilih za samou- 
pravno urejanje odnosov pri pridobiva- 
nju in delitvi dohodka v SR Sloveniji na 
sejah Zbora združenega dela in Zbora 
občin 22. aprila 1987 ob upoštevanju sta- 

lišč Družbenopolitičnega zbora sprejela 
naslednji 

SKLEP 

1. Skupščina SR Slovenije sprejema 
predlog družbenega dogovora o spre- 
membah in dopolnitah družbenega do- 
govora o skupnih osnovah in merilih za 
samoupravno urejanje odnosov pri raz- 
porejanju in delitvi dohodka v SR Slove- 
niji. 

2. Skupščina SR Slovenije pooblašča 
Jožeta Kneza, podpredsenika Skupščine 
SR Slovenije, da v sodelovanju z drugimi 
udeleženci dogovora uskladi končno be- 
sedilo dogovora na podlagi predlogov in 
pripomb Skupščine SR Slovenije in dru- 
gih udeležencev dogovora v okviru os- 
novne vsebine sprememb in dopolnitev 
dogovora ter v imenu Skupščine SR Slo- 
venije podpiše tako usklajeno besedilo 
dogovora. 
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UGOTOVITVE, STALIŠČA IN SKLEPI 
Zbora občin Skupščine SR Slovenije ob obravnavi informacije Izvršnega sveta 
Skupščine SR Slovenije o tekočih gospodarskih gibanjih v SR Sloveniji v prvih 
mesecih leta 1987 

Zbor združenega dela Skupščine 
SR Slovenije bo o sklepnem doku- 
mentu sklepal na seji dne 20. maja 
1987. 

Zbor občin Skupščine SR Slovenije je 
ob obravnavi Informacije Izvršnega 
sveta Skupščine SR Slovenije o tekočih 
gospodarskih gibanjih v SR Sloveniji v 
prvih mesecih leta 1987 ob upoštevanju 
stališč Družbenopolitičnega zbora na 
seji dne 22. 4.1987 na podlagi 260. člena 
poslovnika Skupščine SR Slovenije 
sprejel naslednje 

UGOTOVITVE, STALIŠČA 
IN SKLEPE 

I. 
1. Zbor občin se je seznanil z Informa- 

cijo Izvršnega sveta o tekočih gospodar- 
skih gibanjih in sprejema ugotovitve iz 
informacije, kakor tudi uvodno besedo 
predstavnika Izvršnega sveta Skupščine 
SR Slovenije na seji zbora 22. aprila 
1987. Zbor poudarja, da se ne uresničuje 
letošnja ekonomska politika, ki je usmer- 
jena predvsem v odpravljanje vzrokov in- 
flacije, spodbujanja tržno zanimive proiz- 
vodnje, konvertibilnega izvoza ter v ukre- 
pe, ki bodo organizacije združenega dela 
spodbujali k večanju produktivnosti dela 
in izboljšanju učinkov gospodarjenja. 
Nadaljujejo se nekatera neugodna go- 
spodarska gibanja, kar se odraža zlasti v 
premajhnem konvertibilnem izvozu, v 
šibki rasti proizodnje, v neuravnovešeni 
delitveni politiki, v nadaljnjem uveljavlja- 
nju administrativnih ukrepov, celo s po- 
seganjem v pretekle pogoje gospodarje- 
nja (cene, osebni dohodki, skupna in 
splošna poraba) ter v nezmanjšanih infla- 
cijskih pritiskih. 

2. Zbor ugotavlja, da se z intervencij- 
skimi ukrepi, sprejetimi na zvezni ravni, 
vse bolj oži prostor za ustvarjalen prispe- 
vek k razreševanju težke ekonomske si- 
tuacije, še posebej na samoupravnih os- 
novah. V njih se vse bolj tudi uveljavlja 
praksa sprejemanja ne dovolj preverje- 
nih, strokovno premalo pretehtanih in 
proučenih rešitev v ukrepih, ki jih je zato 
potrebno pogosto spreminjati in dopol- 
njevati, kar povzroča nezadovoljstvo in 
zmedo ter ne prispeva k motivaciji in 
mobilizaciji organizacij združenega dela 
za doseganje boljših poslovnih rezulta- 
tov. Zato zbor poudarja, da se lahko le z 
dosledno uveljavitvijo usmeritev skupne 
ekonomske politike, kot je opredeljena v 
zvezni resoluciji za leto 1987, in z dosled- 
nim uresničevanjem ključnih nalog, začr- 
tanih v republiški resoluciji vzpostavi po- 
goje za okrepitev odgovornosti delavcev, 
delovnih ljudi in občanov v vseh samou- 
pravnih organizacijah in skupnostih ter 
družbenopolitičnih skupnostih za uresni- 

čevanje kakovostnih sprememb v gospo- 
darstvu in delu s trajnimi ugodnimi 
učinki. 

3. Prve ocene učinkov in posledic v 
decembru 1986 sprejetih zveznih sistem- 
skih zakonov kažejo na njihov pomem- 
ben prispevek k realnemu vrednotenju 
produkcijskih tvorcev in oblikovanju re- 
alnega razpoložljivega dohodka, kar zbor 
v celoti podpira in vztraja, da morajo vsi 
ukrepi ekonomske politike temeljiti na tej 
usmeritvi. 

4. Zbor ocenjuje, da se pojavljajo naj- 
večja odstopanja v gospodarskih giba- 
njih od resolucijskih ciljev na področju 
ekonomskih odnosov s tujino, kjer nedo- 
sledno izvajanje sprejete ekonomske po- 
litike in nedodelan sistem ekonomskih 
odnosov s tujino skupaj z domačimi sla- 
bostmi pri gospodarjenju ne daje zadost- 

' ne materialne spodbude organizacijam 
združenega dela, da bi bistveno povečale 
konvertibilni izvoz in devizni priliv. Nedo- 
sledna tečajna politika in neredno izpla- 
čevanje izvoznih spodbud zmanjšujejo 
motiviranost za izvoz ter slabšajo dohod- 
kovni položaj izvoznikov na konvertibil- 
nih tržiščih, kar ob zmanjševanju deviz- 
nega priliva povzroča dodatne težave pri 
poravnavanju obveznosti do tujine. Manj- 
ša rast konvertibilnega izvoza od načrto- 
vanega pa ob zmanjšanju možnosti uvo- 
za repromateriala in opreme ogroža do- 
seganje planirane rasti proizvodnje, po- 
nekod pa se proizvodnja zaradi tega že 
zmanjšuje ali celo ustavlja. Neredno po- 
ravnavanje obveznosti do tujine pa slabi 
položaj organizacij združenega dela na 
tujih trgih ter vzbuja nezaupanje tujih 
partnerjev do sposobnosti naših organi- 
zacij združenega dela za izpolnjevanje 
prevzetih obveznosti. 

5. Zbor ugotavlja, da tudi na področju 
cen ne izvajamo v resoluciji sprejetih 
usmeritev. Resolucija ne predvideva ure- 
janja cen na administrativen način in na 
kratek rok, temveč se opredeljuje za več- 
je sproščanje delovanja tržnih zakonito- 
sti, čemur pa tekoča ekonomska politika 
ne sledi. Z grobim in linearnih posega- 
njem na področje cen se še posebej po- 
slabšuje gospodarski položaj kmetijstva 
(zlasti živinoreje), energetskega in želez- 
niškega gospodarstva, kar je tudi v na- 
sprotju z resolucijskimi usmeritvami. Po- 
leg tega pa tako administrativno posega- 
nje na področje cen povzroča negoto- 
vost v organizacijah združenega dela in 
jih spodbuja k dodatnemu povečevanju 
cen, jih demotivira za boljše gospodarje- 
nje in za bitko za doseganje boljših rezul- 
tatov tudi na tržišču, obenem pa se s 
takimi posegi posredno z državno inter- 
vencijo ureja tudi ustvarjanje dohodka, 
njegova delitev in razvoj. 

6. Zbor ugotavlja, da se vloga bank na 
področju deviznega in dinarskega poslo- 
vanja vedno bolj zožuje in oddaluje od 
opredelitev v resoluciji. Na deviznem po- 
dročju Narodna banka Jugoslavije pre- 

več ohranja vlogo distributerja deviz. To 
je med drugim predvsem posledica pre- 
majhnega deviznega priliva in prevelike- 
ga obsega izvoza na odnosih 1:1. Takšen 
način delovanja Narodne banke Jugosla- 
vije ob drugih pomanjkljivostih na po- 
dročju ekonomskih odnosov s tujino ne 
krepi odgovornosti poslovnih bank in nji- 
hovih članic za ohranjanje zunanje likvid- 
nosti. Na dinarskem področju pa je urav- 
navanje denarne mase z limiti tog admi- 
nistrativen pristop, kar ob restriktivni kre- 
ditno-monetarni politiki in ob velikem 
številu izjem plasmajev izven limitov, 
praktično skoraj onemogoča normalno 
odvijanje proizvodnje na drugih področ- 
jih, ki niso deležna podpore selektivnega 
kreditiranja. Narodna banka Jugoslavije 
bi morala, izhajajoč iz nalog, opredelje- 
nih v resoluciji, bolj uravnavati obseg de- 
narne mase z uporabo obvezne rezerve 
na plasmaje, politiko reeskontnih stopenj 
in uporabo drugih kvantitativnih instru- 
mentov. Taka politika lahko edino pove- 
ča interes poslovnega bančništva za zbi- 
ranja sredstev, okrepi skrb in odgovor- 
nost za vzdrževanje likvidnosti bank ter 
poveča poslovno samostojnost bank. 
Odločno pa je potrebno v kreditno-mo- 
netarni politiki zmanjševati uporabo pri- 
marne emisije za financiranje visokega 
pozitivnega salda v menjavi s področji, s 
katerimi imamo uveljavljen klirinški na- 
čin plačevanja. 

7. Zbor ugotavlja, da so nekateri napo- 
vedani izvedbeni ukrepi za izvajanje z 
resolucijo sprejete ekonomske politike in 
dograjevanje gospodarskega sistema za- 
mujali oziroma jih še vedno ni, kar tudi 
prispeva k neurejenosti pogojev gospo- 
darjenja, omogoča različno tolmačenje 
resolucijskih opredelitev in terja urejanje 
stanja z intervencijskimi ukrepi. Hkrati 
zbor zahteva pojasnilo in odgovornost za 
prepozno pripravo in sprejetje z resoluci- 
jo opredeljenih ukrepov. 

8. Na podlagi teh ugotovitev zbor zah- 
teva, da se ukrepi tekoče ekonomske po- 
litike sprejemajo bolj usklajeno z resolu- 
cijskimi opredelitvami in v smislu podpo- 
re doseganja ciljev republiške in zvezne 
resolucije za leto 1987. Le tako bo mogo- 
če resolucijske cilje tudi doseči, od vseh 
nosilcev nalog, opredeljenih v resoluciji, 
od zveznih organov do samoupravnih in 
poslovodnih organov v organizacijah 
združenega dela pa terjati tudi odgovor- 
nost za njihovo uresničevanje. 

Te ugotovitve zahtevajo, da na področ- 
jih ekonomskih odnosov s tujino, denar- 
no-posojilne politike, politike primarne 
delitve in na področju razporejanja do- 
hodka, pri kreiranju ekonomske politike 
in pri njenem izvajanju na zvezni, republi- 
ški in občinski ravni ter v organizacijah 
združenega dela, samoupravnih interes- 
nih skupnostih, bankah, zbornicah in 
drugih samoupravnih organizacijah in 

T 
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skupnostih, zagotovimo doslednejše 
uresničevanje resoiucijskih nalog in 
opredelitev. Zato je potrebno: 

1. Zagotoviti stabilnejšo dohodkovno 
motiviranost organizacij združenega de- 
la za povečanje konvertibilnega izvoza in 
deviznega priliva, kar je potrebno doseči 
predvsem z aktivno politiko tečaja dinar- 
ja, doslednim izvajanjem dogovorjene 
politike stimuliranja izvoza, vključno s 
posebnimi ukrepi, ki so po zakonu o de- 
viznem poslovanju v pristojnosti Zvezne- 
ga izvršnega sveta. Z ukrepi ekonomske 
politike na tem področju moramo spod- 
buditi povečanje čistega deviznega prili- 
va ter uresničiti strateške spremembe v 
kakovosti, strukturi in regionalni usmer- 
jenosti izvoza blaga in storitev, s pravo- 
časnim izplačilom stimulacij pa zagotovi- 
ti njihovo realno vrednost in zmanjšati 
potrebo izvoznikov po dodatnem naje- 
manju kreditov. Zagotoviti je potrebno 
izvajanje vzpostavljenega mehanizma, 
po katerem bodo poslovne banke skupaj 
z organizacijami združenega dela prev- 
zemale odgovornost za izvrševanje plačil 
v tujino, odvisno od ustvarjenega deviz- 
nega priliva v posameznih organizacijah 
združenega dela in nujnost izvršitve po- 
sameznega načina določanja prednost- 
nega poravnavanja obveznosti do tujine, 
podpreti prizadevanja bank po večji po- 
slovni svobodi na tem področju ter vezati 
pravico plačevanja v tujino na ustvarjanje 
deviznega priliva. Poslovne banke mora- 
jo tekoče zagotavljati ter pristojnim orga- 
nom v republiki posredovati pokatke o 
možnostih ter izvršitvah plačilnega pro- 
meta s tujino po organizacijah združene- 
ga dela, kar terja čimprejšnjo vzpostavi- 
tev ustreznega informacijskega sistema. 
V tem smislu je potrebno skleniti dogo- 
vor o enotnem informacijskem sistemu 
ter vanj vključiti vse subjekte, ki sedaj 
nepovezano delujejo na področju infor- 
macijskega sistema za ekonomske odno- 
se s tujino. Za uresničevanje skupnega 
nastopa na zunanjih tržiščih je treba za- 
gotoviti tudi učinkovitejše poslovno po- 
vezovanje organizacij združenega dela, 
riziko nastopa (tudi cenovni) pa porazde- 
liti v reprodukcijski verigi. 

Izvozu turističnih storitev je potrebno v 
praksi priznati enak status kot velja za 
izvoz blaga in na ta način okrepiti njego- 
vo izvozno usmerjenost in akumulativno 
sposobnost. V turističnih krajih je po- 
trebno z boljšo komunalno ureditvijo, 
maksimalno izrabo možnosti za prodajo 
blaga in raznovrstnih storitev in večjo 
kvaliteto kulturnih, športnih in drugih pri- 
reditev, skrbeti za celovitejšo turistično 
ponudbo. V sosednjih deželah je potreb- 
no v predsezoni z ustreznejšo turistično 
propagando informirati individualne go- 
ste o naši specifični ponudbi ter o pred- 
nostnih in ugodnostih, ki jih nudimo. 

2. S politiko realno-pozitivne in gibljive 
obrestne mere je potrebno spodbujati 
varčevanje. Za razvijanje in spodbujanje 
varčevanja je potrebno z ukrepi denarno- 
posojilne politike motivirati banke, vzpo- 
redno s tem pa v republiki razviti oblike 
varčevanja občanov z nakupom vred- 
nostnih papirjev (obveznic), kar bo omo- 
gočilo tudi lažje reševanje likvidnostnih 
problemov. Prenehati je potrebno z upo- 
rabo primarne emisije za financiranje 

raznih namenov, razen tistih, za katere je 
sistemsko predvideno. Denarna in poso- 
jilna politika bo morala biti v globalu re- 
striktivna, dokler bomo imeli opravka s 
tolikšnimi inflacijskimi pritiski, ter znotraj 
tega pa selektrivna - usmerjena v spod- 
bujanje izvoza, proizvodnjo hrane in obli- 
kovanje blagovnih rezerv. Pri tem pa mo- 
ramo upoštevati pri posameznih poslov- 
nih bankah njihovo vključenost v izvoz in 
v proizvodnjo hrane. 

3. Namesto poseganja z intervencijski- 
mi ukrepi na področju cen blaga in stori- 
tev je treba odločnejše sproščati delova- 
nje ekonomskih zakonitosti pri uresniče- 
vanju z resolucijo določene politike cen 
blaga in storitev. Linearno omejevanje 
rasti cen, njihovo lenearno zniževanje in 
podobni administrativni posegi na to po- 
dročje povzročajo velika prerazporejanja 
dohodka, kar nekatere organizacije zdru- 
ženega dela, ki so uspešno poslovale, 
vodi v izgube, onemogoča izvajanje ukre- 
pov finančne discipline, povzroča ne- 
smotrno preumerjanje proizvodnih pro- 
gramov ter slabša preskrbljenost tržišča. 
Zato bi morali administrativno urejati ce- 
ne le izjemoma, selektivno in pretehtano, 
ob tem pa ponuditi rešitve tudi za posle- 
dice takih ukrepov. 

4. Na področju gospodarske infra- 
strukture je nujno v večji meri upoštevati 
interese uporabnikov teh storitev, čim- 
prej omogočiti uporabo skupnih elemen- 
tov za oblikovanje cen ter omogočiti do- 
govarjanje uporabnikov in izvajalcev za 
ceno storitev, ne pa jih linearno omejeva- 
ti. V primeru nadaljnjega administrativ- 
nega urejanja pa je treba izhajati iz usme- 
ritev zvezne resolucije v zvezi z odprav- 
ljanjem cenovnih disparitet v gospodar- 
ski infrastrukturi ter zagotoviti diferenci- 
ran pristop pri povišanju cen, upoštevaje 
različen obseg stroškov za posamezno 
storitev, kajti linearno administrativno 
določanje cen ne rešuje problemov, tem- 
več jih le odlaga oziroma kopiči. 

5. V energetiki je potrebno opredeliti 
vnaprej znano dinamiko spreminjanja 
cen, da bo zagotovljeno racionalno ob- 
našanje uporabnikov, kot tudi gospodar- 
jenje proizvajalcev, ne pa njihovo poslo- 
vanje na odprt račun. Še odločnejše je 
treba spodbujati uvajanje varčevalnih 
programov energije, tudi z ugodnejšo 
kreditno politiko. Čimprej je treba spreje- 
ti samoupravni sporazum o enakomerni 
preskrbi z naftnimi de'rivati v državi in 
preveriti realnost sedanjih razmerij cen 
med posameznimi energenti in zagotoviti 
dosledno izvajanje dela energetske bi- 
lance SFR Jugoslavije, ki se nanaša na 
neenergetske potrebe. 

6. Zaustaviti je treba nadaljnje poslab- 
ševanje gospodarskega položaja železni- 
škega gospodarstva in uresničiti temelj- 
ne predpostavke za njegovo normalno 
delovanje. S tem v zvezi je treba zagoto- 
viti dosledno urejanje razmer na samou- 
pravnih osnovah v samoupravnih interes- 
nih skupnostih za železniški in luški pro- 
met, predvsem z neposrednim dogovar- 
janjem z uporabniki železniških storitev 
(oblikovanje ekonomske cene storitev na 
osnovi kvalitete in hitrosti prevoza ter 
dogovorjene dostave voz v določenem 
času in kraju). Podobne zaostrene raz- 
prave na področju ostalega prometa in 

zvez zahtevajo poglobljeno proučitev tr- 
ga, pogojev gospodarjenja in organizira- 
nosti ter na tej osnovi oblikovanje ustrez- 
nejše razvojne in poslovne politike te de- 
javnosti. 

7. V kmetijstvu je treba zlasti na po- 
dročju živinoreje takoj obpraviti cenovna 
neskladja in sprostiti cene mleku in mesu 
ter na ta način zagotoviti enakopravne 
pogoje gospodarjenja kmetijstva v pri- 
merjavi z ostalimi panogami, kot je to že 
opredeljeno v zvezni in republiški resolu- 
ciji za leto 1987. Pri tem pa je potrebno 
zagotoviti tudi tekoče izvajanje ostalih že 
sprejetih spodbujevalnih ukrepov na po- 
dročju kmetijske proizvodnje, kar še po- 
sebej velja za živinorejo. Na ta način bo 
možno stabilizirati to proizvodnjo in jo 
tudi povečevati, kar je pogoj za boljšo 
preskrbo in povečevanje izvoza kmetij- 
skih proizvodov. V času trajanja admini- 
strativno določenih cen v kmetijstvu je 
treba zagotoviti sočasne spremembe cen 
neposredne kmetijske proizvodnje in 
kmetijske predelave. 

8. Na področju stanovanjskega gospo- 
darstva je treba izoblikovati rešitve, ki 
bodo omogočale uresničitev ciljev stano- 
vanjske graditve, čeprav bodo le-ti prila- 
gojeni spremenjenim pogojem in ob tem 
storiti vse, da bo poraba sredstev čimbolj 
racionalna, da bodo čimbolj uveljavljene 
realne ekonomske kategorije in obenem 
zaščititi tako varčevalce kot investitorje. 
Banke, gradbena operativa in upravni or- 
gani morajo izdelati celovite pristope, ki 
bodo zagotavljali izvajanje temeljnih ci- 
ljev stanovanjske politike, upoštevaje 
stališča Skupščine SR Slovenije v zvezi z 
razvojem stanovanjskega gospodarstva. 

9. Na področju razporejanja in delitve 
dohodka in osebnih dohodkov je potreb- 
no zagotoviti zaščito akumulacije pred 
pretiranim usmerjanjem dohodka v teko- 
čo porabo, obenem pa ohraniti samostoj- 
nost in odgovornost delavcev v organiza- 
cijah združenega dela za vzpostavljanje 
takih razmerij v delitvi, ki bodo spodbuja- 
le k boljšemu delu, k več dela in k boljše- 
mu gospodarjenju. Nizka akumulacija, 
ustvarjena v preteklem letu, ob neupravi- 
čeno visoki rasti vseh oblik tekoče pora- 
be terja spremembo obnašanja na tem 
področju, kar opravičuje tudi intervenci- 
jo Zveznega izvršnega sveta. Pri izvajanju 
interventnih zakonov, ki omejujejo oseb- 
no, skupno in splošno porabo in nego- 
spodarske investicije pa je potrebno v 
skladu z njihovimi določili težiti k dose- 
ganju selektivnih učinkov glede na ures- 
ničevanje družbenih usmeritev o razpo- 
rejanju dohodka za leto 1986 ob upošte- 
vanju doseženih rezultatov dela in poslo- 
vanja v letu 1987. 

V družbenih dejavnostih je potrebno v 
skladu z določili zakona o začasni prepo- 
vedi razpolaganja z delom družbenih 
sredstev za osebne dohodke in za skup- 
no porabo delavcev za leto 1987 nad rast- 
jo produktivnosti dela zagotoviti, da se 
ohrani s planom določeno razmerje ravni 
osebnih dohodkov teh delavcev z delavci 
v gospodarstvu. 

V vseh primerih kršitev družbenih 
usmeritev tako v letu 1986 kot tudi 1987 
je potrebno dosledno izvajati zakonske 
zahteve o znižanju neupravičeno visoke 
ravni osebnih dohodkov. 
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V letošnjem letu sprejete družbene 
usmeritve o razporejanju dohodka so 
glede rasti sredstev za osebne dohodke v 
nekaterih dejavnostih oziroma organiza- 
cijah združenega dela ožje kot jo dovo- 
ljujejo določila interventnega zakona. 
Zbor ugotavlja pravilnost že sprejetih 
usmeritev, da se po zakonu ustrezni 
osebni dohodki (na podlagi dovoljenih 
odnosov usklajevanja ravni osebnih do- 
hodkov v delovni organizaciji in sestav- 
ljeni organizaciji združenega dela, na 
podlagi višje akumulacijske stopnje ter 
na podlagi izjemnega določanja teh sred- 
stev v organizacijah združenega dela, ki 
so v lanskem letu poslovale z izgubo) 
lahko povečajo le za tolikšen obseg sred- 
stev, ki omogoča izplačilo dosežene rav- 
ni osebnih dohodkov. Vsakršno poveče- 
vanje ravni osebnih dohodkov na že 
omenjenih podlagah brez predhodno 
ugotovljenih rezultatov po periodičnem 
obračunu bi bilo v nasprotju z usmeritva- 
mi letošnje resolucije ter njeno razdelavo 
v družbenem dogovoru ter letnih usmeri- 
tvah. 

10. Poseben problem je zadovoljevanje 
z resolucijo načrtovanih skupnih potreb 
v letu 1987, ki jih interventni zakon ome- 
juje bolj kot to dovoljujejo potrebe in 
možnosti SR Slovenije po obsegu in ka- 
kovosti opravljanja storitev v družbenih 
dejavnostih (šolstvo, zdravstvo, znanost, 
kultura). Zbor poudarja, da je tudi tu po- 
trebno usmeritve republiške resolucije 
uresničevati, pri tem pa zagotavljati, da 

se ne bodo trošila sredstva za neupravi- 
čeno in nepotrebno širjenje programov, 
skozi neupravičeno valorizacijo ali skozi 
širjenje obsega in vrste pravic. 

Že sprejeti ukrepi in njihove posledice 
morajo biti skrbno pretehtani v vsaki sa- 
moupravni interesni skupnosti in v vsaki 
občini. Z zamikom vseh neprednostnih 
plačil mora biti omogočeno prednostno 
plačevanje storitev izvajalskim organiza- 
cijam. Raven cen storitev mora ostati v 
skladu z izhodišči iz začetka letošnjega 
leta. * 

Ker zveznir interventni ukrepi učinkuje- 
jo zelo različno, morajo samoupravne in- 
teresne skupnosti v času do ugotovitve 
primerljivega dohodka in relativne uredi- 
tve odnosov v medsebojnih dogovorih 
poskrbeti za takšno zagotavljanje sred- 
stev, da bo tudi v tem času možno uresni- 
čevati zagotovljeni program. 

Zmanjšane materialne možnosti, ki so 
posledica slabših poslovnih rezultatov in 
realnega prikazovanja in obračunavanja 
dohodka, pa neodvisno od zveznih inter- 
ventnih ukrepov zahtevajo racionalno 
programiranje zadovoljevanja skupnih 
potreb in tudi krčenje programov^ za ka- 
tere se združujejo sredstva v samouprav- 
nih interesnih skupnostih. Ob tem je tre- 
ba zagotoviti racionalno organiziranost 
SIS in izvajalcev. Zoženim materialnim 
možnostim je potrebno prilagoditi tudi 
dinamiko dokončanja investicij v teku in 
ne začenjati novih. 

11. Na področju splošne porabe je po- 

trebno dati prednost nalogam, ki zago- 
tavljajo kakovostno opravljanje nujnih 
funkcij države, dati prednost pokrivanju 
najnujnejših materialnih stroškov in us- 
klajevanju ravni osebnih dohodkov. In- 
tenzivirati je potrebno izvajanje racionali- 
zacije državne uprave ter ob tem prepre- 
čiti negativno selekcijo kadrov. 

III. 
Zbor terja od Izvršnega sveta Skupšči- 

ne SR Slovenije, predlaga pa Gospodar- 
ski zbornici Slovenije, bankam, samou- 
pravnim interesnim skupnostim in dru- 
gim samoupravnim organizacijam in 
skupnostim, da takoj pristopijo k uresni- 
čevanju teh stališč, katerih izvrševanje 
bo Skupščina obravnavala ob majski 
analizi. Zbor nalaga delegatom v Skupš- 
čini SFRJ, da opozorijo na odmike od z 
resolucijo začrtane politike, hkrati pa naj 
zahtevajo celovito analizo delovanja Na- 
rodne banke Jugoslavije. To opozorilo 
naj velja tako za Skupščino SFRJ kot tudi 
za Zvezni izvršni svet. Zbor zahteva, da 
morajo predlagatelji vseh vrst aktov že 
ob sprejemanju oceniti obseg vseh druž- 
benih stroškov, ki nastajajo pri izvajanju 
posameznega akta, ne le z vidika stro- 
škov iz proračunov, temveč tudi glede 
stroškov drugih uporabnikov družbenih 
sredstev. Zbor meni, da ni potrebno spre- 
minjati ali dopolnjevati zveznih in repu- 
bliških resolucijskih usmeritev, ampak da 
je potrebno mobilizirati vse strukture na 
vseh ravneh za njuno uresničevanje. 

SKLEP  — 
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zakona ona 0 zacasnem financiranju skupnih potreb z osnutkom 

Zbor združenega dela in Zbor občin 
Skupščine SR Slovenije sta na seji dne 
22. aprila 1987 obravnavala predlog za 
izdajo zakona o začasnem financiranju 
skupnih potreb z osnutkom zakona in na 
podlagi 276. in 277. člena poslovnika 
Skupščine SR Slovenije sprejela na- 
slednji 

SKLEP 
1. Zbor združenega dela in Zbor občin 

Skupščine SR Slovenije ugotavljata, da v 
času od sprejema zakona o celotnem pri- 
hodku in dohodku do 1. julija 1987, ko se 
bodo začele uporabljati njegove določbe 
o ugotavljanju in razporejanju dohodka, 
ki zahtevajo spremembe republiških za- 
konov o svobodni menjavi dela na posa- 
meznih področjih ter na tej podlagi sa- 
moupravnih sporazumov o temeljih pla- 
nov samoupravnih interesnih skupnosti, 
vseh potrebnih sprememb zaradi obsež- 
nosti problematike po rednem postopku 
ni moč izpeljati. Ker je zato od 1. julija 
1987 do sprejema teh sprememb treba 
začasno urediti financiranje družbenih 

dejavnosti, Zbor združenega dela in Zbor 
občin ocenjujeta, da je predlog za izdajo 
zakona o začasnem financiranju skupnih 
potreb z osnutkom zakona potreben in 
ga sprejemata. 

Zbora ob tem poudarjata, naj se v Zvez- 
nem izvršnem svetu in Zveznem zboru 
Skupščine SFR Jugoslavije intenzivira 
delo pri ocenjevanju vseh pogojev za 
uveljavitev dela zakona o celotnem pri- 
hodku in dohodku, ki se nanaša na ugo- 
tavljanje in razporejanje dohodka, s 1. 7. 
1987. Ob tem ugotavljata, da bi bila odlo- 
žitev uporabe tega dela zakona smotrna, 
saj bi omogočila, da se prehod na nov 
obračunski sistem in financiranje druž- 
benih dejavnosti lahko opravi po samou- 
pravni poti, ne pa na podlagi interventnih 
zakonov. 

2. Predlog zakona o začasnem finan- 
ciranju skupnih potreb naj pripravi Izvrš- 
ni svet Skupščine SR Slovenije in ga čim- 
prej predloži v obravnavo Skupščini SR 
Slovenije. 

3. Pri pripravi predloga zakona naj Iz- 
vršni svet Skupščine SR Slovenije prouči 
in ustrezno upošteva mnenja, predloge 

in pripombe delovnih teles skupščine in 
zborov, skupin delegatov in delegatov v 
razpravi na seji zborov. 

4. Zbor združenega dela in Zbor občin 
nalagata Izvršnemu svetu Skupščine SR 
Slovenije, naj čimprej pripravi predloge 
za potrebne spremembe republiških za- 
konov o svobodni menjavi dela na posa- 
meznih področjih in priporočata republi- 
škim in občinskim samoupravnim inte- 
resnim skupnostim, da sočasno s spre- 
minjanjem zakonskih rešitev pristopijo k 
pripravi sprememb svojih planskih aktov, 
na podlagi ocenjene bilance priliva in 
porabe sredstev za skupno porabo. 

5. Ker bodo občinske skupščine v 
skladu s tem zakonom dolžne sprejeti 
odloke, s katerimi bodo določile prispev- 
ne stopnje za posamezne občinske sa- 
moupravne interesne skupnosti, je po- 
trebno v okviru sodelovanja Izvršnega 
sveta Skupščine SR Slovenije in občin- 
skih izvršnih svetov zagotoviti časovno 
usklajeno pripravo predloga zakona in 
odlokov občinskih skupščin, da ne bo po 
1. juliju 1987 v občinah moteno financira- 
nje družbenih dejavnosti. 

6 
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Zbora združenega dela Skupščine SR Slovenije ob obravnavi poročila o delu 
Službe družbenega knjigovodstva v SR Sloveniji za leto 1986. • 

Zbor združenega dela Skupščine SR 
Slovenije je na podlagi 335. člena usta- 
ve Socialistične republike Slovenije ob 
obravnavi poročila o delu Službe druž- 
benega knjigovodstva v SR Sloveniji za 
leto 1986 na seji dne 22. aprila 1987 
sprejel na podlagi 260. člena poslovnika 
Skupščine SR Slovenije naslednji. 

SKLEP 
1. Zbor združenega dela Skupščine SR 

Slovenije sprejema letno poročilo o delu 
Službe družbenega knjigovodstva v SR 
Sloveniji za leto 1986, ki ga je predložila 
Služba družbenega knjigovodstva. 

Zbor združenega dela ugotavlja, da po- 
ročilo daje celovit vpogled v delovanje 
službe in v uresničevanje njenih rednih 
nalog, opredeljenih v sistemskih zakonih 
in v pragramu dela službe ter posebnih 
nalog, ki so ji bile naložene v zvezi z 
izvajanjem interventnih predpisov na po- 
dročju omejevanja vseh oblik porabe v 
letu 1986. Poročilo opozarja tudi na ne- 
katere probleme, s katerimi se je srečeva- 
la služba pri svojem delu v preteklem 
letu. 

2. Zbor združenega dela poudarja, da 
naj služba tudi v prihodnje usmeri svojo 
dejavnost v izvrševanje svojih nalog, 
opredeljenih z zakonom o Službi družbe- 
nega knjigovodstva, z dolgoročnim pro- 
gramom gospodarske stabilizacije, z 
družbenim planom SR Slovnije za ob- 
dobje 1986-1990 in z resolucijo o politiki 

uresničevanja družbenega plana SR Slo- 
venije v letu 1987. Pri tem naj posebno 
pozornost nameni realizaciji neopravlje- 
nih nalog iz svojega delovnega progra- 
ma, zlasti še analizi obstoječega sistema 
evidenc v službi, oceni obsega in kakovo- 
sti podatkov, ki jih služba zagotavlja ter 
uskladitvi evidenc s potrebami in zahte- 
vami uporabnikov teh podatkov. Ker te 
analize SDK v SR Sloveniji ne more sama 
opraviti, ampak le s sodelovanjem služb 
na ravni Jugoslavije, naj pobudo za reali- 
zacijo te naloge prenese na Službo druž- 
benega knjigovodstva Jugoslavije. 

3. Zbor se strinja z ugotovitvami službe 
in uporabnikov družbenih sredstev glede 
težav pri izvajanju nalog na podlagi spre- 
jetih zveznih intervencijskih ukrepov. 
Meni tudi, da neizgrajenost enotnih me- 
todologij za posamezne ekonomske ka- 
tegorije postaja vse večji problem. Zato 
se pridružuje stališču službe, da je treba 
definicije, vsaj za najpomembnejše eko- 
nomske kategorije, čimprej urediti v skla- 
du z zakonom o temeljih družbenega si- 
stema informiranja. Proučiti je treba tudi 
možnost, da mora pri predlaganju novih 
zakonskih in drugih aktov, zlasti inter- 
ventnega značaja, predlagatelj zagotovi- 
ti, da izvajanje akta ne bo terjalo zbiranja 
novih knjigovodskih podatkov. 

4. Zbor združenega dela podpira pred- 
log Službe družbenega knjigovodstva: 

- za racionalizacijo knjigovodskih in- 
formacij, ki zajema bilančne sheme za 

organizacije združenega dela, samou- 
pravne interesne skupnosti, organe in 
proračune družbenopolitičnih skupnosti, 

- za natančnejšo opredelitev vsebine 
in namena ocene zaključnega računa ter 
ekonomsko-finančne revizije, 

- za poenostavitev prikaza finančnih 
obračunov poslovanja gospodarskih 
enot v tujini, 

- za zmanjšanje števila periodičnih 
obračunov za vse uporabnike družbenih 
sredstev. 

5. Služba naj vključi med svoje redne 
informacije tudi rezultate ocene zaključ- 
nih računov, kot svoje nove naloge nad- 
zora. Hkrati naj tudi tekoče obvešča o 
ugotovljenih nepravilnostih in nezakoni- 
tostih pri posameznih uporabnikih druž- 
benih sredstev. 

6. Služba družbenega knjigovodstva 
naj skupaj z Izvršnim svetom Skupščine 
SR Slovenije in samoupravnimi interesni- 
mi skupnostmi materialne proizvodnje 
pripravi rešitve za ustrezno izkazovanje 
družbenih sredstev, ki se združujejo v teh 
skupnostih na republiški ravni. 

7. Delegacija Skupščine SR Slovenije v 
Zboru republik in pokrajin Skupščine 
SFR Jugoslavije in delegati iz SR Slove- 
nije v Zveznem zboru Skupščine SFR Ju- 
goslavije naj še naprej opozarjajo na že 
dane predloge SR Slovenije v zvezi s 
problematiko delovanja Službe družbe- 
nega knjigovodstva ter terjajo ustrezne 
opredelitve oziroma rešitve. 

SPREMLJANJE IZVAJANJA ZAKONA O ZDRUŽENEM DELU 

MNENJE 

Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije k predlogu za izdajo in osnutku 

zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o združenem delu (ESA-217) 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na 49. seji dne 16/ 
4-1987 na podlagi 64. člena poslovnika Izvršnega sveta 
Skupščine SR Slovenije obravnaval: 

- PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA O SPREMEMBAH IN 
DOPOLNITVAH ZAKONA O ZDRUŽENEM DELU Z OSNUT- 
KOM ZAKONA, 

ki ga je Skupščini SR Slovenije predložil v obravnavo 
Zvezni zbor Skupščine SFRJ. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je ob obravnavi 
predloga za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah 
zakona o združenem delu z osnutkom zakona oblikoval 
mnenje, ki vam ga pošiljamo v prilogi. 

I. 
Dolgoročni program ekonomske stabilizacije seje opredelil 

za nadaljnji razvoj samoupravnih družbenoekonomskih odno- 
sov, za odpravljanje državnega vpletanja v tokove družbene 
reprodukcije, za enakopravne in enotne splošne pogoje 
poslovanja in za delovanje enotnega jugoslovanskega trga. V 
dolgoročnem programu je bilo posebej poudarjeno, da 
morajo splošni pogoji poslovanja organizacij združenega 
dela kar najbolj temeljiti na ekonomskih merilih. Deli njego- 
vega pograma so bili opredeljeni kot podlaga za nadaljnje 
delo. ..... 

V kritični analizi delovanja političnega sistema socialistič- 
nega samoupravljanja je bilo posebej izpostavljeno počasno 
uresničevanje samoupravnega proizvodnega odnosa, neures- 
ničeno odločanje delavcev o celotnem presežku dela, motnje 
v družbeni reprodukciji, itd. Njeno pripravo je posebej spod- 

budila oziroma aktualizirala nujnost doslednega uresničeva- 
nja dolgoročnega programa ekonomske stabilizacije. Posebej 
je bilo poudarjeno, da je treba skladno s temelji v ustavi 
oblikovati programske, normativne in institucionalne predpo- 
stavke za osvobajanje dela, za doslednejše uresničevanje 
družbene lastnine in samoupravljanja. Kritična analiza je 
posebej poudarila, da graditev normativnega sistema druž- 
bene reprodukcije ne krepi dovolj samoupravnega položaja 
delavcev, njihovega združevanja, odločanja o ustvarjenem 
dohodku v vseh odnosih družbene reprodukcije. V praksi so 
vse bolj izrazite težnje za ekstenzivnim in preveč podrobnim 
urejanjem družbenih razmerij; pretirani normativizem zožuje 
prostor za samoupravno urejanje družbenoekonomskih 
odnosov, samoupravni splošni akti dobivajo značaj aktov za 
izvajanje številnih predpisov. 

Kritična analiza se v svojem delu - predlogu nujnih spre- 
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memb za učinkovito delovanje in dograjevanje političnega 
sistema socialističnega samoupravljanja zavzema, da mora 
biti temeljna smer sprememb zagotavljanje pogojev za uresni- 
čevanje samoupravnih produkcijskih odnosov in odločujoče 
vloge delavskega razreda v družbeni reprodukciji. Bistvena je 
zato nadaljnja graditev in uspešno delovanje ustavno zasno- 
vanega sistema družbene reprodukcije, v katerem bodo 
delavci odločali o pogojih, sredstvih in rezultatih dela in s 
celoto političnega sistema zagotavljali uresničevanje svojih, 
skupnih in splošnih družbenih interesov. 

Dokumenti XIII. kongresa ZKJ, sprejeti junija 1986, so 
ponovno uveljavili temeljne opredelitve dolgoročnega pro- 
grama ekonomske stabilizacije. Iz dokumentov XIII. kongresa 
ZKJ izhaja jasna zahteva po utrjevanju samoupravnega polo- 
žaja delavca v temeljni organizaciji združenega dela in v 
sistemu združenega dela v celoti, kot nosilca odločanja o 
dohodku, reprodukciji in pri opravljanju funkcij politične 
oblasti. Na XIII. kongresu ZKJ, je bilo poudarjeno, da je treba 
precej ustvarjalneje razčleniti določbe zakona o združenem 
delu, ki naj bi spodbudile in razširile prostor za celotno 
samoupravno organiziranje. Gospodarjenje gospodarskih 
subjektov v tržnih razmerah zahteva, da se s planiranjem, 
temelječim na samoupravnem sporazumevanju in dogovarja- 
nju, pa tudi z ukrepi in instrumenti ekonomske politike, ki 
upoštevajo tržno logiko in ekonomske zakonitosti, ne pa da 
jih nadomeščajo, usmerja družbena reprodukcija. Nadaljnji 
razvoj samoupravljanja je odvisen od neposredne ekonomske 
zainteresiranosti delavca za smotrno uporabljanje sredstev 
družbene reprodukcije, od tega, v kolikšni meri bo njegov 
materialni in družbeni položaj posledica lastnega dela, poslo- 
vanja organizacije in njenega prispevka družbenemu 
dohodku v celoti. 

Glede na vse te usmeritve je treba zaključiti, da v zakon- 
skem urejanju združenega dela obstajajo določeni problemi, 
vprašanja, dileme, nejasnosti in pomanjkljivosti, ki jih bo 
treba odpraviti. Zakon namreč ni stalen in nespremenljiv 
način urejanja določenih družbenih zadev, temveč je dina- 
mična tvorba, ki jo je treba ustrezno prilagajati novim spozna- 
njem in potrebam. 

II. 
V predlogu za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah 

zakona o združenem delu je uvodoma poudarjeno, da je treba 
v zakonu opraviti določene spremembe in dopolnitve, zlasti 
tistih določb, ki se niso obnesle v družbeni praksi, in vse tiste 
določbe, ki otežujejo uresničevanje bistva njegovih temeljnih 
načel, zlasti uresničevanje vloge delavca v združenem delu 
kot temeljnega subjekta gospodarjenja z družbenimi sredstvi 
in odločanja o celoti odnosov družbene reprodukcije in v 
socialistični samoupravni družbi. Pri tem je poudarjeno, da 
predlagane spremembe in dopolnitve temeljijo na istih temelj- 
nih načelih, na katerih sloni zakon o združenem delu in da se 
s predlaganimi spremembami in dopolnitvami ne spreminjata 
družbeni in materialni položaj delavcev in organizacij združe- 
nega dela, temveč se ustvarjajo normativni pogoji za nadaljnji 
razvoj samoupravljanja, utrjevanje samoupravnega položaja 
delavcev v združenenem delu, za krepitev samostojnosti in 
zboljševanje položaja organizacij združenega dela kot samo- 
upravnih samostojnih blagovnih proizvajalcev. 

Izvršni svet meni, da so cilji in nameni, opredeljeni v pred- 
logu za izdajo zakona prepričljivi in tehtni ter nudijo podlago 
za odločitev, da so spremembe in dopolnitve zakona o zdru- 
ženem delu potrebne. 

Izvršni svet posebej podpira zahtevo po takšnih spremem- 
bah in dopolnitvah zakona, ki bodo odpirale možnosti ozi- 
roma zagotavljale večjo učinkovitost, racionalnost in uspeš- 
nost v združenem delu, učinkovitejše uveljavljanje družbeno- 
ekonomskih odnosov, hitrejše uveljavljanje z ustavo začrta- 
nega položaja delavcev v organizacijah združenega dela ter 
jasnejšo razmejitev urejanja teh zadev z zakonom oziroma s 
samoupravnimi splošnimi akti. 

Ker je hkrati v postopku tudi predlog za spremembo in 
dopolnitev ustave SFRJ bi se bilo treba po mnenju Izvršnega 
sveta opredeliti, ali obstajajo družbenoekonomski, družbeno- 
politični in pravnopolitični razlogi, zaradi katerih naj bi bile 
spremembe in dopolnitve zakona o zduženem delu nujne še 
pred spremembo ustave SFRJ. Pri tem je treba namreč 
poudariti, da je namen ustavnih sprememb, opredeljen v 
predlogu, da se začne postopek za spremembo ustave SFRJ, 

omogočiti hitrejši razvoj proizvodnih sil in socialističnih 
samoupravnih produkcijskih odnosov, popolnejše uresniče- 
vanje družbenega položaja združenega dela, spoštovanje 
ekonomskih zakonitosti in delovanje enotnega jugoslovan- 
skega trga, omejitev normativizma v družbenoekonomskih 
odnosih in političnem sistemu. Njihov namen je tudi smotr- 
nejše in učinkovitejše delovanje vseh inštitutov družbenoeko- 
nomskega in političnega sistema in uveljavljanje ustavnega 
položaja ter vloge delavskega razreda in vseh delovnih ljudi v 
družbi kot pogoja za materialni in kulturni napredek, nadalj- 
njo krepitev enakopravnosti narodov in narodnosti ter kohe- 
zije in neodvisnosti naše federativne skupnosti. 

Ce bi se že odločili, da so nekatere spremembe in dopolni- 
tve zakona o združenem delu kljub temu neizogibno nujne še 
pred sprejemom ustavnih amandmajev, bi bilo vsekakor treba 
nujnost teh sprememb in dopolnitev ustrezno argumentirati. 
Osnovno izhodišče pa bi moral biti skrajno restriktiven pri- 
stop, ne pa da se sedaj poskuša spreminjati in dopolnjevati 
kar 250 določb zakona o združenem delu, pri čemer ni nobe- 
nega jamstva, da ne bodo mnoge spremembe in dopolnitve 
po sprejetih ustavnih amandmajih ponovno predmet prouče- 
vanja in naknadnega spreminjanja. V oceni posledic predla- 
ganih rešitev je v predlogu za izdajo zakona omenjeno samo, 
da se z njimi ustvarjajo normativni pogoji za nadaljnji razvoj 
samoupravljanja, utrjevanje samoupravnega položaja delav- 
cev v združenem delu in za krepitev samostojnosti in zboljše- 
vanje položaja organizacij združenega dela. Ni pa omenjena 
bistvena posledica, ki bo iz sprememb in dopolnitev zakona 
izhajala: delavci v samoupravnih organizacijah in skupnostih 
bodo namreč morali celo vrsto svojih samoupravnih splošnih 
aktov-samoupravnih sporazumov o združitvi v različne orga- 
nizacije združenega dela, njihove statute, samoupravne spo- 
razume in druge samoupravne splošne akte (od katerih jih 
mnogo sprejemajo z oblikami osebnega izjavljanja) uskladiti z 
rešitvami, ki jih prinašajo spremembe in dopolnitve, predvi- 
dene v osnutku zakona. Tako je na več kot 60 mestih predvi- 
deno, da morajo biti določene zadeve predmet samouprav- 
nega urejanja s samopravnimi splošnimi akti, in še na dodat- 
nih 20 mestih je to predvideno kot možnost, ki jo delavci v 
samoupravnih splošnih aktih lahko izkoristijo. 

Globina, razsežnosti, problemi ter zadeve, ki naj bodo pred- 
met urejanja s samoupravnimi splošnimi akti, niso v celoti 
domišljeni in jasni v predlogu za izdajo zakona in tudi niso 
opredeljene vse posledice, ki nastanejo za delavce v različnih 
organizacijah združenega dela in skupnostih ter delovne ljudi 
in občane v družbenopolitičnih skupnostih, ki bi jih povzro- 
čile sprejete spremembe in dopolnitve zakona o združenem 
delu. Pri tem Izvršni svet še posebej poudarja, da bi morale 
biti obrazložene, utemeljene in predvidene posledice predla- 
ganih rešitev znane že vnaprej, ko se spremembe in dopolni- 
tve zakona pripravljajo, ne pa, da se proučujejo šele, ko je 
zakon sprejet, kot je bilo to ob sprejemu zakona o celotnem 
prihodku in dohodku. 

III. 
Izhajajoč iz že omenjenih izhodišč, ugotovitev in ocen na 

eni strani ter namenov in ciljev, ki jih želimo doseči s spre- 
membami in dopolnitvami zakona o združenem delu na drugi 
strani, Izvršni svet meni, da je treba odgovoriti zlasti na 
naslednja vprašanja: 

- ali predlagane spremembe in dopolnitve, kot jih vsebuje 
osnutek sprememb zakona o združenem delu, resnično 
dajejo možnosti za temeljit preokret oziroma preobrat v 
obstoječi družbeni praksi in da bodo prispevale k večji učin- 
kovitosti, uspešnosti ter racionalnosti v združenem delu, k 
učinkovitejšem uveljavljanju samoupravnih družbenoeko- 
nomskih odnosov, skladnih z opredelitvami v ustavi in v 
temeljnih načelih zakona o združenem delu; in če že zadovo- 
ljujejo to zahtevo, ali je nujno in potrebno, da so sprejete še 
pred spreminjanjem ustave, oziroma bi bilo morda bolj smo- 
trno, racionalno in tehtno, če bi se pripravljale in sprejemale 
hkrati s sprejemanjem ustavnih sprememb. Izvršni svet ob 
tem meni, da niti iz predloga za izdajo niti iz obrazložitve 
osnutka zakona taka nujnost sprememb in dopolnitev zakona 
o združenem delu, še pred ustavnimi spremembami, ni po- 
dana: 

- kakšno je razmerje med zakonodajnim urejanjem odno- 
sov skupnega pomena na eni strani ter samoupravnim ureja- 
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njem družbenoekonomskih in drugih odnosov s samouprav- 
nimi splošnimi akti na drugi strani. Izvršni svet pri tem ugotav- 
lja, da osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona 
ohranja dosedanjo, sporno prakso ko zakon na mnogih 
mestih predvideva oziroma zahteva, da se družbenoekonom- 
ski odnosi uredijo s samoupravnimi splošnimi akti, s čimer se 
jim v bistvu daje narava izvršilnih aktov k predpisom, ne pa 
narava originarnega avtonomnega urejanja odnosov. Izvršni 
svet pri tem meni, da bi morali v skladu z že sprejetimi 
usmeritvami v zasnovi potrebnih sprememb in dopolnitev 
zakona o združenem delu postaviti predvsem naslednja dva 
kriterija: da je normiranje v tem zakonu utemeljeno le toliko, 
kolikor gre za zavarovanje temeljnega samoupravnega pro- 
dukcijskega odnosa in kolikor to zahteva varnost poslovnega 
prometa, sicer pa bi morali prepustiti samoupravno združe- 
nemu delu, da samostojno ureja odnose, tako kot mu to 
narekuje predvsem njegov materialni interes ob delovanju 
tržnih zakonitosti; 

- ali so predlagane rešitve v osnutku sprememb in dopolni- 
tev zakona o združenem delu skladne z obstoječimi ustavnimi 
določbami, ali pa urejajo nekatere odnose že drugače, kot so 
opredeljeni v ustavi in pri tem že pomenijo določeno prehite- 
vanje oziroma prejudiciranje nekaterih ustavnih rešitev. To je 
še posebej pomembno glede na to, ker zakon o združenem 
delu sprejema Zvezni zbor Skupščine SFRJ. V nadaljevanju 
tega mnenja so opisane nekatere rešitve, ki po prepričanju 
Izvršnega sveta pomenijo določen vsebinski odmik od zas- 
nove ustavnih rešitev oziroma njihovega dosedanjega razu- 
mevanja. 

Ob tem Izvršni svet še posebej poudarja, da kljub temu, da 
določbe 25. člena zakona o združenem delu formalno niso 
spremenjene, dejansko vrsta določb osnutka sprememb in' 
dopolnitev zakona o združenem delu načenja po vsebini 
določbe 25. člena in skuša prenesti pristojnost na zvezno 
raven z zveznim zakonom (samostojno osebno delo in nje- 
govo povezovanje z združenim delom, delovna razmerja, 
družbene dejavnosti, gospodarska infrastruktura, ipd.). Repu- 
blike in avtonomni pokrajini imajo pravico in odgovornost za 
lastni razvoj in razvoj jugoslovanske skupnosti kot celote, kar 
je izrecno poudarjeno v temeljnih načelih ustave; bistvene 
spremembe v prerazdelitvi zakonodajne pristojnosti v federa- 
cijo kot so v osnutku zakona predlagane, pomenijo tudi 
bistveno sprmembo glede razpolaganja z dohodkom, zaradi 
česar bo precej oteženo izvajanje pravice in odgovornosti 
republik in avtonomnih pokrajin, da določajo politiko družbe- 
nega razvoja republike oz. AP, usmerjajo in usklajujejo z 
družbenim planiranjem materialni in družbeni razvoj. 

IV. 
Nekatere pripombe k predlaganim rešitvam v zakonskem 

osnutku: 
1. V predlogu za izdajo zakona so zelo na splošno oprede- 

ljena izhodišča, cilji in načela, na katerih naj bi temeljil predla- 
gani zakon. Ni pa podana vsebinska zasnova potrebnih spre- 
memb in dopolnitev zakona o združenem delu, ki naj bi bila 
podlaga, okvir in usmeritev za pripravo predlaganega zakona. 
Ob pomanjkanju take zasnove je nastalo obsežno besedilo 
zakonskega osnutka, ki se v preko 250 členih loteva najrazno- 
vrstnejših posegov v zakon o združenem delu in ki ob vrsti 
utemeljenih sprememb in dopolnitev vsebuje tudi vrsto nepo- 
trebnih in neumeteljenih, med njimi tudi takih, ki niso v skladu 
z ustavo, kljub sicer sprejeti usmeritvi, da se spremembe in 
dopolnitve zakona o združenem delu pripravijo pred ustav- 
nimi spremembami v okviru obstoječe ustavne ureditve. 

2. Zakonski osnutek ne sledi zahtevam iz dolgoročnega 
programa gospodarske stabilizacije in kritične analize delova- 
nja političnega sistema socialističnega samoupravljanja po 
odpravljanju prenormiranosti in doslednem upoštevanju z 
ustavo določene razdelitve normativne pristojnosti med 
različnimi nosilci normativne funkcije, zlasti tudi med organi 
družbenopolitičnih skupnosti ter samoupravnimi organizaci- 
jami in skupnostmi. Poleg tega, da zakonski osnutek, kot je 
bilo že omenjeno, na mnogih mestih zahteva, da se družbeno- 
ekonomski odnosi uredijo s samoupravnimi splošnimi akti, je 
v zakonskem osnutku tudi vrsta določb, ki izrazito ne sodijo v 
zakonsko urejanje, npr. celo določbe o načinu odločanja na 
zboru delavcev (178. člen) in določbe o delu delegacij in 
delegatov (187., 188., in 189. člen). Pri tem Izvršni svet 

poudarja, da je treba na področju upravljanja zagotoviti večjo 
uveljavitev racionalnosti in poenostavitve postopkov z 
natančno razmejitvijo pristojnosti, dolžnosti in odgovornosti, 
sicer se bodo upravno administrativne funkcije v sistemu še 
razraščale. 

3. Predlagane rešitve v zakonskem osnutku v nasprotju z 
ustavno opredelitvijo družbenega dogovora dajejo temu 
dogovoru značaj izvršilnega predpisa in splošno obvezujo- 
čega normativnega akta. Družbeni dogovor je po ustavi samo- 
upravni splošni akt, s katerim se zagotavlja in usklajuje samo- 
upravno urejanje odnosov širšega skupnega ali splošnega 
družbenega pomena. Družbeni dogovor sklenejo udeleženci 
prostovoljno in zavezuje samo udeležence, ki so ga sklenili ali 
k njemu pristopili. Skupščina družbenopolitične skupnosti 
lahko samo predpiše, da so posamezne samoupravne organi- 
zacije in skupnosti dolžne opraviti postopek družbenega 
dogovarjanja. Predlagane rešitve v zakonskem osnutku pa 
predvidevajo obvezno sklenitev družbenega dogovora in nje- 
govo veljavnost tudi za subjekte, ki ga niso sklenili ali k njemu 
pristopili (54., 55., 62., 63., 68. in 80. člen, novi 274. c člen v 
okviru 124. člena in 159. člen). 

Družbeni dogovor kot samoupravni splošni akt po ustavi ne 
sme biti v nasprotju z zakonom. V159. členu pa se predvideva 
obrnjena situacija, da mora biti zakon v skladu z družbenim 
dogovorom. 

V zvezi s tem je treba proučiti tudi utemeljenost določb 327. 
in 348. člena zakona o združenem delu, ki predvidevajo, da se 
z družbenim dogovorom lahko natančneje razčlenijo merila 
za organiziranje temeljnih organizacij oziroma za ustanavlja- 
nje delovnih organizacij. Mnenja smo, da razčlenitev teh meril 
ne more biti predmet družbenega dogovora, ki velja le za 
njegove udeležence. Ta merila morajo veljati za vse samou- 
pravne subjekte, zato se lahko določajo le z zakonom. 

4. V 7. členu se za določanje obsega, v katerem nosilec 
samostojnega osebnega dela lahko uporablja dopolnilno delo 
drugih oseb, predvideva dogovor republik in avtonomnih 
pokrajin. Tako normiranje presega ustavna pooblastila orga- 
nov federacije. Za usklajeno urejanje tega vprašanja se sicer 
lahko sklene dogovor republik in avtonomnih pokrajin, ven- 
dar je to stvar njihove odločitve in jih k sklenitvi takega 
dogovora ne more zavezovati zvezni zakon. 

5. Zakonski osnutek v vrsti členov v nasprotju z ustavno 
opredelitvijo pravic in dolžnosti federacije določa izključno 
pristojnost federacije za zakonsko urejanje določenih vpra- 
šanj: uporaba dotacij in daril (39. člen), določanje amortizacij- 
skih stopenj (44. in 46. člen), ugotavljanje dohodka delovne 
skupnosti, ki ne ustvarja celotnega prihodka (48. člen), upo- 
raba čistega dohodka za kritje izgub drugih temeljnih organi- 
zacij (53. člen), določanje minimalne višine in namenov upo- 
rabe sredstev rezerv (58. in 59. člen), prodaja in dajanje 
osnovnih in obratnih sredstev izven uporabe v začasno upo- 
rabo oziroma zakup (116. člen), ugotavljanje in razporejanje 
celotnega prihodka in dohodka zadrug in uporaba zadružnih 
sredstev (125. člen — novi 274. e in f. člen). 
Z 51. členom zakonskega osnutka je predvideno, da se naj bi 1 

izjemni dohodek ugotavljal po osnovah in merilih, določenih v 
samoupravnih sporazumih v skladu z zveznim zakonom, s 
čimer se posega v veljavno ureditev izjemnega dohodka, 
opredeljeno v 18. členu zvezne ustave. Slednja določba 
ustave SFRJ izrecno določa, da se ta sredstva uporabljajo 
skladno s samoupravnim sporazumom in zakonom za razvoj 
materialne osnove dela v organizaciji združenega dela, v 
kateri je bil dosežen, v občini in republiki oziroma avtonomni 
pokrajini in da odločanje o uporabi teh sredstev za razvoj 
materialne osnove dela v občini ali v republiki oziroma avto- 
nomni pokrajini temelji na samoupravnih osnovah. 

Zakonski osnutek vsebuje tudi nekatere določbe, s katerimi 
neposredno posega na področja, katerih urejanje je v zakono- 
dajni pristojnosti republike. Tako npr. v 1. členu predvideva 
možnost samostojnega opravljanja poklicne dejavnosti na 
področju zdravstva in izobraževanja, v 7. členu pa določa, kdo 
so člani družinskega gospodinjstva, čeprav je urejanje 
področja zdravstva in izobraževanja ter urejanje družinskih 
razmerij v zakonodajni pristojnosti republike. 

6. V vrsti členov zakonskega osnutka se termina •>samou- 
pravni sporazum o temeljnih plana« in »dogovor o temeljih 
družbenega plana« nadomeščata s terminom »akt o skupnih 
osnovah za pripravo srednjeročnih planov« (37., 58., 60. 67. in 
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72. člen). Dogovor o temeljih družbenega plana je ustavna 
Kategorija, ki je ni mogoče odpraviti z zakonom (71 in 257 
člen ustave SFRJ). 

7. V zakonskem osnutku so tudi druge določbe, ki niso v 
skladu z ustavo. V nasprrotju z 20. členom ustave SFRJ je 
opredelitev bruto osebnega dohodka v 61. členu, ker se ome- 
juje le na osebne in skupne potrebe, medtem ko ustavna 
opredelitev vključuje tudi splošne družbene potrebe. Katere 
skupne potrebe se krijejo iz bruto osebnega dohoka, je stvar 
ureditve v republiki oziroma avtonomni pokrajini in tega ne 
morejo urejati zvezni zakon, na kar smo y SR Sloveniji opozar- 
jali že v postopku za izdajo zakona o celotnem prihodku in 
dohodku. 

V neskladju z ustavo so tudi določbe, s katerimi se organi- 
zacije združenega dela, ki se ukvarjajo z uvozom in drugimi 
zunanjetrgovinskimi posli, izločajo iz obveznega združevanja 
dela in sredstev s proizvodnimi in drugimi organizacijami 
združenega dela, s katerimi poslujejo (22., 23., 24., 25., 26. in 
27. člen). Čeprav je ugotovljeno, da sedanja ureditev tega 
vprašanja ni ustrezna in jo je potrebno spremeniti, je treba 
upoštevati določbo 43. člena ustave SFRJ, ki ne omogoča 
predlagane spremembe. 

8. V osnutku zakona ni novih rešitev, ki bi razvijale sistem 
združevanja dela in sredstev na osnovi ekonomskih interesov 
organizacij združenega dela in ekonomske motivacije za 
skupna vlaganja. 

V 20., 23. in 30. členu je predvideno, da je samoupravni 
sporazum, s katerim se urejajo razmerja pri ustvarjanju skup- 
nega prihodka oziroma skupnega dohodka in ki ne vsebuje 
vseh v zakonu določenih sestavin, ničen. Mnenja smo, da taka 
sankcija ni ustrezna in da je treba tak samoupravni sporazum 
presojati po njegovi vsebini ne glede na naziv. Prav tako ni 
utemeljeno predpisovati, da se ta razmerja urejajo z enim 
samoupravnim sporazumom. 

Spremembe in dopolnitve zakona o združenem delu ne 
posegajo v določbo 159. člena veljavnega zakona, ki oprede- 
ljujejo obvezno združevanje dela sredstev družbene repro- 
dukcije za financiranje posameznih nujnih potreb družbene 
reprodukcije. Tako ostaja nedorečeno vprašanje vračljivosti 
interventno združenih sredstev, zlasti v tistih primerih, ko z 
investicijami iz združenih sredstev zagotavljamo določena 
stanja, ki so neobhoden pogoj za delo (npr.: gradnja ce$t, 
komunalnih objektov in naprav splošne rabe, vodnogospo- 
darskih objektov). Spremembe in dopolnitve zakona o združe- 
nem delu bi morale bolj določno urediti vprašanje vračljivosti 
interventno združenih sredstev, posebej pa še opredeliti, da 
ima funkcijo vračila denarnih sredstev tudi določena redna 
oskrba, prioritetna oskrba oziroma s tem izenačena kakšna 
druga realna oblika, ki zagotavlja nemoteno delo pri združe- 
valcu sredstev. 

V zakonu o združenem delu tudi ni dosledno izpeljano 
razločevanje med samoupravnimi sporazumi kot samouprav- 
nimi splošnimi akti in samoupravnimi sporazumi kot samou- 
pravnimi posamičnimi akti, kar v praksi povzroča nejasnosti. 
Glede tega je potrebno ustrezno spremeniti določbe VII. 
poglavja četrtega dela zakona, ki urejajo samoupravne spora- 
zume, družbene dogovore in druge samoupravne splošne 
akte. 

9. V 47. členu je predvideno, da se črta 107. člen zakona, ki 
določa, da se materialni in amortizacijski stroški v temeljnih 
organizacijah, ki opravljajo družbene dejavnosti, ugotavljajo v 
skladu z naravo teh dejavnosti pod pogoji in na način, kot je 
to določeno v samoupravnem sporazumu in zakonu. Mnenja 
smo, da je črtanje te določbe preblematično, ker se vprašanje 
materialnih in amortizacijskih stroškov v temeljnih organiza- 
cijah, ki opravljajo družbene dejavnosti, ureja v odnosih svo- 
bodne menjave dela, katere osnove se urejajo z republiškim 
oziroma pokrajinskim zakonom. 

V 52. členu sta vsebovani dve pomembnejši spremembi v 
primerjavi z veljavno ureditvijo. Po prvi spremembi (prvi 
odstavek) se uveljavlja načelo, da se morajo delavci v združe- 
nem delu praviloma vselej izjaviti o predlogih za določene 
obveznosti za zadovoljevanje skupnih in splošnih družbenih 
potreb, in sicer najpozneje do konca oktobra za naslednje 
leto. Takšen rok je po našem mnenju preuranjen, saj do konca 
oktobra še ni mogoče pripraviti ustreznih bilanc za splošne in 
skupne potrebe, ker ni na razpolago dovolj zanesljivih podat- 
kov o gospodarskih gibanjih v tekočem letu. Z drugo spre- 

membo (novi tretji odstavek) se postavlja načelo, da se vpla- 
čevanje obveznosti za skupne potrebe ustavi, ko temeljna 
organizacija poravna znesek obveznosti za določeno dobo. 
Predvideno rešitev razumemo kot uvedbo fiksnih obveznosti 
do družbenih dejavnosti za posamezno obračunsko leto. 
Predlagana rešitev po našem mnenju v danih družbenoeko- 
nomskih razmerah ni sprejemljiva, saj glede na močna infla- 
cijska gibanja ni mogoče vnaprej predvideti natančnih zne- 
skov za zadovoljevanje skupnih potreb na posameznih 
področjih družbenih dejavnosti. Predlagamo, da ostane v 
veljavi obstoječa ureditev (z republiškimi oz. pokrajinskimi 
predpisi), po kateri se delavci s samoupravnimi sporazumi o 
temeljih planov posameznih družbenih dejavnosti zavežejo za 
zagotavljanje sredstev za izpolnitev sprejetih ovrednotenih 
programov, ki se valorizirajo. Na podlagi tako sprejete obvez- 
nosti se konkretna finančna obveznost izrazi s stopnjo pri- 
spevka, ki upoštevajoč predvidena družbena gospodarska 
gibanja zagotavlja izpolnitev dogovorjenih programov. Če se 
med letom ugotovi, da prilivi na podlagi sprejetega instru- 
mentarija presegajo predvideno dinamiko porabe sredstev po 
sprejetih programih, se lahko to neskladje odpravi z že uve- 
ljavljenimi ukrepi, kot so odlog plačila akontacij pri prispevkih 
iz dohodka, oziroma zniževanje stopenj pri prispevkih iz oseb- 
nega dohodka in pri prispevkih iz dohodka. 

V 81. členu je s predlagano spremembo 155. člena zakona 
predvideno, da se med subjekte, ki so dolžni pomagati organi- 
zaciji združenega dela z motnjami v poslovanju vključijo tudi 
banke - kreditorji ter skupnosti premoženjskega in osebnega 
zavarovanja. Takšna širitev obveznosti za sodelovanje pri 
odpravljanju motenj pri poslovanju na zavarovalne skupnosti 
po našem mnenju ni sprejemljiva oziroma je v nasprotju s 
temeljno funkcijo sistema zavarovanja po obstoječi ustavni 
ureditvi (42. člen ustave SFRJ). Zavarovalne skupnosti se v 
skladu z ustavo ustanovijo za zavarovanje pred škodo, ki jo 
lahko povzročijo določeni riziki v poslovaju organizacij ozi- 
roma posameznikov. Zato pokrivanje rizikov po zavarovalni 
skupnosti nikakor ni mogoče širiti še na motnje v poslovanju, 
saj pri tem ne gre za škodo, ki je nastala na delovnih sredstvih 
ob delovanju nezgodnih ali drugih dogodkov. Če bi bila spre- 
jeta v osnutku zakona predlagana ureditev, bi bila glede na 
obstoječe ekonomske razmere pravna varnost zavarovalnih 
subjektov v celoti porušena. 

V 83. členu je predvideno črtanje 158. člena zakona, ki ureja 
konpenzacije. Postavlja se vprašanje, ali je črtanje tega člena 
predvideno zato, ker samo povzema določbo 256. člena 
ustave SFRJ, ali pa obstajajo za to tudi drugi razlogi. 

10. Postavlja se vprašanje, ali tako podrobno urejanje 
delovnih razmerij, kot je predvideno v zakonskem osnutku ne 
presega ustavnih pristojnosti federacije na tem področju' 

V 86. členu predviden obvezen sprejem v delovno razmerje 
kandidata, ki izpolnjuje pogoje razpisa, ni v skladu s samo- 
stojnostjo organizacij združenega dela pri določanju in izvaia- 
nju kadrovske politike. 

V 88. členu predvidena obveznost organizacij združenega 
dela ki ne sprejemajo pripravnikov, da vplačujejo ustrezna 
sredstva za odpiranje novih delovnih mest, je pravnosistem- 
sko vprašljiva, saj ni jasno, za kakšno naravo obveznosti gre 
(ne spada namreč ne na področje skupne in ne področje 
splosne porabe, saj je za reševanje problematike zaposlova- 
nja ze v obstoječem sistemu predvideno plačevanje poseb- 
nega prispevka). Ce pa bi predlagana rešitev v zakonu ven- 
darle ostala, je treba z zakonom jasno predvideti, da se 
problematika urejanja, zagotavljanja in uporabe tako obliko- 
vanih sredstev v celoti izvede na ravni republike oziroma 
avtonomne pokrajine. 

V 89. členu predvideno začasno in trajno razporejanje 
delavcev iz ene v drugo temeljno organizacijo v okviru samou- 
pravne interesne skupnosti je pravnosistemsko vprašljivo 

V 113. členu je predvideno prenehanje delovnega razmerja 
po samem zakonu, ko delavec izpolni polno pokojninsko 
dobo ali starost 65 let in najmanj 20 let pokojninske-dobe. 
Mnenja smo, da bi bilo treba kot doslej dopustiti možnost, da 
se to vprašanje z republiškim oziroma pokrajinskim zakonom 
tudi drugače reši glede na razmere v posamezni republiki 
oziroma avtonomni pokrajini. 
11. V zakon o združenem delu ne sodijo določbe o združeva- 
nju delovnih ljudi in občanov v interesne zadruge, ki se ne 
ustanavljajo zaradi pridobivanja dohodka, ampak zaradi 
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zadovoljevanja določenih potreb delovnih ljudi in občanov po 
načelih vzajemnosti in solidarnosti, kot so stanovanjske, hra- 
nilnokreditne, potrošniške in druge podobne zadruge (274. e 
člen v okviru 124. člena, 132. in 135. člen). Združevanje 
delovnih ljudi in občanov v te vrste zadrug se ureja z republi- 
škimi oziroma pokrajinskimi predpisi. 

12. Zakonski osnutek predvideva nekatere nove oblike 
organiziranja združenega dela, ki pa niso pravno izdelane in 
se ob njih postavlja vrsta vprašanj v zvezi z njihovim statusom, 
odgovornostjo v pravnem prometu in delovnimi razmerji 
delavcev. To so začasna pogodbena delovna enota (146. 
člen), začasna skupna delovna enota (166. člen), združena 
pogodbena organizacija (142. člen) in delovna organizacija z 
določenim časom trajanja. 

13. V 159. členu predvidena ureditev organizacij združe- 
nega dela drobnega gospodarstva je neizdelana in nejasna. 
Omejitev glede oprostitve ali odložitve plačila davkov in pri- 
spevkov organizacijam združenega dela drobnega gospodar- 
stva, ki poslujejo z izgubo, je ustavno vprašljiva, ker postavlja 
te organizacije v neenakopraven položaj z drugimi organiza- 
cijami združenega dela. . 

14. V 163. členu osnutka zakona se predlaga dopolnitev 
zakona o združenem delu z novim 388. a členom, ki razširja 
ustavno določeno možnost obveznega združevanja določenih 
vrst organizacij združenega dela v skupnosti, v katerih se v 
splošnem interesu zagotavlja enotnost sistema dela na 
ustreznih področjih, tudi na zagotovitev enotnosti družbeno- 
ekonomske enotnosti v teh sistemih na podlagi zveznega 
zakona. Besedilo 388. a člena zajema praktično celotno uredi- 
tev delovanja teh sistemov. S tem pa se posega tudi v temeljna 
ustavna načela. saj bi se lahko z zveznim zakonom omejili le 
na zagotavljanje sistema družbenoekonomskih odnosov in na 
zagotovitev kompatibilnosti teh sistemov v tehnično-tehnolo- 
škem delovanju, nikakor pa ne na celoto njihovega organizi- 
ranja in poslovanja. 

15. V 176. členu predvideni primeri odločanja z referendu- 
mom so ožji od predvidenih v kritični analizi delovanja politič- 
nega sistema socialističnega samoupravljanja in ne vključu- 
jejo statuta in akta o skupnih osnovah za pripravo srednjeroč- 
nega plana in odpovedi pravice do povrnitve združenih sred- 
stev oziroma nadomestila za gospodarjenje z združenimi 
sredstvi. 

Za sprejemanje statuta organizacije združenega dela je v 
ustavi predvideno osebno izjavljanje delavcev (106. člen 
ustave SFRJ). Opustitev referenduma zato pomeni le spre- 
membo oblike osebnega izjavljanja. Za sprejemanje akta o 

skupnih osnovah za pripravo srednjeročnega plana je osebno 
izjavljanje predvideno v zakonu o temeljih sistema družbe- 
nega planiranja in o družbenem planu Jugoslavije. Odločanje 
o odpovedi pravici do povračila združenih sredstev oziroma 
nadomestila za gospodarjenje z združenimi sredstvi pa je po 
191. členu v pristojnosti delavskega sveta, kar je ustavno 
vprašljivo, ker gre za odločanje o dohodku, kar je bistvena 
sestavina pravice dela z družbenimi sredstvi (14. in 17. člen 
ustave SFRJ). 

16. V 198. členu predvideno reševanje spora pred arbitražo 
oziroma sodiščem združenega dela med poslovodnimi organi 
zaradi neizvrševanja materialnih obveznosti iz skupnega 
plana in drugih skupnih odločitev je vprašljivo, ker ne gre za 
spor med poslovodnimi organi, marveč za spor med temelj- 
nimi organizacijami. 

17. V osnutku zakona je vrsta določb, ki so nejasne in 
pravno neizdelane ali pa vsebujejo nepomembne in nepo- 
trebne spremembe in dopolnitve zakona o združenem delu, 
med katerimi so številne čisto redakcijskega značaja in samo 
obremenjujejo že tako obsežno besedilo sprememb in dopol- 
nitev. Slovensko besedilo v nekaterih določbah tudi pravno 
terminološko ni ustrezno. 

V. 
Iz vsega povedanega izhaja, da sprememb in dopolnitev 

zakona o združenem delu v predloženi zasnovi ni utemeljeno 
uveljaviti pred ustavnimi spremembami. Izvršni svet Skupš- 
čine SR Slovenije meni, da bi bilo treba v nadaljnji razpravi o 
spremembah in dopolnitvah zakona o združenem delu in o 
ustavnih spremembah oceniti, ali in katere spremembe in 
dopolnitve zakona o združenem delu je potrebno uveljaviti še 
pred spremembami ustave. Kolikor bi se ocenilo, da je 
potrebno sprejeti nekatere spremembe in dopolnitve zakona 
o združenem delu še pred ustavnimi amandmaji, bi bilo te 
spremembe in dopolnitve omejiti le na norme, ki bi se nepo- 
sredno uporabljale in ne bi zahtevale spremembe samouprav- 
nih splošnih aktov organizacij združenega dela, bodisi kot 
norme kogentnega značaja aH pa kot norme dispozitivnega 
značaja, ki bi jih organizacije združenega dela neposredno 
uporabljale, če ne bi smatrale za potrebno, da določena 
vprašanja v svojih samoupravnih splošnih aktih drugače ure- 
dijo. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije predlaga delegatom iz 
SR Slovenije v Zveznem zboru Skupščine SFRJ, da skupaj z 
drugimi stališči, mnenji in predlogi, uveljavljajo v Zveznem 
zboru tudi ugotovitve, ki so oblikovane v tem mnenju. 

SKUPŠČINA SOCIALISTIČNE REPUBLIKE SLOVENIJE 
Komisija za spremljanje izvajanja zakona o združenem delu 

STALISCA 
Komisije za spremljanje izvajanja zakona o združenem delu Skupščine SR 
Slovenije ob obravnavi problematike urejanja odnosov v organizacijah združenega 
dela s posebnim ozirom na manjše organizacije in poenostavitev urejanja 
nekaterih vprašanj o samoupravnih splošnih aktih     

Komisija za spremljanje izvajanja zakona o združenem 
delu je na svoji 9. seji dne 8. aprila 1987 obravnavala 
problematiko urejanja odnosov v organizacijah združe- 
nega dela s posebnim oziroma na manjše organizacije in 
poenostavitev urejanja nekaterih vprašanj o samouprav- 
nih splošnih aktih. 

Ker menimo, da so stališča, ki jih je komisija v zvezi s 
tem sprejela, zanimiva za širši krog, vam jih pošiljamo v 
objavo. 

I. Delavci v organizacijah združenega dela lahko odločajo 
o družbenoekonomskih in drugih samoupravnih odnosih 
tudi s sklepi kot samoupravnimi splošnimi akti. 

Skladno določilu 609. člena ZZD lahko sklep obravnavamo 
kot samoupravni splošni akt, če je bil sprejet po enakih 
pravilih, kakor veljajo za materijo, na katero se nanaša. V 

vsakodnevni praksi lahko s sklepom kot samoupravnim sploš- 
nim aktom delavci urejajo razmerja pri spreminjanju in dopol- 
njevanju drugih samoupravnih splošnih aktov, kar vse bi se 
odrazilo tudi kot poenostavitev samoupravnega urejanja 
odnosov znotraj organizacij združenega dela, lahko pa razre- 
šujejo tudi druga parcialna vprašanja. Sklep kot samoupravni 
splošni akt je poebej namenjen za tiste organizacije združe- 
nega dela, ki nimajo delavskega sveta (člen 490/2 ZZD). Sklep 
kot samoupravni splošni akt je treba objaviti (člen 577/1 ZZD) 
in upoštevati pravila o prepovedi retroaktivne veljave (člen 
577/3 ZZD). 

II. Delavci temeljnih organizacij v delovni organizaciji 
lahko odločijo, da bodo imeli enotne samoupravne splošne 
akte, vendar jih mora sprejeti v temeljni organizaciji pri- 
stojni organ ali pa delavci z osebnim izjavljanjem, s tem, da 
je delavcem temeljne organizacije pridržana pravica, da tak 
samoupravni splošni akt dopolnjujejo ali pa spreminjajo 
glede na lastne posebnosti. 
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V delovnih organizacijah z več temeljnimi organizacijami 
pogosto nastajajo spori o možnosti uveljavljanja enotnih 
samoupravnih splošnih aktov na ravni delovne organizacije. 
Ustavno sodišče SR Slovenije je zavzelo zgoraj navedeno 
stališče v odločbi objavljeni v Uradnem listu SRS št 22/77 
Komisija s ponovno objavo takega stališča le opozarja na 
možnost racionalizacije samoupravnega normiranja že pred 
spremembami zakona o združenem delu, ki predvidevajo 
enotne samoupravne splošne akte. Bistvenega pomena je da 
je enoten samoupravni splošni akt sprejet v vsaki od temeljnih 
organizacij po postopku, kakor je predpisan. Vsaka temeljna 
organizacija, kot temeljni samoupravni in družbenoekonom- 
ski subjekt, ima seveda pravico tak samoupravni splošni akt 
prilagoditi in dopolniti skladno z lastnimi posebnostmi, 
seveda pa ne v nasprotju s sklenjenimi samoupravnimi spora- 
zumi (613. člen ZZD). 

III. Odnosi pri razporejanju dohodka in čistega dohodka za 
osebne dohodke in skupno porabo, izboljšanje in razširjanje 
materialne osnove dela in za rezerve, izhajajoč iz kazalcev 
dohodka na delavca, dohodka nasproti angažiranim sred- 
stvom, bruto osebnega dohodka na delavca, akumulacije 
nasproti angažiranim sredstvom in njihove medsebojne 
odvisnosti, so predmet urejanja v planskih aktih. 

Samoupravni splošni akti s področja delitve čistega 
dohodka urejajo materijo na splošen in abstrakten način, 
dajejo normativne usmeritve v cilju dobrega gospodarjenja z 
družbenimi sredstvi. Ta načela opredeljena v samoupravnih 
splošnih aktih, se konkretizirajo v planskih aktih z določanjem 
konkretnih obveznosti in medsebojnih razmerij med različ- 
n/m/ kategorijami. Tak način urejanja je edino sprejemljiv, saj 
bi sicer morali neprestano spreminjati samoupravne splošne 
akte. Zato so planski akti komplementarni glede samouprav- 
nih splošnih aktov, enih ni mogoče uporabljati brez drugih. 

Zakon o temeljih sistema družbenega planiranja in o druž- 
benem planu Jugoslavije (Ur. list SFRJ št. 46/85) izrecno 
določa v 26. členu, da so odnosi pri razporejanju dohodka in 

čistega dohodka za osebne dohodke in skupno porabo, 
izboljšanje in razširjanje materialne osnove dela in za rezerve, 
izhajajoč iz kazalcev dohodka na delavca, dohodka nasproti 
angažiranim sredstvom, bruto osebnega dohodka na delavca, 
akumulacije nasproti angažiranim sredstvom in njihove med- 
sebojne odvisnosti, predmet urejanja v planskih aktih. Citi- 
rana določba opozarja na urejanje teh vprašanj v srednjeroč- 
nih planih, kjer so opredelitve širše in usmerjajoče Konkreti- 
zacija se opredeljuje v letnih planskih aktih, ki jih sprejema 
delavski svet. 

Če so delavci opredelili temeljne osnove in merila skladno z 
družbenimi dogovori in samoupravnimi sporazumi v letnih 
planskih aktih, so izpolnili svoje obveznosti, ki izvirajo iz 
zahteve po družbeno smotrni uporabi družbenih sredstev. 

IV. Na podlagi 148. člena v zvezi z 12. členom Zakona o 
delovnih razmer,i h lahko delavci v samoupravnih organiza- 
C'L,x - maihn,m številom delavcev (npr. do 10 delavcev) odločilo, da bodo imeli skupno disciplinsko komisijo z 
delavci enakih ali sorodnih dejavnosti. 
y™ei> s problematiko števila organov v manjših organiza- 

cijah združenega dela in z zavzetimi stališči gospodarskih 
sodišč o najmanjšem potrebnem številu delavcev za ustanovi- 

rial?i"Z al'en°vlte delovne organizacije, komisija meni, da skladno z določbo 148. člena v zvezi z 12. členom Zakona o 
*HrZ1 razT,r"h' lahk°. delavci v man'ših organizacijah .. . ne9a dela, z manjšim številom delavcev (npr. do 10) odločijo, da bodo imeli skupno disciplinsko komisijo z delavci 
enakih ali sorodnih dejavnosti. Skupno disciplinsko komisijo 
opredelijo delavci take organizacije v ustreznem samouprav- 
nem splošnem aktu, o skupni komisiji pa tudi sklenejo samou- 
pravni sporazum z organizacijo ali skupnostjo enakih aH 
sorodnih organizacij. 

,Pri s?stavi take komisije je treba upoštevati, da mora v delu 
disciplinske komisije, kadar se obravnava delavec prizadete 
organizacije, sodelovati delavec te organizacije. 

SKUPŠČINA SOCIALISTIČNE REPUBLIKE SLOVENIJE 
Komisija za spremljanje izvajanja zakona o združenem delu 

MNENJA ~    
Komisije za spremljanje izvajanja zakona o združenem delu Skupščine SR 
Slovenije ob obravnavi problematike reorganizacij združenega dela na pobudo 
Skupščine občine Radlje ob Dravi in Slovenska Bistrica 

Komisija za spremljanje izvajanja zakona o združenem 
delu je na svoji 9. seji dne 8. 4. 1987 obravnavala problema- 
tiko reorganizacij združenega dela in sicer na pobudo 
Skupščine občine Radlje ob Dravi in Slovenska Bistrica ter 
sprejela naslednja 

mnenja: 
1. Komisija ugotavlja, da se v vsakodnevni praksi organiza- 

cij združenega dela srečujemo s pogostim spreminjanjem 
samoupravne organiziranosti združenega dela. Pri tem gre za 
slojevitost in večsmernost gibanj v spremembah organizira- 
nja, trend reorganizacij pa gre v zmanjšanje števila temeljnih 
organizacij združenega dela. Po podatkih sindikatov Slove- 
nije in Gospodarske zbornice Slovenije naj bi bilo v nepo- 
sredni pripravi okoli 100 sprememb samoupravne organizira- 
nosti v organizacijah združenega dela. Temeljna značilnost 
teh predvidenih sprememb je v pomanjkanju elaboratov o 
družbenoekonomski upravičenosti takšnih sprememb. 

2. Komisija ugotavlja, da večina sprememb v samoupravni 
organiziranosti organizacij združenega dela ne temelji na 
določilu 326. člena zakona o združenem delu, ki jasno določa, 
pod kakšnimi pogoji in v katerih primerih lahko organizacije 
združenega dela pristopijo k reorganizaciji, zlasti glede spre- 
memb materialne osnove dela, tehnično-tehnoloških in narav- 
nih pogojev, poslovne in proizvodne preorientacije in ob 
drugih spremenjenih pogojih poslovanja. 

3. Predvidene spremembe pogosto ne temeljijo na elabo- 
ratu o družbenoekonomski upravičenosti in ne zajemajo vseh 

elementov, ki opredeljujejo reorganizacije, torej ves zbir orga- 
nizacijskih ukrepov, katerih cilj je izboljšanje metod dela, 
spremembe v organizacijski strukturi (delovnih mest, sred- 
stev, normativov, standardov) in potrebne elemente sistema 
planiranja, kontrole in podobno. Posebej je treba opredeliti 
tudi samoupravni položaj delavcev po reorganizacij. 

4. Pri reorganizacijah ni mogoče spregledati tudi uveljav- 
ljanja samoupravnega proizvodnega odnosa, ki temelji na 
pravici delavcev do odločanja, zlasti na pravici dela z družbe- 
nimi sredstvi. Poglavitni namen organiziranja je v zagotavlja- 
nju upravljanja z dohodkom, da ga delavci lahko združujejo v 
procesu družbene reprodukcije, od tega je odvisno tudi obli- 
kovanje TOZD-a in povezovanje v delovno in sestavljeno orga- 
nizacijo. Dohodek je temeljno izhodišče, zato so v organizira- 
nju temeljno vprašanje notranji odnosi na združevanju dela in 
sredstev. 

Organiziranje temeljnih organizacij tudi ni le stvar kakšne 
reorganizacije našega gospodarstva, marveč je predvsem dvi- 
ganje gospodarstva na višjo raven produktivnosti dela in bolj 
ekonomičnega gospodarjenja. Vse oblike organiziranosti 
morajo biti orientirane na takšno organizacijo dela, ki bo v 
vseh fazah delovnega procesa najracionalneje organizirana in 
bo ustrezno materialno, ustvarjalno in moralno stimulirala 
delovne učinke delavcev. Upoštevati pa je potrebno tudi vlogo 
delovnih enot po 471. členu zakona o združenem delu in 
samoupravnih delovnih skupin. 

Prevelike temeljne organizacije onemogočajo uveljavljanje 
delavcev kot osebnosti, zmanjšuje se občutek pripadnosti in 
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se v veliki meri negira motivacija zaradi zmanjšanih možnosti 
merjenja rezultatov dela. 

5 Samoupravna organiziranost organizacij združenega 
dela je skladno z določili 13. člena zakona o združenem delu, 
samoupravna pravica slehernega delavca in zato o njej ne 
morejo odločati drugi subjekti. _ 

329. člen zakona o združenem delu tudi natančno oprede- 
ljuje kateri subjekti združenega dela oziroma družbenopoli- 
tične skupnosti imajo aktivno legitimacijo za dajanje pobud in 
predlogov za samoupravno organiziranost delavcev. To dolo- 
čilo pa moramo tudi analogno uporabljati pri vseh reorganiza- 
cijah združenega dela. Posebej pa velja poudariti, da vsi 
navedeni subjekti v 329. členu nimajo pravice odločati o 
reorganizacijah. , 

6. V organizacijah združenega dela posebnega družbe- 
nega pomena pa imajo lahko družbenopolitične skupnosti, na 
podlagi posebnega zakona, skladno z določili člena 51. 
ustave SRS, večja pooblastila in vpliv pri organiziranosti teh 
organizacij združenega dela. Skladno posamičnim special- 
nim zakonom, predvsem s področja družbene in gospodarske 
infrastrukture, se ta večji vpliv, ki ga imajo družbenopolitične 
skupnosti, zaradi varovanja splošnega družbenega interesa, 
kaže predvsem kot dajanje soglasij k statutom oziroma neka- 
terim drugim samoupravnim splošnim aktom teh organizacij 
združenega dela. . 

7. Že kritična analiza, kot tudi družbeni plan Socialistične 
republike Slovenije sta opredelila nujnost prestrukturiranja 
gospodarstva kot enega izmed bistvenih pogojev v uresniče- 
vanju gospodarske stabilizacije in je zato treba presojati reor- 
ganizacije posameznih organizacij združenega dela s tega 
vidika. 

8. Komisija meni, da bi morali pri obravnavanju reorganiza- 
cij združenega dela dajati večji poudarek določilu 2. točke, 
320. člena zakona o združenem delu, ki določa, da imajo 

delavci pravico in dolžnost organizirati del delovne organiza- 
cije kot temeljno organizacijo, če se da rezultat skupnega 

■ dela delavcev v delovni celoti, ki se organizira kot temeljna 
organizacija, samostojno izraziti kot vrednost v delovni orga- 
nizaciji ali na trgu, ne pa pretežno na tehnično-tehnološke 
elemente, kot je praksa sedaj. Smisel organizacije namreč je, 
da delavci v njej zadovoljujejo svoje osebne, skupne in 
splošne potrebe. Pri reorganizacijah naj bo torej osnovno 
vodilo zadovoljevanje gospodarske funkcije in ne tehnično- 
tehnološke. Organizacije združenega dela morajo težiti za 
takšno organiziranostjo, ki je ekonomsko racionalna in druž- 
beno smotrna, in ki temelji na specializirani proizvodnji, ki se 
valorizira in realizira na trgu. 

9. Pri reorganizacijah bi morali razmišljati o aktiviranju 
osnovnih sredstev in zato neaktivirana usmeritev v drobno 
gospodarstvo, obrt ali na delo na domu, ter pri tem doseči 
stalno poslovno sodelovanje s subjekti katerim bi prenesli ali 
odtujili družbena sredstva. Integracija in koncentracije se 
dosegajo tudi s poslovnim sodelovanjem (kooperacije, zdru- 
ževanje dela in sredstev) in ne le s statusnimi oblikami. 

10. Reorganizacije, zlasti ukinjanje temeljnih organizacij 
ima pogosto vplive na skupno in splošno porabo v občini, kar 
pa velja posebej proučiti glede na uveljavljeni zakon o celot- 
nem prihodku in dohodku, kar vse bo treba razčistiti do 1. 7. 
1987, ko stopi navedeni zakon v veljavo. Komisija meni, da v 
bodoče ne bi preprečeval mobilnosti, koncentracije ali smo- 
trne alokacije družbenih sredstev. 

11. Z reorganizacijami v združenem delu se neredko 
kadrovsko siromaši področja, zato bi morali republiški in 
občinski organi v dolgoročnih planih posvetiti posebno 
pozornost nerazvitim področjem tudi z vidika izboljšanja 
kadrovske strukture kot pomembnega elementa za nadaljnji 
razvoj. 

VPRAŠANJA DELEGACIJ IN DELEGATOV 

ZBOR OBČIN - 18. 3. 1987 

- Obravnava predloga dogovora o 
spremembah in dopolnitvah dogovora o 
temeljih davčne politike 

Na 11. seji skupine delega- 
tov Skupščine mesta Ljublja- 
ne za delegiranje delegata v 
Zbor občin Skupščin SR Slo- 
venije, dne 9. marca 1987, je 
bilo postavljeno naslednje 
delegatsko vprašanje: 

Ali je že oblikovano besedi- 
lo predloga dogovora o spre- 
membah in dopolnitvah dogo- 
vora o temeljih davčne politi- 
ke in kdaj bo obravnavan na 
seji Zbora občine Skupščine 
SR Slovenije ter kdaj je pred- 
viden podpis tega dogovora? 

Na 9. seji Zbora občin 
Skupščine SR Slovenije, dne 
17.12.1986 je bila obravnava- 
na pobuda za sklenitev dogo- 
vora o spremembah in dopol- 
nitvah dogovora o temeljih 
davčne politike z osnutkom 
dogovora. Glede na to, da so 
pretekli že trije meseci od 
obravnave pričakujemo, da 
bo predlog dogovora predlo- 
žen v obravnavo v kratkem 
času, saj moramo skladno z 
njim naravnavati davčno poli- 
tiko oziroma pripraviti spre- 

membe in dopolnitve davčnih 
predpisov. Ker pa je bilo v os- 
nutku dogovora predvidenih 
nekaj rešitev, s katerimi ni- 
smo soglašali (2. odstavek 1. 
člena, rok za uskladitev pred- 
pisov idr.) želimo biti z reši- 
tvami v predlogu dogovora 
seznanjeni. 

Izvršni svet skupščine SZ 
Slovenije je posredoval na- 
slednji pisni odgovor: 

Skupščina SR Slovenije je 
na zasedanjih svojih zborov 
dne 17. 2. 1987 obravnavala 
pobudo za sprejem dogovora 
o spremembah in dopolnitvah 
dogovora o temeljih davčne 
politike, z osnutkom dogovo- 
ra. Skupščina SR Slovenije je 
navedeno pobudo sprejela in 
pooblastila svojega predstav- 
nika, da v postopku priprave in 
usklajevanja predloga dogovo- 
ra uveljavlja sprejete pripombe 
in predloge. 

Kot mesto usklajevanja do- 
ločb dogovora so republike in 
avtonomni pokrajini sprejele 
Medrepubliški komite za po- 

dročje financ. Na tem komiteju 
je bilo dne 1. 4. 1987 opravlje- 
no prvo usklajevanje stališč 
skupščin SR in SAP preko nji- 
hovih pooblašenih predstav- 
nikov. 

Na Medrepubliškem komite- 
ju za področje financ ni bilo 
doseženo soglasje SR in SAP 
glede posameznih določb do- 
govora, zato dogovor v obliki 
predloga še ni bil posredovan 
v sprejem skupščinam SR in 
SAP. Na Medrepubliškem ko- 
miteju za področje financ je 
bilo glede nadaljnjega poteka 

usklajevanja dogovorjeno, da 
se v okviru Zveznega sekretari- 
ata za finance in republiških 
ter pokrajinskih sekretariatov 
za finance vlože nadaljnji na- 
pori za dopolnitev besedila os- 
nutka dogovora. Po oceni 
predsednika Medrepubliškega 
komiteja za področje financ 
obstaja možnost, da bi na tej 
podlagi do konca aprila na Me- 
drepubliškem komiteju za po- 
dročje financ uskladili besedi- 
lo predloga dogovora o spre- 
membah in dopolnitvah dogo- 
vora o osnovah davčne poli- 
tike. 

- O pripravah za gradnjo cestnih 
povezav v SR Sloveniji in SFRJ 

Na 11. seji Zbora občin 
Skupščine SR Slovenije dne 
18. februarja 1987 je delegat- 
ka Mesta Maribor Alojzija Dol- 
tar zastavila naslednje dele- 
gatsko vprašanje: 

»V zadnjem času sem v 
sredstvih javnega obvešča- 
nja zasledila več informacij o 
pripravah na nadaljnjo izgrad- 
njo cestnih povezav v SR Slo- 
veniji in SFR Jugoslaviji oziro- 
ma točneje o pripravah na iz- 

gradnjo avtoceste Bratstva in 
enotnosti v Sloveniji in ures- 
ničitvi obveznosti SFRJ iz 
Osimskih sporazumov v ti- 
stem delu, ki se nanašajo na 
cestne povezave. 

Informacije o tem so nepo- 
polne in tako v tem trenutku 
človek nima prave predstve, 
kaj je bistvo teh priprav, kako 
tečejo, kakšna bo dinamika 
izgradnje, kakšne so finančne 
konstrukcije izgradnje, za ko- 
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likšna sredstva gre, koliko bo 
inozemskih, koliko domačih 
kreditov in kako se bodo ti 
krediti vračali oz. kakšen vpliv 
bo imelo njihovo vračanje na 
kasnejšo izgradnjo cestnih 
povezav v SR Sloveniji ali ce- 
lo morda na razvoj drugih po- 
dročij gospodarstva, kdo bo 
gradil, čemu posebna (menda 
zvezna) organizacija združe- 
nega dela, posebej ustanov- 
ljena za gradnjo ceste Brat- 
stva in enotnosti, kako bo ta 
izgradnja vplivala na izgrad- 
njo prepotrebnih cestnih po- 
vezav v drugih delih Slovenije 
oziroma do katere mere bo ta 
izgradnja zavrla reševanje 
cestno-transportnih težav 
drugod v republiki itd. 

Ob tem je bilo govora tudi o 
spreminjanju planskih aktov 
nekaterih občin in republike, 
kar je svojevrsten fenomen v 
sistemu družbenega planira- 
nja, ki meče v določenem smi- 
slu senco na realnost, pa tudi 
nesmiselnost planiranja, če 
lahko pride na osnovi odloči- 
tve Zveznega izvršnega sveta 
do planskih premikov, vred- 
nih baje po sedanjih cenah 
kar nekaj sto novih milijard 
dinarjev. Takšne ogromne 
preusmeritve finančnih sred- 
stev v preostalih nepolnih šti- 
rih letih tekočega planskega 
obdobja oz. do leta 1992, se 
bodo gotovo morale odražati 
v počasnejšem razvoju na 
drugih področjih. Takšna fi- 
nančna, bi rekla, dodatna fi- 
načna obremenitev je v tem 
smislu gotovo vredna podrob- 
ne analize in ocene. 

Slišati je tudi, da bi naj iz- 
gradili po sedaj izoblikova- 
nem programu gradnje avto- 
ceste Bratstva in enotnosti do 

leta 1991 in cestnih povezav 
po Osimskih sporazumih do 
leta 1992 v SR Sloveniji sku- 
paj blizu 300 km avtocest, kar 
je poteza, ki se je po mojem 
ne bi sramovali v najrazvitej- 
ših in bogatejših državah na 
svetu. Znotraj tega bi naj bile 
baje izgrajene kar tri avto- 
cestne povezave s sosednjo 
Italijo, kar mora človeka, tudi 
cestno prometnega laika, mi- 
lo rečeno, resnično osupniti. 

Glede na vse to in glede na 
dejstvo, da se ob vseh teh ve- 
likih, dejala bi, kar gigantskih 
avtocestnih projektih, daje, 
kot kaže, cestni problematiki 
severovzhodne Slovenije in 
še zlasti cestni povezavi Šen- 
tilj-Macelj očitno podrejen po- 
men, predlagam, da pripravi 
Izvršni svet Skupščine SR 
Slovenije v najkrajšem mož- 
nem času o tem izčrpno infor- 
macijo in nam jo pisno posre- 
duje takoj, ko bo narejena, se 
pravi, da se z informacijo ne 
bi čakalo do naslednje seje 
zbora, tako da bomo delegati 
s tem v zvezi lahko postavljali 
morebitna delegatska vpra- 
šanja ali dali morda celo 
kakšno pobudo za obravnavo 
teh vprašanj na seji tega zbo- 
ra, posebej še, ker sem glede 
problematike cest ob razpravi 
o predlogu repuliške resoluci- 
je postavljala določena vpra- 
šanja, na katera sem dobila 
odgovore, ki kaže niso v skla- 
du s sedanjimi aktivnostmi v 
pripravah na izgradnjo cest v 
Sloveniji. 

In na koncu vprašanje: »Ali 
pomeni ekspoze predstavni- 
ka Izvršnega sveta Skupščine 
SR Slovenije o gornji proble- 
matiki, ki smo ga danes po- 
slušali, že verificirano politič- 
no usmeritev?« 

- ZBOR OBČIN - 22. 4. 1987 

- Kdaj bo izdelan terminski plan, da bo 
cesta Bratstva in enotnosti zgrajena v 
predvidenem roku 

Vi™™občin: Novo mesto, Sevnica, Brežice, Črnomelj in Grosuplje, Trebnje, Krško, Metlika postavljamo nasled- 

nje delegatsko vprašanje: 

Izvršni svet Skupščine SR 
Slovenije je na seji 22/1-1987 
obravnaval predlog pristopa k 
izgradnji avtoceste Bratstvo 
in enotnosti v SR Sloveniji in 
pri tem ugotovil: 

- da je nujno, da v Sloveniji 
takoj pričnemo z vsemi aktiv- 
nostmi, ki so potrebne za pri- 
četek izgradnje celotnega po- 
teka avtoceste Bratstva in 
enotnosti; 

- da je možno zagotoviti, 
da bo vsa potrebna dokumen- 
tacija in postopki za celotno 
traso avtoceste končani v ta- 
kih rokih, ki omogočajo do- 
graditev avtoceste v letu 
1991; 

- da je pri planiranju dina- 
mike avtoceste potrebno upo- 
števati dokončanje izgradnje 
avtoceste hkrati s predorom 
Karavanke. 

Na podlagi' teh ugotovitev 
je izvršni svet sprejele med 
drugimi naslednje sklepe: 

- da se nalaga Republiške- 
mu komiteju za promet in zve- 
ze, da v sodelovanju s pristoj- 
nimi republiškimi organi izde- 
la medresorski mrežni plan 
vseh potrebnih aktivnosti za 
realizacijo projekta; 
- da nalaga Republiškemu 

komiteju za varstvo okolja in 
urejanje prostora, da v sode- 
lovanju z Republiškim komite- 
jem za kmetijstvo izvede vse 
potrebne postopke za pripra- 
vo in sprejem lokacijskih na- 
črtov in izdajo lokacijskih do- 
voljenj. 

Ob vsem tem pa ugotav- 
ljamo: 

- da mrežnega plana aktiv- 
nosti še vedno ni, da še nima- 
mo nobenega dokumenta z 
roki, ki bi opredeljeval potreb- 
ne aktivnosti in dinamiko pri- 
pravljalnih del ter izgradnjo 
avtoceste; 

- da še ni podpisanih po- 
godb za izdelavo lokacijskega 
načrta na odseku Višnja gora 
- Karteljevo in da še ni vseh 
projektov za izvedbo za grad- 
njo odseka ceste do Višnje 
gore; 

- da za odsek Karteljevo - 
Bregana še ni imenovane de- 
lovne skupine in ni podpisane 
pogodbe za izdelavo idejneoa 
projekta in lokacijskega načr- 
ta na tem odseku. 

Iz navadenega ugotavlja- 
mo, da dela na pripravah kas- 
nijo in da obstoja resna ne- 
varnost, da avtocesta v Slo- 
veniji do leta 1991, ko naj bi 
se vzpostavil promet preko 
Karavanškega predora, ne bo 
zgrajena. Faza pripravljalnih 
del od občin zahteva spre- 
membo in dopolnitev planskih 
dokumentov, pridobitev raz- 
nih soglasij in potrebnih ze- 
mlišč, kar pa zahteva tudi do- 
ločen čas. 

Zaradi tega Izvršnemu sve- 
tu SR Slovenije postavljamo 
naslednje delegatsko vpra- 
šanje: 

Kdaj bo izdelan terminski 
plan in kdaj bodo sklenjene 
pogodbe, da se bo lahko pri- 
čelo z vsemi pripravljalnimi 
deli in s samo gradnjo, da bo 
avtocesta Bratstva in enotno- 
sti zgrajena v skladu z ugoto- 
vitvami Izvršnega sveta SR 
Slovenije z dne 22/1-1987? 

Informacija Skupnosti za ceste Slovenije in mnenje 
Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije k tej informaciji 
sta odgovor na delegatski vprašanji iz Mesta Maribor in 

Novega mesta. 

SKUPNOST ZA CESTE SLOVENIJE 

Informacija o izgradnji avtocest v SR Sloveniji 

V prilogi vam dostavljamo informacijo o 
izgradnji avtocest v SR Sloveniji. Tekst informacije je 
usklajen tudi z Izvršnim svetom Skupščine SRS, ki ga je 
obravnaval na seji dne 16. 4. 1987. 

1. Uvod 

S sprejemom odloka Zveznega izvršnega sveta o izbiranju 
sredstev iz bencinskega dinarja za izgradnjo ceste Bratstva in 
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enotnosti v Jugoslaviji in z aktivnostmi, ki tečejo na zveznem 
nivoju o zagotovitvi sredstev za izgradnjo cest po Osimskih 
sporazumih, so v Skupnosti za ceste Slovenije stekla dela, ki 
jih moramo opraviti za realizacijo začrtanega programa. Ta 
program zajema v Sloveniji izgradnjo štiripasovne avtoceste 
od predora Karavanke (vključno s predorom) do Bregane (191 
km), od Razdrtega do Vrtojbe (44 km) in od Razdrtega do 
Fernetičev (22 km) Skupna dolžina izgradnje novih štiripasov- 
nih avtocest po pisanem programu znaša 257 km 

V SR Sloveniji so opisane ceste, skupaj s cestami, ki jih 
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obravnava ta informacija, del primarnega cestnega omrežja, 
so magistralne ceste in nosijo oznako in številko evropskih 
cest. S tem so tudi v celoti vključene v primarno cestno mrežo 
SFR Jugoslavije in so tako njen integralni del. 

Vstop v jugoslovanski prometni prostor s severa zapira 
sedaj karavanška gorska veriga. Cestni predori Jezersko, Lju- 
belj in Korensko sedlo zaradi nadmorske višine več kakor 
1000 m n. m. niso ustrezna vstopna vrata v Jugoslavijo. Te bo 
na stežaj odprl šele karavanški cestni predor. 

Prometni pomen ac Karavanke—Bregana, osimskih cest in 
bodoče AC Šentilj-Macelj je izreden za celotni sistem avtocest 
v Jugoslaviji. Na te ceste pritekajo najmočnejši prometni 
tokovi iz zahodno-evropskih držav. Tečejo v smeri proti 
vzhodu in jugu in napajajo vse važnejše cestno-prometne 
komunikacije v Jugoslaviji. T udi dinamika njihove izgradnje je 
prilagojena zahtevam prometa in njegovi obremenjenosti. 
Gradimo jih v smeri v sever-jug in zahod-vzhod ter tako 
sproti rešujemo najbolj kritične prometne razmere pri nas. 

Sedanje prometne razmere na slovenskem cestnem križu 
nas silijo v hitro in efektno ukrepanje. Na cesti Korensko 
sedlo-Ljubljana je I. 1986 znašal povprečni letni dnevni pro- 
met od 4.500 do 9.000 motornih vozil na dan, od Ljubljane do 
Bregane od 5.700 do 10.000 motornih vozil na dan. Dnevne 
prometne konice pa so znašale tudi preko 20.000 motornih 
vozil na dan. Prometne prognoze kažejo, da bo povprečna 
letna dnevna obremenitev na novi cesti pred letom 2000 
dosegla na posameznih odsekih 16.000 motornih vozil na 
dan. 

V trasah osimskih cest na Primorskem je bil v I. 1986 na 
posameznih cestnih odsekih povprečni letni dnevni promet 
od 2.200 do 7.200 motornih vozil na dan, po izgradnji avtocest 
pa bo na njih v letu 2.000 povprečni letni dnevni promet od 
9.000 do 12.000 motornih vozil na dan. 

2. Avtocesta Bratstva in enotnosti predor 
Karavanke-Bregana 

2.1. Splošno 
Avtocesta Karavanke-Bregana je del transjugoslovanske 

avtoceste od Karavank do Gevgelije. Ta cestna smer je hrbte- 
nica cestnega omrežja Jugoslavije in povezuje severoza- 
hodno Evropo z Jugoslavijo, Balkanom in Bližnjim vzhodom. 

Gradnja te avtoceste oziroma njenih odsekov je bila opre- 
deljena v vseh slovenskih in jugoslovanskih planskih doku- 
mentih v zadnjih petnajstih letih (srednjeročni in dolgoročni 
plani). Izgrajenost posameznih cestnih odsekov je naslednja: 
Slovenija 34 km ali 18% od skupaj 191 km, Hrvatska 153 km ali 
50% o skupaj 307 km, Vojvodina 30 km ali 34% od skupaj 87 
km, Srbija 252 km ali 61% od skupaj 412 km in Makedonija 63 
km ali 35% od skupaj 180 km. 

Od skupne dolžine transjugoslovanske avtoceste - 1177 km 
- je zgrajenih 532 km ali 45%. Zgraditi je potrebno še 645 km. 

V skladu z »Dogovorom o temeljih družbenega plana SR 
Slovenije za obdobje 1986-1990« sta na trasi avtoceste v 
gradnji predor Karavanke in južna obvoznica v Ljubljani, 
spomladi letos pa se bodo pričela dela na odseku Šmarje 
Sap-Višnja gora. 

V SR Sloveniji je trenutno v gradnji 12,2 km avtoceste, 
pripravljeno je za gradnjo še 12,2 km. Zgraditi pa jo je 
potrebno še 134,3 km. 

2.2. Dinamika gradnje 
Avtocesta predor Karavanke-Bregana je razdeljena na 14 

gradbenih cestnih odsekov, ki jih bomo v posameznih fazah 
gradnje po potrebi združevali. Ti odseki so: predor Karavanke 

(Hrušica), Hrušica-Žirovnica, Žirovnica-Črnivec, Crnivec-Pod- 
tabor, Podtabor-Naklo, Naklo-Kranj, Šentvid-Koseze, Malence 
(Rudnik)-Šmarje, Šmarje-Višnja gora, Višnja gora-Medvedjek, 
Medvedjek-Trebnje, Trebnje-Hrastje, Hrastje-Karteljevo, Kar- 
teljevo-Dobruška vas, Dobruška vas-Mrtvice in Mrtvice-Bre- 
gana. . 

Načrtovana dinamika gradnje predvideva izgradnjo posa- 
meznih cestnih odsekov tako, da bo možno v najkrajšem 
možnem času predati prometu daljše cestne poteze in na njih 
takoj pobirati cestnino. 

Opisane odseke naj bi gradili po naslednjem vrstnem redu: 
a) odsek Malence-Medvejek, 33 km, od marca 1987 do konca 
1991 
b) odsek Hrušica-Črnivec, 21,5 km, od sredine 1989 do konca 
1991 
c) odsek Černivec-Kranj, 17,1 km od sredine 1989 do jeseni 
1991 
d) odsek Šentvid-Koseze, 3,2 km, od sredine 1989 do konca 
1991 
e) odsek Medvedjek-Dobruška vas, 38,4 km, od jeseni 1989 do 
konca 1991 
f) odsek Dobruška vas-Bregana 33,3 km, od jeseni 1989 do 
konca 1991 

Pri oblikovanju vrstnega reda smo upoštevali dejstvo, da se 
začne gradnja na odseku Šmarje-Sap-Višnja gora spomladi 
1987, potrebo po čim hitrejši valorizaciji vloženih sredstev s 
pobiranjem cestnine, izredno povečanje prometa na gorenj- 
skem delu avtoceste po odprtju predora Karavanke poleti 
1991, prometne in druge pogoje na posameznih odsekih in 
dokončanje celotne avtoceste v Sloveniji do konca leta 1991. 

Na gorenjskem delu avtoceste je tako,kakor na dolenjskem, 
dinamika gradnje prilagojena izgradnji predora Karavanke. 
Dotlej je predvidena izgradnja AC od Hrušice do Podtabora 
tako, da se bo na tem delu trase lahko odvijal povečan 
promet, predvsem tovorni, ki ga pričakujemo po izgradnji 
karavanškega predora. Prioriteto pri gradnji ima odsek od 
Hrušice do Žirovnice, saj bi bil povečan promet skozi Jesenice 
nevzdržen. Dograditev dodatnih pasov med Črnivcem in Kra- 
njem je že zgrajena dvopasovna avtocesta. Dodatna pasova bi 
bilo mogoče zgraditi takoj, ker je tehnična dokumentacija 
pripravljena, vendar je predvidena realizacija te gradnje šele 
do konca leta 1991, saj je pospešena gradnja na ostalih 
odsekih, ki so prometno bolj obremenjeni in v pogledu varno- 
sti precej slabši, nujnejša. 

Dinamika gradnje na dolenjskem kraku AC Bratstva in enot- 
nosti je zasnovana tako, da se bo gradnja pričela v jeseni 1987 
v Ljubljani z odsekom Malence-Šmarje in se nadaljevala proti 
Novemu mestu. To je nujno zaradi velikih prometnih obreme- 
nitev in slabih elementov obstoječe ceste. Odsek Malence- 
Šmarje se neposredno navezuje na južno ljubljansko obvoz- 
nico, ki je v gradnji, in na odsek Šmarje-Višnja gora, kjer bo 
stekla gradnja spomladi letos. Tema odsekoma bo sledil 
odsek Višnja gora-Medvedjek s cestninsko postajo na Biču. S 
tem bo omogočen začetek pobiranja cestnine na 33 km dol- 
gem odseku avtoceste od Ljubljane do Biča. Gradnja ostalih 
odsekov na Krškem polju in proti Bregani bo zaradi boljših 
elementov sedanje ceste med zadnjimi. 

2.3. Stanje investicijskih preddel in organizacija vodenja 
investitorskih poslov 

Investicijska preddela so v teku na vseh cestnih odsekih od 
Karavank do Bregane. Stopnja izdelave projektov je odvisna 
od dinamike gradnje. Vzdolž vse trase avtoceste so bili že v 
letih 1980-1986 izdelani projekti, ki pa se zaradi spremenjenih 
prostorskih pogojev na nekaterih odsekih dopolnjujejo. Sta- 
nje projektov po odsekih je naslednje: 

oznaka 
odseka 
0 0  
01 

Predor Karavanke V gradnji. Projekti izdelani 

Hrušica-Žirovnica - idejni projekt izdelan Decembra 1986 dostavljena Sob Jeseni- 
gradnja nove štiripasovne AC - projekt PGD* v izdelavi. Rok izdelave je ce situacija 1:5000 Postopek v fazi us- 9 oktober 1987 klajevanja.  :  

"^Situadla^SOO^^redstav^j^strokovno^podVago3Skupnosti za ceste Slovenije kot pripomoćek za vsklajevanje v postopku spreminjanja planskih 
aktov. 
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02 Žirovnica-Črnivec 
gradnja nove štiripasovne AC 

06 

- idejni projekt v dopolnitvi. 
Rok izdelave junij 1987. Takoj sledi PGD, 
ki bo izdelan oktobra 1987 

03 Črnivec-Podtabor 
1/2 AC zgrajene 
Gradnja dodatnih dveh pasov 

- idejni projekt v dopolnitvi. 
Rok izdelave sptember 1987. PGD bo iz- 
delan do maja 1988 

04 Podtabor-Naklo 
1/2 AC zgrajene 
Gradnja dodatnih dveh pasov 

- Idejni projekt izdelan. 
PGD bo izdelan do jeseni 1987 

05 Naklo-Kranj 
1/2 AC zgrajene. 

 Gradnja dodatnih dveh pasov 

Sob Radovljica dostavljena situacija 
1:5000. Trasa je sprejeta v prostorskem 
delu družbenega plana dolgoročnega 
razvoja občine. 
Sob Radovljica dostavljena situacija 
1:5000. Trasa sprejeta v prostorskem de- 
lu družbenega plana dolgoročnega raz- 
voja občine. 
Sob Kranj dostavljena situacija 1:5000. 
Za dele te trase je bila izdana lokacijska 
odločba (priključek za Zvirče), za del tra- 
se pa so že bili vodeni lokacijski po- 
stopki. 

- PGD izdelan. Manjše dopolnitve bodo 
izdelane do novembra 1987. 

Šentvid-Koseze 
Gradnja nove štiripasovne AC 
Malence-Šmarje 
Gradnja nove štiripasovne AC 

- idejni projekt narejen, manjše dopolni- 
tve bodo narejene do jeseni 1987. 

Situacija 1:5000 dostavljena Sob Kranj 
marca 1987. V lokacijski odločbi pa je že 
zajeta trasa 4-pasovnice. 

idejni projekt narejen 
PGD v izdelavi, rok avgust 1987. 

Situacija 1:5000 poslana Sob Šiška. 
Je v srednjeročnem programu. 
Izdana lokacijska odločba; marca 1987 
poslana situacija 1:5000 Sob Vič-Rudnik. 
Ni v srednjeročnem planu občine. 

Smarje-Višnja gora 
Gradnja dodatnih pasov in re- 
konstrukcija obstoječe ceste 

- PGD za dodatna pasova narejen 
- PGD rekonstrukcije obstoječe ceste v 
izdelavi 

Za traso izdana lokacijska odločba. 
Sprejet srednjeročni plan v letu 1987. 

Višnja gora-Medvedjek 
Gradnja dodatnih pasov in re- 
konstrukcija ceste 

-idejni projekt narejen, dopolnitve v Situacija 1:5000 dostavljena Sob Grosup- 
'je marca 1987. Srednjeročni plan je — predvideni rok izdelave PGD jesen spreiet 

1987 ' ' 
Medvedjek - Trebnje 
Gradnja dodatnih pasov 
in rekonstrukcija obstoječe 
ceste 

- idejni projekt narejen, 
dopolnitve v teku 
- predvideni rok izdelave PGD 
jesen 1987 

Trebnje - Hrastje 
Gradnja dodatnih pasov 
in rekonstrukcija obstoječe 
ceste 

- PGD za nova dva pasova narejen 
- idejni projekt za rekonstrukcijo obsto- 
ječe ceste v izdelavi 

Situacija trase 1:5000 in deviacij v merilu 
1:5000 (obvoznice v času gradnje) posla- 
na Sob Trebnje marca 1987. Korekcija 
srednjeročnega plana v postopku. 
Poslana situacija 1:5000 Sob Trebnje in 
Sob Novo mesto v marcu 1987. Srednje- 
ročni plan še ni spremenjen. 

Hrastje — Karteljevo 
Gradnja dodatnih pasov 
in rekonstrukcija obstoječe 
ceste 

- idejni projekt narejen za dodatna dva 
pasova 
- dopolnitev in izdelava idejnega projek- 
ta za kompletno 4-pasovnico v izdelavi, 
rok jeseni 1987 

Poslana situacija 1:5000 Sob Novo mesto 
marca 1987. 
Srednjeročni plan še ni spremenjen. 

Karteljevo - Dobruška vas 
Gradnja dodatnih pasov 
in rekonstrukcija obstoječe 
ceste 

- idejni projekt narejen za dodatna dva 
pasova 
- dopolnitve in izdelava idejnega projek- 
ta za kompletno 4-pasovnico v teku, rok 
jeseni 1987 

Poslana situacija 1:5000 Sob Novo mesto 
marca 1987. Po izboru variant mimo 
kmetijske šole Bajnof bo v maju 1987 
stekla sprememba srednjeročnega 
plana. 

Dobruška vas - Mrtvice 
Gradnja dodatnih pasov 
in rekonstrukcija obstoječe 
ceste 

- idejni projekt narejen za dodatna dva 
pasova, dopolnitve idejnega projekta na 
nekaterih mestih bodo narejene jeseni 
1987 

Marca 1987 poslana situacija 1:5000 Sob 
Sevnica, Krško. Srednjeročni plan še ni 
spremenjen. 

RraHnfa 'dejn' nareien za dodatna dva Marca 1987 poslana situacija 1:5000 Sob 
^ ^ P k . • - Pafova, dopolnitve idejnega projekta na Brežice. Srednjeročni plan še ni spreme- in rekonstrukcija obstoječe nekaterih mestih bodo narejene do jese- nien 
ceste ni 1987. 

Strokovna služba Skupnosti za ceste Slovenije je izdelala 
podrobni mrežni plan za vse odseke v trasi ac predor Kara- 
vanke-Bregana. V njem so obdelane in časovno opredeljene 
vse aktivnosti, ki jih je potrebno opraviti od zasnove do 
izgradnje avtoceste. 

Upoštevaje dinamiko in kratek rok izgradnje celotne trase 
avtoceste Karavanke-Bregana, je vzporedno s pripravo mrež- 
nega plana izdelana nova oziroma dopolnjena obstoječa teh- 
nična dokumentacija na osnovi idejnih projektov. Za tiste 
odseke, ki v skladu z dinamiko gradnje in mrežnim planom 
pridejo najprej na vrsto, so v teku njihove dopolnitve Na 
osnovi teh dopolnitev so bile v januarju in februarju letos 
izdelane nove situacije trase avtoceste v merilu 1:5000 od 
Karavank do Bregane. Skupnost za ceste Slovenije jih ie 
predala predstavnikom dolenjskih občin na skupnem 
sestanku dne 13. 3. 1987 kot strokovne podloge za pričetek 

postopka za spremembe in dopolnitve njihovih planskih do- 
kumentov. 

Republiški komite za varstvo okolja in urejanje prostora je 
skladno s »Programom priprave prostorsko izvedbenih načr- 
tov, ki jih bo v skladu s srednjeročnim družbenim planom SR 
Slovenije za obdobje 1986-1990 sprejel Izvršni svet Skupš- 
čine SR Slovenije« (Uradni list SRS, št. 19/86) sprejel 
»Podrobnejši program priprave lokacijskega načrta za posa- 
mezne avtocestne odseke«, s katerimi opredeljujejo vsebino 
lokacijsega načrta. Na tej podlagi je bil začet postopek za 
izdelavo štirih lokacijskih načrtov, od tega dveh na avtocesti 
Bratstva in enotnosti (Hrušica-Žirovnica, Višnja gora-Karte- 
Ijevo). Za ta dva odseka so strokovne službe Združenih cest- 
nih podjetij glede na spremenjene predpise o projektiranju, 
gradnji, prostorskem načrtovanju in varstvu okolja dopolnile 
in pripravile tehnično in ostalo strokovno dokumentacijo do 
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take stopnje, da bo mogoče pristopiti k izdelavi lokacijskega 
načrta. Pogodba za izdelavo lokacijskega načrta za ta odseka 
bo pripraljena v mesecu aprilu. Pri izdelavi strokovnih podlag 
je bila doslej dana prioriteta navedenim odsekom. Prometne 
razmere na odsekih Karteljevo-Bregana so zaradi boljših ele- 
mentov sedanje trase ugodnejše in zato so ti odseki v dina- 
miki gradnje med zadnjimi. Priprave za izdelavo potrebne 
dokumentacije za te odseke bodo potekale v skladu s spreje- 
tim mrežnim planom. 

Vse občinske skupščine, prizadete z gradnjo avtoceste 
morajo sprejeti novelirane srednjeročne občinske plane 
zaradi spremenjene dinamike gradnje. Izjemi sta le Sob Ljub- 
Ijana-Vič-Rudnik in Sob Grosuplje, kjer sta že izdani lokacijski 
dovoljenji za gradnjo avtoceste, ni pa še izpeljan postopek 
pridobitve z gradnjo prizadetih zemljšč. 

Izdelavo lokacijskih načrtov spremljata dve medresorski 
delovni skupini, sestavljeni iz strokovnih delavcev republiških 
upravnih organov: Republiškega komiteja za kmetijstvo, goz- 
darstvo in prehrano, Zavoda SRS za plan in Skupnosti za 
ceste Slovenije. Prva pomaga reševati prostorska vprašnja, 
naloga druge skupine pa je, da s predstavniki strokovnih 
služb skupščin občin spremlja proces dopolnjevanja planskih 
dokumentov in pomaga pri razreševanju odprtih vprašanj 
planskega značaja, ter tako pripomore k pravočasnemu spre- 
jemu dokumentov. To je osnova za pravočasno pripravo in 
sprejem lokacijskih načrtov in drugih aktivnosti, opredeljenih 
v mrežnem planu. 

Vzpostavljeno je tesno sodelovanje z vsemi prizadetimi 
občinskimi skupščinami. V dosedanjem delu se kaže ten- 
denca občin, da bi vzporedno s to gradnjo reševali tudi druge 
probleme infrastrukture, ki so sicer le posredno, ali pa sploh 
niso povezani z gradnjo avtoceste. Takih tendenc Skupnost 
za ceste Slovenije ne sprejema in prihaja zato do zastojev pri 
izdaji lokacijskih dovoljenj. 

V Skupnosti za ceste Slovenije je takoj po objavi odloka 
Zveznega izvršnega sveta o zbiranju sredstev za gradnjo avto- 
ceste Bratstva in enotnosti stekla vrsta aktivnosti. Skladno s 
priporočilom Izvršnega sveta Skupščine SRS je bila s skle- 
pom skupščine Skupnosti za ceste Slovenije ustanovljena 
posebna delovna organizacija za izvajanje investitorskih 
poslov pri gradnji cest v SR Sloveniji. Oblikovani so projektni 
teami, v katerih sodelujejo strokovnjaki za projektiranje, grad- 
njo, financiranje cest in za vodenje tovrstnih upravnih in 
pravnih postopkov. Delo v projektnih teamih je organizirano 
tako, da se v njih opravijo vsa dela od zasnove ceste do njene 
predaje prometu. Ustanovljeni so štirje projektni teami: po en 
za izgradnjo gorenjskega in dolenjskega kraka avtoceste, za 
izgradnjo osimskih cest in mariborske hitre ceste s spremlja- 
jočimi objekti. Angažirane so vse razpoložljive projektantske 
kapacitete v SRS za izdelavo vseh vrst projektov, pa tudi 
druge institucije, ki opravljajo dela, povezana s pripravami za 
gradnjo avtocest. 

Izgradnja avtoceste Bratstva in enotnosti in cest po Osim- 
skih sporazumih je obsežna in izjemno zahtevna naloga. 
Zahtevnost pa ni le breme, temveč tudi izziv, ki ima realno 
osnovo v ustrezno opremljeni gradbeni operativi Jugoslavije 
in v strokovno usposobljenih in številčno dovolj močnih pro- 
jektantih, gradbenikih in drugih kadrih. Ti so sposobni tudi 
tako veliko nalogo uresničiti v načrtovanih rokih. 

2.4. Problematika financiranja gradnje 
Glede na dosedanje razgovore o financiranju programa 

izgradnje avtoceste Bratstva in enotnosti naj bi se potrebna 
finančna sredstva zagotovila iz naslednjih virov: 

- dela nadomestila za ceste v ceni pogonskih goriv, 
- kreditov Mednarodne banke, Evropske investicijske 

banke in drugih tujih finančnih inštitucij, 
- kreditov domačih bank in 
- kreditov domače in tuje gradbene operative. 
Z odlokom o spremembi odloka o odrejanju zneskov in 

nadomestil v ceni naftnih derivatov, ki gaje Zvezni izvršni svet 
sprejel 26. 12. 1986, je za financiranje izgradnje avtoceste 
Bratstva in enotnosti zagotovljen v ceni enega litra pogonskih 
goriv znesek 7 dinarjev. 

Glede na prodajo pogonskih goriv v SFRJ (6748 mio litrov v 
letu 1987) ocenjujemo del nadomestila za ceste za gradnjo 
avtoceste Bratstva in enotnosti na 47.236 mio dinarjev. Upo- 

števajoč 3 odstotno letno stopnjo rasti prodaje pogonskih 
goriv ocenjujemo ta del nadomestila: 
v letu 1988 48.653 mio din 
v letu 1989 50.112 mio din 
v letu 1990 51.615 mio din 
v letu 1991 53.165 mio din 
v letu 1992 54.759 mio din 

Po cenah iz julija 1987 je ocenjena investicijska vrednost 
del ac od Karavank do Bregane na 353.829 milijard din. Iz 
dinamike gradnje (cena januar 1987) je razvidno, da je 
potrebno iz sredstev dela nadomestila za ceste v ceni pogon- 
skih goriv (60% predračunske vrednosti) in drugih virov (40% 
predračunske vrednosti) zagotoviti naslednje zneske: 

Leto Iz dela 
nadomestila 

za ceste 

Iz drugih Skupaj v mio 
virov din 

1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 

4.784 
20.311 
41.651 
38.799 
31.496 
21.387 

3.190 
13.540 
27.767 
25.866 
20.997 
14.259 

7.974 
33.851 
69.418 
64.665 
52.493 
35.646 

Skupaj 158.428 105.619 264.047 
Zaradi zavlačevanja operativnosti XII. kredita za ceste IBRD 

(z jugoslovanske strani) in postopka odobritve XII. a kredita za 
ceste, ki je v teku, predstavniki IBRD ocenjujejo, daje 

financiranje izgradnje avtoceste Bratstva in enotnosti, možno 
zagotoviti v fiskalnem letu 1989. Tako bi iz tega kredita lahko 

zagotovili sofinanciranje izgradnje odsekov na gorenjskem ali 
dolenjskem delu avtoceste. 

Odobritev kreditov Evropske investicijske banke pa je 
odvisna od sklenitve II. finančnega protokola, zato je nujno 
potrebno zagotoviti operativnost teh kreditov v začetku leta 

1988, predvsem zneska 35 mio ECU-jev,ki so potrebni za 
pravočasno dokončanje predora Karavanke. 

3. Osimske ceste 

3.1. Splošno 
10. novembra 1975 je bil v Osimu podpisan sporazum o 

izboljšanju sodelovanja med republiko Italijo in SFR Jugosla- 
vijo. Na področju cestnega prometa se v sporazumu državi 
podpisnici zavezujeta, da bosta zgradili cesto Kambreško- 
-Ravne, cesto med Solkanom in Brdi in povezavo avtomobil- 
ske ceste Benetke-Trst-Gorica-Trbiž s cestami N. Gorica- 
-Postojna-Ljubljana, Fernetiči-Postojna in Herpelje-Kozina- 
-Reka. Sporazumi tudi določajo, da se proučijo vse možnosti 
za zboljšanje obmejnega prometa. 

Od navedenih cestnih zvez je bila v letu 1979 zgrajena nova 
cestna povezava med vasema Ravne in Kambreško, v letu 
1985 pa cesta od Solkana do Huma v Goriških Brdih. V letih 
1980 in 1981 sta bila modernizirana mejna prehoda Vrtojba in 
Fernetiči. Nerealizirane obveznosti po sporazumu so: izgrad- 
nja avtoceste Razdrto-Vrtojba, Razdrto-Fernetiči ter cestna 
povezava Krvavi potok-Kozina-Reka. 

Za odseka Razdrto-Vrtojba in Razdrto-Fernetiči je trasa 
določena, možni so manjši premiki med Podnanosom in 
Ajdovščino. Za povezavo Trst-Reka je v izdelavi študija za 
izbor variante glede na prostorske, prometne in ekološke 
vidike. Študija bo izdelana junija letos. 

3.2. Razdrto-Vrtojba 
Nova cesta je zasnovana kot štiripasovnica z dvema voz- 

nima pasoma za vsako smer vožnje ločenima med Seboj z 
vmesnim ločilnim pasom in je dolga 44 km. 

Vrednost celotne investicije po cenah iz januarja 1987 
znaša 74.596 mio din. 

Predvidena dinamika gradnje je naslednja: 
Razdrto-Podnanos 1987-1989 
Podnanos-Selo 1989-1991 
Selo-Vrtojba 1987-1989 

Navedeni dinamiki je prilagojena izdelava projektne doku- 
mentacije in stanje postopkov, potrebnih za začetek gradnje. 

Na odseku Razdrto-Podnanos so izdelane tri variante 
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poteka avtoceste. Prva poteka nad vasjo Podnanos, druge 
odmaknjeno od vasi, tretja pa se Podnanosu skoraj v celoti 
izogne, zahteva pa gradnjo 600 m dolgega predora. Razgovori 
o odločitvi so v teku. Projekt za pridobitev gradbenega dovo- 
ljenja bo predvidoma izdelan julija letos. 

Osnutek lokacijskega načrta bo izdelan do konca junija 
1987. Do tedaj morajo biti sprejeti in objavljeni planski akti v 
skupščinah občin Postojna in Ajdovščina. 

Na odseku Podnanos-Selo je izdelan idejni projekt (1.1986), 
vendar pa je dala občina Ajdovščina pobudo za izdelavo nove 
južnejše variante, ki naj bi zmanjšala uporabo kmetijskih 
zemljišč za gradnjo ceste. Odločitev o dokončni varianti bo 
sprejeta do konca letošnjega leta, lokacijski načrt bo izdelan v 
začetku I. 1988, do konca leta 1988 pa bo izdelan projekt za 
pridobitev gradbenega dovoljenja. 

Na odseku Selo-Vrtojba je izdana lokacijska odločba, v 
delu je projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja, ki bo 
gotov julija letos. 

3.3. Razdrto-Fernetiči 
Nova štiripasovna avtocesta bo dolga 22 km. Vrednost 

investicije po cenah iz I. 1987 znaša 48.827 mio din. 
Predvidena dinamika gradnje je naslednja: 

Razdrto-Cebulovica 1987-1989 
Cebulovica-Sežana 1989-1991 
Sežana-Fernetiči 1987-1989 

Navedeni dinamiki je prilagojena izdelava projektne doku- 
mentacija in stanje postopkov, potrebnih za začetek gradnje. 

Na odseku Razdrto— čebulovica in Sežana-Fernetiči je v 
izdelavi projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja, ki bo 
gotov julija letos. Junija letos bo izdelan lokacijski načrt, 
dotlej pa morajo biti sprejeti in objavljeni planski akti v' 
postojnski in sežanski občinski skupščini. Ustrezno kartno 
gradivo v merilu 1:500 in 1:1000 je bilo_dostavljeno skupšči- 
nam občin že v juliju 1986. Na odseku čebulovica—Sežana je 
izdelan projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja, ki ga bo 
potrebno delno dopolniti. Lokacijski načrt bo izdelan do 
konca letošnjega leta, dopolnitve projekta za pridobitev grad- 
benega dovoljenja bodo na voljo v začetku leta 1988. 

3.4. Financiranje cest po osimskih sporazumih 
Glede na dosedanje razgovore o financiranju programa 

izgradnje avtocest po osimskih sporazumih naj bi se potrebna 
finančna sredstva zagotovila iz naslednjih virov: 

- dela nadomestila za ceste v ceni pogonskih goriv 
-finančnih in blagovnih kreditov, ki jih zagotavlja Italija in 
- kredita mešane koncesionarske družbe. 
Zvezni Izvršni svet je obravnaval možnost financiranja 

izgradnje cest po osimskih sporazumih. Naročil je Zveznemu 
komiteju za promet in zveze, da pripravi predlog programa 
realizacije obvez, ki jih je sprejela Jugoslavija v zvezi z Osim- 
skimi sporazumi. V ta namen je izdelana dinamika, prioriteta 
in investicijski stroški. Zvezni sekretariat za finance mora 
proučiti možnosti aktiviranja domačih in tujih finančnih virov 
z namenom, da se zapre finančna konstrukcija. Zvezni sekre- 
tariati za zunanjo trgovino, za finance in za zunanje zadeve so 
dobili nalogo izdelave stališč, s kakršnimi naj SFRJ nastopa v 
odnosih z Republiko Italijo, ko bodo tekla pogajanja o razvoju 
gospodarskega sodelovanja skladno s 5. členom Sporazu- 
mov. Zvezni komite za zakonodajo in Zvezni sekretariat za 
zunanje zadeve pa sta dolžna proučiti vprašanje, do kakšne 
mere mora sodelovati federacija pri izgradnji cest po teh 
sporazumih. 

Vse opisane naloge so v izvajanju. 

4. Hitra cesta skozi Maribor 

Hitra cesta poteka skozi osrednji del Maribora in bo za 
daljši čas razreševala problem tranzitnega prometa skozi 
mesto in tudi njegovo navezavo na avtocestno omrežje. Na 
južnem delu se navezuje na magistralno cesto proti Ljubljani 
in proti Zagrebu, na severu pa na magistralno cesto proti 
Šentilju in proti Murski Soboti. 

Zgrajen je del Ptujske ceste do centra mesta pri železniški 
postaji, zadnja faza t. im. III. etapa pa predstavlja 4,8 km dolgo 
povezavo od centra mesta proti severu do Pesnice. 

Hitra cesta je tudi sestavni del najpomembnejše povezave 

Phyrnske avtoceste preko Maribora z obstoječim osnovnim 
avtocestnim sistemom Jugoslavije. 

III. faza hitre ceste od centra mesta do Pesnice je v tehnič- 
nem pogledu zahteven in drag objekt, ker poteka po geološko 
nestabilnem, urbaniziranem območju skozi ožino ob obsto- 
ječi magistralni cesti in elektrificirani železniški progi. Finan- 
ciranje njene gradnje je vezano na že odobreni kredit Medna- 
rodne banke za obnovo in razvoj, ki postaja operativen s 
sklenjeno pogodbo med SFRJ in Mednarodno banko. Lastna 
sredstva zagotavljata Skupnost za ceste Slovenije in mesto 
Maribor kot sofinancer s 25-odstotnim deležem. 

Dogovor o takem načinu sofinanciranja hitre ceste skozi 
Maribor datira iz leta 1975, ko je bil izdelan 10-letni program 
izgradnje cest na območju Maribor in podpisan Dogovor 
sofinanciranju izgradnje primarnega cestnega omrežja na 
območju občine Maribor. Načelo, da mesta sofinancirajo 
izgradnjo obvoznih cest v razmerju 75%:25% in primarnih 
mestnih cest v razmerju 50%:50% velja enotno za vso Slove- 
nijo. To načelo je prevzela od bivše Republiške skupnosti za 
ceste in ga tudi potrdila Skupnost za ceste Slovenije. 

Ker se je licitacijski postopek zaradi dolge procedure pri 
Mednarodni banki močno zavlekel, je izvajalec (SCT in Gra- 
diš) v sporazumu z investitorjem in kreditodajalcem po 
posebni pogodbi že začel s pripravljalnimi deli. 

V teku so naslednje aktivnosti: 
- pridobitev dokaza o pravici razpolaganja z zemljišči na 

delih trase, kjer še ni sklenjenih pogodb za odkupe 
- postopek za pridobitev vseh potrebnih dokazil o zagotov- 

ljenih sredstvih (mesto Maribor mora v ta namen tudi v naj- 
krajšem času skleniti pogodbo o sofinanciraju gradnje in 
zagooviti lastna sredstva) 

- sklenitev pogodbe z izvajalcem in pridobitev ustreznega 
bančnega potrdila o zagotovitvi sredstev za gradnjo. 

Gradnja III. faze je tehnično in finančno dokaj zahtevna. V 
trasi ceste je 9 objektov, 2,4 km deviacij, 9,6 km regulacij ipd. 
Cesta mora biti zgrajena v 19 mesecih od podpisa pogodbe. 
Investicijska vrednost: 17,8 milijarde dinarjev. 

5. Ostali projekti avtocest in možnosti njihove 
izgradnje 

V dolgoročnem planu SR Slovenije je do leta 2000 predvi- 
dena gradnja avtocest od Šentilja do Ptuja z nadaljevanjem 
do Maclja po letu 2000, od Celja do Ljubljane vključno z 
vzhodno ljubljansko obvoznico, od Divače preko Kozine do 
Dekanov in od Dekanov do meje SRH. 

Aktivnosti za izgradnjo avtoceste Šentilj-Maribor-Ptuj- 
Macelj že tečejo. V izdelavi je glavni projekt za rekonstrukcijo 
mednarodnega mejnega prehoda Šentilj vključno z vso 
potrebno komunalno infrastrukturo in približno 1 km nove 
ceste do priključka na obstoječo cesto. Soglasja carine in 
mejne milice so pridobljena. Visoke zgradbe bosta financirala 
in gradila Zvezna uprava carin in RSNZ. Gradbena dela bodo 
stekla prihodnje leto - istočasno z avstrijsko stranjo. Dela se 
bodo izvajala leta 1988 in 1989 v vrednosti približno 4 mili- 
jarde din. Lokacijska odločba je izdana, zemljišče je pridob- 
ljeno. 

Idejni projekt za AC Šentilj-Pesnica je izdelan, v izdelavi je 
lokacijska dokumentacija. V pripravi je že pogodba za izde- 
lavo glavnega projekta. Za odsek AC Maribor-Ptuj je določen 
koridor za gradnjo avtoceste (obkanalska varianta), za odsek 
od Ptuja do Maclja pa je izdelana idejna študija variant. 
Določena je stična točka na meji s SR Hrvatsko in cestninski 
sistem na ac med Mariborom in Macljem. 

Terminski plan za izgradnjo ac Šentilj-Maribor-Ptuj-Macelj 
deli avtocesto v tri cestne odseke. 

Odsek Šentilj-Pesnica je dolg 10 km. Lokacijski načrt bo 
izdelan do marca 1988. Izdelava projekta za pridobitev grad- 
benega dovoljenja (PGD) bo tekla v I. 1988 in prvi polovici leta 
1989, postopek za oddajo del v letu 1989 in 1990, gradnja v 
letih 1991 in 1992. 

Odsek Maribor-Hajdina je dolg 16 km. Družbeni plan bo. 
obravnavan in sprejet v I. 1989. Idejni projekt bo v izdelavi v 
drugi polovici leta 1989 in prvi polovici leta 1990, projekt za 
pridobitev gradbenega dovoljenja v letih 1990 in 1991, grad- 
nja bi trajala od I. 1992 do I. 1994. 

Odsek Hajdina-Macelj je dolg 17 km. Vsi zgoraj navedeni 
postopki bi se izvedli od druge polovice leta 1989 do prve 
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polovice leta 1993, gradnja pa se izvajala v letih 1993, 1994 in 
delno 1995. 

Cestni odsek Celje-Ljubljana je prometno nedvomno zelo 
pomemben, čeprav ni med najbolj prometno obremenjenimi 
odseki v Sloveniji. Ozki grli sta Trojanski klanec ter ožina in 
ovinek pri Babi, ki jih bomo rekonstruirali še v tem srednjeroč- 
nem obdobju in tako izboljšali prometne razmere med Celjem 
in Ljubljano do I. 1991. V tem srednjeročnem obdobju bo tudi 
zgrajen tretji pas v Črnem kalu. 

Idejni projekti avtoceste med Celjem in Ljubljano, vključno 
z vzhodno obvoznico Ljubljane, so izdelani. Potrebno jih bo 
novelirati, na tej osnovi izdelati lokacijsko dokumentacijo in 
izpeljati upravno-pravne postopke. Za avtocesto od Divače do 
Dekanov in do Dekanov do meje SRH so izdelane idejne 
študije. 
6. Nekateri večji problemi cestnega 
gospodarstva 

V cestnem gospodarstvu je bil v letu 1969 izdelan program 
razvoja oz. izgradnje cest v SR Sloveniji za obdobje 
1970-1989. Iz analize realizacije tega programa je razvidno, 
da se je program v celoti realiziral v obdobju 1970-1975 in da 
je po tem obdobju nastajal vedno večji razkorak med planom 

-in njegovo realizacijo. Posledice tega razkoraka postajajo iz 
leta v leto očitnejše na obstoječem cestnem omrežju in pri 
gradnji novih prometnic v Sloveniji. 

Skupščina Skupnosti za ceste je letos marca sprejela 
finančni plan za leto 1987, v katerem so prihodki in odhodki 
za enostavno in razširjeno reprodukcijo cest sicer izravnani, 
vendar pa s planom še zdaleč niso pokrite potrebe cestnega 
omrežja pa tudi ne dinamika izvajanja vanj vključenih novo- 
gradenj. V letu 1986 je bila celotna mreža AC, M in R cest v SR 
Sloveniji ponovno pregledana z namenom ugotovitve stanja 
vozišč in evidentiranja vseh tistih cestnih odsekov, kjer bi bilo 
nujno potrebno vozišča obnoviti. Vsi evidentirani odseki so 
bili razvrščeni po prioritetnem vrstnem redu po novi metodo- 
logiji določanja prednostnega reda obnove vozišč sprejetega 
na zadnji skupščini SCS. 

Na AC, M in R cestah je potrebno obnoviti asfaltna vozišča 
na 366 cestnih odsekih v skupni dolžini 962 km in skupni 
vrednosti 27,500 mio din. Poleg tega bo potrebno modernizi- 
rati makadamska vozišča na 150 odsekih R cest v skupni 
dolžini 723 km in v skupni vrednosti 17,400 mio din. Skupaj bi 
torej za obnovo in modernizacijo vozišč na AC, M in R mreži 
potrebovali cca 45.000 mio dinarjev po cenah iz decembra 
1986. Od te vsote je v planu SCT za leto 1987 zagotovljenih 
45000 mio din, kar predstavlja samo 10% potrebnih sredstev. 
Podobna je slika pri obnovi objektov. V SR Sloveniji je 
potrebno na AC, M in R mreži obnoviti 425 objektov v skupni 
vrednosti 1500 mio dinarjev po cenah del 1986. Od tega je v 
planu SCS za leto 1987 predvidenih za obnovo 25 objektov v 
skupni vrednosti 1370 mio dinarjev, ka je 9% potrebnih sred- 
stev. 

Poleg navedenih potreb, ki smo jih ocenili pa obstoja na 
magistralnem in regionalnem cestnem omrežju veliko število 
tkz. »črnih točk«, katere je možno odpraviti le z ustrezno 
rekonstrukcijo. Nekatere večje rekonstrukcije so bile začete 
že pred leti pa se zaradi pomanjkanja finančnih sredstev niso 
zaključile, čeprav to zahtevajo prometni in ekonomski razlogi, 
ker znatna že vložena sredstva ostajajo neizkoriščena. 

V 1.1987 je predvideno nadaljevanje gradnje objektov, pred- 
videnih v tem srednjeročnem obdobju predora Karavanke, 
južne obvoznice Ljubljana, obalne ceste in zahodne magi- 
strale Celje ter pričetek gradnje AC Šmarje Sap-Višnja gora in 
HC Maribor III. etapa. Po sprejeti dinamiki gradnje naj bi bil 
predor Karavanke predan prometu v juniju 1991, južna obvoz- 
nica Ljubljana v oktobru 1988, obalna cesta v maju 1987, 
zahodna magistrala Celje v jeseni 1987. AC Šmarje Sap-Višnja 
gora v oktobru 1988 in HC Maribor III. etapa v oktobru 1988. V 
kolikor potrebna finančna sredstva ne bodo v letu 1987 v 
celoti zagotovljena, bo potrebno predvideno dinamiko del 
upočasniti, to pa pomeni, da objekti ne bodo dokončani v 
predvidenih rokih ali pa gradnja ne bo pričeta v letu 1987. 

Finančni plan za leto 1987 je izdelan po stalnih cenah iz 
decembra 1986. Po preteku prvega četrtletja pa že ugotav- 
ljamo, da se viri po tekočih cenah ne usklajujejo s tekočimi 
stroški. Ob zadnji spremembi maloprodajnih cen naftnih deri- 
vatov (21. 3. 1987) niso bili povečani zneski niti za enostavno 
niti za razširjeno reprodukcijo cest, združena sredstva TOZD 
za razširjeno reprodukcijo cest pa bodo realizirana le 80 
odstotno. Če se s povečanjem bencinskega dinarja ne bodo 
pokriti tekoči stroški in izpad združenih sredstev TOZD za 
razširjeno reprodukcijo v letu 1987 ne bo možno vzdrževati 
ceste po sprejetih standardih in normativih, niti izvajati novo- 
gradnje po predvideni dinamiki in jih dokončati v predvidenih 
rokih. 

Zvezni komite za promet in zveze je dal že v letu 1986 
pobudo za podpis Družbenega dogovora o virih sredstev za 
vzdrževanje, rekonstrukcijo in gradnjo cest. Ta dogovor ureja 
vire financiranja, mehanizme njihovega zbiranja in sprotnega 
zviševanja skladno z rastjo cen. Sredstva naj bi se na 
področju Jugoslavije formirala in zbirala na enak način. Viri 
zajemajo t. im. bencinski dinar, cestnine, vse vrste taks, pro- 
metni davek, nadomestila za koriščenje cestnih zemljišč ipd. 
Jtazprava o dogovoru teče že pribl. eno leto, vendar ni zaklju- 
čena. 

V kolikor ob obstoječem načinu financiranju cestnega 
gospodarstva ni mogoče kakorkoli izboljšati opisano stanje, 
predlagamo, da bo Skupnost za ceste Slovenije proučila in 
ocenila možnosti angažiranja dodatnih sredstev za obnovo 
cest in to z izdajo obveznic, razpisom javnega posojila in 
uvedbo občinskega samoprispevka, pri tekočem izvajanju 
novogradnje pa z zagotovitvijo čimprejšnje možnosti črpanja 
sredstev (7 din), ki se zbirajo pri Zveznem komiteju za promet 
in zveze. 

MNENJE 

Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije k Informaciji o izgradnji 

avtocest v SR Sloveniji ___   

vami izgradnje avtoceste Bratstva in enotnosti, cest po Osim- 
skih sporazumih in drugih cest, ki so jih postavljali delegati v 
Skupščini SR Slovenije. Ob tem pa Izvršni svet ugotavlja še 
naslednje: 

1. Dolgoročni plan SR Slovenije predvideva, da bo z izgrad- 
njo avtoceste Bratstva in enotnosti in cest po Osimskih spora- 
zumih do I. 2000 omogočen avtocestni prometni režim, ki bo 
zagotavljal visok nivo prometnih uslug. Na osnovi take opre- 
delitve je z družbenim planom SR Slovenije za obdobje 
1986-1990 določeno, da se v tem obdobju zgradijo najbolj 
kritični odseki na avtocesti Bratstva in enotnosti in na cestah 
po Osimskih sporazumih, in sicer tako, da se dinamika nji- 
hove gradnje prilagodi dejanskim materialnim možnostim. 
Izhajajoč iz teh opredelitev predstavljajo cestni odseki, našteti 
v dogovoru o temeljih družbenega plana (60. člen), le mini- 
mum, ki ga je potrebno realizirati v letih 1986-1990, eventu- 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na 49. seji 16. 4. 
1987 na podlagi 64. člena poslovnika Izvršnega sveta 
Skupščine SR Slovenije obravnaval: 
- INFORMACIJO O IZGRADNJI AVTOCEST V SR SLOVE- 
NIJI, 

ki jo je Skupščini SR Slovenije predložila Skupnost za 
ceste Slovenije. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je ob obravnavi 
Informacije o izgradnji avtocest v SR Sloveniji oblikoval 
mnenje, ki vam ga pošiljamo v prilogi. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na svoji seji dne 16. 4. 
1987 obravnaval »Informacijo o gradnji cest v SR Sloveniji«, ki 
jo je pripravila Skupnost za ceste Slovenije. Izvršni svet meni, 
da informacija daje odgovore na vprašanja v zvezi s pripra- 
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elni širši program pa je odvisen od zagotovitve dodatnih 
sredstev. Ko smo načrtovali gradnjo teh avtocest v SR Slove- 
niji in sprejemali razvojne plane, namreč še ni bilo znano, 
kakšne rešitve bo predlagal Zvezni izvršni svet za realizacijo z 
družbenim planom Jugoslavije za obdobje 1986-1990 pred- 
nostno opredeljenih nalog. Glede na tedaj znane vire financi- 
ranja smo torej načrtovali izgradnjo samo nekaterih odsekov 
avtoceste Bratstva in enotnosti in Osimskih cest, hkrati pa 
dopustili možnost njihove pospešene gradnje, če bi bila 
takšna odločitev sprejeta na zvezni ravni. 

2. Resolucija o politiki uresničevanja Družbenega plana 
Jugoslavije za obdobje 1986-1990 v letu 1987 je zavezala 
Zvezni izvršni svet, da sprejme »Skupni program izgradnje 
avtoceste Bratstva in enotnosti z dinarr\iko del in načinom 
zagotavljanja iz domačih virov in zunanjih kreditov »ter 
izgradnjo cest po Osimskih sporazumih. V skladu s tem je 
Zvezni izvršni svet sprejel odlok, s katerim se že od 25. 12. 
1986 zbirajo namenska sredstva za izgradnjo avtoceste Brat- 
stva in enotnosti (7 din I) iz maloprodajne cene pogonskih 
goriv. Z zagotovitvijo namenskega vira so planski dokumenti 
SFR Jugoslavije in SR Slovenije o gradnji te avtoceste dobili 
materialno podlago, ki omogoča spremembo dinamike 
izgradnje. Na tej podlagi pripravljajo sedaj zvezni upravni 
organ Skupen program izgradnje avtoceste Bratstva in enot- 
nosti. V teku so tudi aktivnosti za zagotovitev virov za financi- 
ranje cest po Osimskih sporazumih. 

3. Bistvo priprav za realizacijo izgradnje avtoceste Bratstva 
in enotnosti je opredelil Izvršni svet Skupščine SR Slovenije v 
svojih ugotovitvah, predlogih in sklepih z dne 22. 1. 1987. Z 
njimi je obvezal pristojne republiške upravne organe in pred- 
lagal pristojnim organom skupščin občin, Skupnosti za ceste 
Slovenije in Združenim cestnim podjetjem, da nemudoma 
pristopijo k izdelavi vse potrebne dokumentacije in opravijo 
vsa dela do take stopnje, da bo mogoče potem, ko bo na 
zvezni ravni sprejet Skupni program in zagotovljeni viri za 
izgradnjo cest po Osimskih sporazumih, takoj pričeti gradnjo 
posameznih cestnih odsekov avtoceste Bratstva in enotnosti 
v SR Sloveniji oziroma cest po Osimskih sporazumih. 

4. Vsi nosilci nalog so se aktivno vključili v uresničevanje 
sklepov in predlogov Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije 
o pospešenih pripravah za izgradnjo avtoceste Bratstva in 
enotnosti in cest po Osimskih sporazumih. Skladno s spreje- 
timi sklepi in predlogi so nekatere naloge že uresničene, na 
drugih pa se intenzivno dela. Tako je doslej: 
- izdelan preliminarni mrežni plan aktivnosti in nalog, ki so 

potrebne za izgradnjo celotne avtoceste Bratstva in enotnosti, 
z izdelavo mrežnega plana za gradnjo cest po Osimskih spo- 
razumih pa se bo pričelo,. 

- na republiški ravni sta ustanovljeni dve skupini, prva 
(novembra 1986) za usklajevanje aktivnosti in pomoč pri reše- 
vanju prostorskih vprašanj, druga (marca 1987) z nalogo, da s 
predstavniki strokovnih služb skupščin občin spremlja spre- 
membe in dopolnitve srednjeročnih in dolgoročnih planskih 
aktov in pomaga pri reševanju odprtih vprašanj ter tako pripo- 
more, da bodo le-ti sprejeti v načrtovanih rokih. 

- Skupnost za ceste Slovenije je že sprejela sklepe o spre- 
membah in dopolnitvah srednjeročnega in dolgoročnega 
plana razvoja cest v SR Sloveniji in dala pobudo drugim 
nosilcem planiranja, da uskladijo prostorske elemente v svo- 

jih planskih aktih ter tako omogočijo izgradnjo avtocest v 
načrtovanih rokih. 

- na pobudo Skupnosti za ceste Slovenije je v postopku 
ustanavljanja posebna DO »Cestni inženiring«, v okviru katere 
bodo oblikovani strokovni teami, zadolženi za vse priprave in 
izgradnjo posameznih cestnih odsekov, 

- stopnja pripravljenosti strokovnih podlag za posamezne 
odseke, ki so osnova za dopolnitev republiških in občinskih 
planskih aktov ter planskih aktov drugih nosilcev planiranja, 
so glede na zatečeno stanje v različnih fazah, zato že od 
januarja meseca potekajo priprave za njihovo dopolnitev, 

- na osnovi že sprejetega podrobnejšega programa pri- 
prave lokacijskega načrta za posamezne avtocestne odseke, 
ki ga je sprejel Izvršni svet, se prav tako intenzivno pripravljajo 
strokovne podlage za izdelavo lokacijskih načrtov, 

- Za odseke avtoceste Bratstva in enotnosti Žirovnica- 
Naklo-Šentvid-Koseze, Karteljevo-Bregana bo potrebno 
dopolniti srednjeročne družbene plane Slovenije in prizadetih 
občin ter dopolniti program priprave prostorsko izvedbenih 
načrtov, ki jih bo sprejel Izvršni svet SR Slovenije. Osnutek 
dopolnitve tega programa je Republiški komite za varstvo 
okolja in urejanje prostora že pripravil in dal v obravnavo na 
seji komiteja 20/2-1987. 

5. Ne glede na to, da vse aktivnosti sicer zaenkrat tečejo v 
skladu z mrežnim planom, se zavedamo, da so roki za izgrad- 
njo avtoceste Bratstva in enotnosti in cest po Osimskih spora- 
zumih zelo kratki in jih bo možno uresničiti le z največjim 
prizadevanjem vseh udeležencev, podrejanjem parcialnih 
interesov skupnemu cilju in konkretnim sodelovanjem med 
investitorjem, projektanti, urbanisti in soglasjedajalci ter pri- 
stojnimi republiškimi in občinskimi upravnimi organi. Pred- 
nostne naloge v teku so dodelava idejnih projektov, izbira 
variant in uskladitev interesov v prostoru. 

6. S tem, da posveča Izvršni svet Skupščine SR Slovenije v 
tem trenutku največjo pozornost izgradnji omenjenih cest, pa 
nikakor ne pomeni, da je drugim nalogam na področju cest- 
nega gospodarstva ne bo. Izvršni svet stoji na stališčih, da se 
morajo naloge, načrtovane s srednjeročnim planom razvoja 
cestnega gospodarstva, izvajati skladno s planom, kajti avto- 
cesta, za katerih izgradnjo je financiranje zagotovljeno z 
namenskimi sredstvi, ne morejo kakorkoli zavreti njihovo 
uresničevanje. Tako je Izvršni svet Skupščine že sprejel opre- 
delitev, da bo potrebno namenska sredstva v maloprodajni 
ceni pogonskih goriv za gradnjo avtoceste zbirati tudi po 
končani gradnji in jih skupno s pobrano cestnino nameniti za 
vračilo tujih kreditov. To pa pomeni, da ne bi potrebno preu- 
smerjanje sredstev iz drugih gospodarskih področij, prav tako 
to ne bo vplivalo na načrtovano gradnjo drugih cest v SR 
Sloveniji v kasnejšem obdobju. Nasprotno, s pospešeno 
dograditvijo avtoceste Bratstva in enotnosti in Osimskih avto- 
cest v omenjenem roku, se odpirajo možnosti hitrejšega reše- 
vanja tudi drugih razvojnih nalog na področju cestnega go- 
spodarstva. 

7. Celovitejšo informacijo in ne le o pripravah na gradnjo bo 
mogoče podati šele potem, ko bo izdelan in sprejet Skupni 
program, znana dinamika gradnje, podrobnejša finančna 
konstrukcija in organizacijske rešitve za izgradnjo avtoceste 
Bratstva in enotnosti v jugoslovanskem prostoru in ko bodo 
znani viri in zagotovljena sredstva za izgradnjo cest po Osim- 
skih sporazumih. 

ZBOR OBČIN - 22. 4. 1987 

- Treba je pospešiti povezovanje 
organizacij združenega dela na 
enotnem jugoslovanskem tržišču 

Andrej Fajmut, delegat sku- 
pine delegatov za Zbor občin 
Skupščine SR Slovenije iz ob- 
čine Ravne na Koroškem je 
postavil naslednje delegat- 
sko vprašanje: 

»Naša delegacija je obrav- 
navala osnutek zakona o 

predložitvi vračanja anuitet 
za kredite, dane organizaci- 
jam združenega dela z ob- 
močja SR Makedonije, SR Čr- 
ne gore in SAP Kosovo iz 
sredstev Sklada federacije za 
kreditiranje hitrejšega razvo- 
ja gospodarsko manj razvitih 

republik in avtonomnih pokra- 
jin, ki zapadejo v obdobju od 
1987-1990, in nanj dala pisno 
pripombo. Ne oporekamo te- 
mu zakonu, z njim se strinja- 
mo, vendar predlagamo, da 
se istočasno s tako rešitvijo, 
ki je dana za OZD v SR Make- 
doniji, SR Črni gori in SAP Ko- 
sovo, reši tudi problem anu- 
itet iz združenih sredstev v re- 
publiki Sloveniji, ki so bila 
združena in dana organizaci- 
jam za združitev dela in sred- 
stev na osnovi samoupravnih 
sporazumov z organizacijami 

teh nerazvitih republik in po- 
krajine Kosovo za investicije, 
kjer so anuitete že zapadle, 
investicije pa še ne dajejo re- 
zultatov oziroma še niso kon- 
čane. 

Takih primerov je več. Me- 
nimo, da bi bilo korektno, da 
so tudi organizacije v Sloveni- 
ji oproščene vračanja anuitet 
tako dolgo, dokler se investi- 
cije ne dajo oziroma ne zač- 
nejo na dohodkovnih odnosih 
vračati, za kar smo združeva- 
li.« Izvršni svet Skupščine SR 
Slovenije je posredoval na- 

20 poročevalec 



slednji pisni odgovor: 
Osnutek zakona o predloži- 

tvi vračanja anuitet za kredite, 
dane organizacijam združene- 
ga dela z območja SR Črne 
gore, SR Makedonije in SAP 
Kosovo iz sredstev Sklada fe- 
deracije za kreditiranje hitrej- 
šega razvoja gospodarsko 
manj razvitih republik in avto- 
nomnih pokrajin, ki zapadejo v 
obdobju 1987-1990, se nanaša 
na kredite iz sredstev obvezne- 
ga posojila. 

Sredstva, ki so bila v SR Slo- 
veniji na osnovi sklepa Koordi- 
nacijskega odbora za opravlja- 
nje zadev skupnega pomena 
pri usmerjanju združevanja de- 
la in sredstev za hitrejši razvoj 
manj razvitih republik in SAP 
Kosovo združena in dana or- 
ganizacijam združenega dela 
za skupna vlaganja na podlagi 
samoupravnih sporazumov, pa 
imajo vsebinsko drug značaj. 
Predstavljajo namreč tisti del 
obveznosti SR Slovenije, ki ga 
je možno na samoupravni os- 
novi usmeriti za posamezne 
projekte na podlagi skupnih 
vlaganj v gospodarsko manj 
razvitih republikah in AP Koso- 
vo (60% obveznosti do gospo- 
darsko manj razvitih republik, 
oziroma 50% obveznosti do 
SAP Kosovo). Ta sredstva so v 
skladu z republiškim zakonom 
združena na predlog organiza- 
cij združenega dela iz SR Slo- 
venije, ki sklenejo samouprav- 
ne sporazume o skupnih vla- 
ganjih z organizacijami zdru- 
ženega dela v gospodarsko 
manj razvitih republikah in 
SAP Kosovo in hkrati jamčijo 
tudi za njihovo vračanje pod 
pogoji iz samoupravnih spora- 
zumov. Naknadno spreminja- 
nje teh pogojev bi pomenilo 
poseganje v samoupravno do- 
govorjene pravice in obvezno- 
sti. Udeleženci v samouprav- 
nem sporazumevanju o zdru- 
ževanju sredstev pa seveda 

lahko predvidijo pogoje, v ka- 
terih je mogoče odložiti vračilo 
združenih sredstev v posamez- 
nem letu. 

Pobude za odložitev obvez- 
nosti, ki so samoupravno do- 
govorjene, na podlagi zakona 
iz navedenih razlogov ni mo- 
goče sprejeti. 

SR Slovenija se je v preteklih 
obdobjih zelo prizadevala, da 
bi čimveč sredstev iz obvezno- 
sti do Sklada federacije usme- 
rila na samoupravnih osnovah 
ob upoštevanju neposrednih 
interesov organizacij združe- 
nega dela. Na tej osnovi naj bi 
pospešili povezovanje organi- 
zacij združenega dela na enot- 
nem jugoslovanskem tržišču, 
hkrati pa zagotovili tudi učin- 
kovitejšo uporabo sredstev, ki 
so namenjena pospeševanju 
razvoja. V tej smeri je gospo- 
darstvo SR Slovenije v poveza- 
vi z organizacijami združenega 
dela iz gospodarsko manj raz- 
vitih republik in SAP Kosovo 
že doseglo precejšnje rezulta- 
te. V srednjeročnem obdobju 
1981-1985 je uspelo na samo- 
upravni osnovi združiti skoraj 
dve petini celotne obveznosti, 
oziroma skoraj štiri petine od 
50% obveznosti SR Slovenije 
do Sklada federacije kot je 
omogočal zakon. V letu 1986 
pa je bil na tej osnovi usmerjen 
skoraj celoten za to predviden 
obseg sredstev. 

Glede na to, da gre pri samo- 
upravnem združevanju dela in 
sredstev za povsem drugo kva- 
liteto vlaganj v primerjavi z 
uporabo sredstev iz obvezne- 
ga posojila, Izvršni svet meni, 
da teh dveh oblik ne bi smeli 
enačiti, kar velja tudi za pred- 
loge v zvezi z odlaganjem anu- 
itet. Že pri pripravi projektov 
za skupna vlaganja in samou- 
pravnih sporazumov v zvezi s 
tem, je treba zagotoviti dohod- 
kovno sposobnost vsaj za vra- 
čanje teh obveznosti. 

ZBOR ZDRUŽENEGA DELA - 22. 4.1987 

- Kreditiranje hitrejšega razvoja manj 
razvitih republik in pokrajin 

Skupina delegatov za go- 
spodarsko področje, 15. oko- 
liš, Tržič, za Zbor združenega 
dela Skupščine SR Slovenije 
je postavila naslednje dele- 
gatsko vprašanje: 

Sprašujemo, ali je sploh 
mogoče zbrati podatke o vseh 
sredstvih, ki jih na kakršenko- 
li način namenjamo gospo- 
darsko manj razvitim območ- 
jem (tečajne razlike, primarna 
emisija, mednarodni krediti 
itd.) razen sredstev Sklada fe- 
deracije za kreditiranje hitrej- 
šega razvoja teh območij v 
SFR Jugoslaviji. Če je te po- 

datke moč pridobiti, želimo bi- 
ti z njimi seznanjeni. 

Na vprašanje je odgovoril 
Neven Borak, namestnik pred- 
sednika Republiškega komite- 
ja za družbeno planiranje. 

Pri kvantifikaciji učinkov do- 
datnih ukrepov obstajajo pre- 
cejšnje metodološke težave, 
saj vseh učinkov ni možno na- 
tančno izmeriti in se moramo 
zato v teh primerih zadovoljiti 
s približnimi ocenami. Poleg 
tega je treba upoštevati, da do- 
datni ukrepi v večini primerov 
neposredno ne zmanjšujejo 
razpoložljivih sredstev organi- 

zacij združenega dela, temveč 
vplivajo na pogoje poslovanja 
posredno. 

Za obdobje 1986-1990 so za 
hitrejši razvoj gospodarsko 
manj razvitih republik in SAP 
Kosovo določena sredstva 
Sklada federacije v višini 
1,56% družbenega proizvoda 
družbenega gospodarstva (v 
prejšnjem srednjeročnem ob- 
dobju 1,86%) in dopolnilna 
sredstva iz zveznega proraču- 
na v višini 0,53% družbenega 
proizvoda celotnega gospo- 
darstva. Na ta način je na pod- 
lagi obeh pospeševalnih ukre- 
pov obveznost v srednjeroč- 
nem obdobju. Hkrati s tem pa 
se je v tekočem srednjeroč- 
nem obdobju povečalo število 
dodatnih ukrepov, zlasti še v 
zvezi s finančnbo konsolidaci- 
jo gospodarstva in bank v SR 
Črni gori, SR Makedoniji in 
SAP Kosovo, to je preložitev 
plačil anuitet iz sredstev Skla- 
da federacije, ugodnosti pri 
kritju tečajnih razlik (splošne 
in dodatne), poseben položaj 
pri konverziji kratkoročnih kre- 
ditov v dolgoročne, poseben 
položaj pri odplačevanju tujih 
dolgov, preložitev vračila kre- 
ditov in drugih plačil pooblaš- 
čenih bank, poseben položaj 
pri odstopanju dela prihodkov 
narodnih bank, zagotovitev 
trajnih obratnih sredstev, ca- 
rinske in druge olajšave pri 
uvozu opreme in razervnih de- 
lov itd. Nekateri dodatni ukrepi 
so bili že sprejeti, nekateri pa 
so v zaključni fazi usklaje- 
vanja. 

Obveznosti do Sklada fede- 
racije ter odlaganje odplačila 
anuitet se neposredno odraža- 
jo v manjših razpoložljivih 
sredstvih organizacij združe- 
nega dela, medtem ko imajo 
dopolnilna sredstva iz zvezne- 
ga proračuna zaradi načina 
njihovega oblikovanja ter učin- 
ki dodatnih ukrepov le indirek- 
ten vpliv na organizacije zdru- 
ženega dela, kar posredno 
zmanjšuje obseg sredstev za 
reprodukcijo in ima svoj vpliv 
tudi na pogoje poslovanja. 
Učinki nekaterih dodatnih 
ukrepov so razvidni iz obrazlo- 
žitev posameznih zveznih 
predpisov, ki so bili že sprejeti, 
oziroma so še v fazi usklajeva- 
nja, za nekatere pa je možno v 
tej fazi dati samo približne 
ocene. 

V priloženem pregledu so 
prikazani finančni učinki posa- 
meznih ukrepov za celotno 
srednjeročno obdobje 
1986-1990. Učinkov dodatnih 
ukrepov pa metodološko ni 
možno neposredno primerjati 
z družbenim proizvodom. Zato 
v tem odgovoru informativno 
navajamo primerjave z družbe- 

nim proizvodom, zaradi lažje- 
ga razumevanja dimenzije ne- 
posrednih oziroma posrednh 
obremenitev gospodarstva. 
Redni sistemski ukrepi za po- 
speševanje razvoja gospodar- 
sko manj razvitih republik in 
SAP Kosovo v obdobju 
1986-1990 (Sklad federacije, 
dopolnilna sredstva iz zvezne- 
ga proračuna) znašajo 2,14% 
družbenega proizvoda družbe- 
nega gospodarstva SFR Jugo- 
slavije. Učinki dodatnih ukre- 
pov so v letu 1986 znašali 
0,59% družbenega proizvoda 
družbenega gospodarstva in 
so se povečali v primerjavi z 
letom 1985, ko so znašali 
0,32% družbenega proizvoda 
družbenega gospodarstva. Za 
celotno srednjeročno obdobje 
1986-1990 bi na podlagi ocene 
že sprejeti dodatni ukrepi 
predstavljali 0,53%, ukrepi v 
pripravi pa dodatnih 0,28% 
družbenega proizvoda družbe- 
nega gospodarstva SFR Jugo- 
slavije oziroma skupaj 0,81% 
(za leta 1987 do 1990 je druž- 
beni proizvod ocenjen na pod- 
lagi realne letne rasti 4%, kar 
predvideva družbeni plan Ju- 
goslavije za obdobje 
1986-1990). Analogna temu je 
tudi obremenitev družbenega 
proizvoda SR Slovenije. 

Globalna obremenjenost go- 
spodarstva v zvezi s pospeše- 
vanjem razvoja gospodarsko 
manj razvitih republik in SAP 
Kosovo je v obdobju 
1986-1990 znatna. Pri tem pa 
je treba upoštevati, da je mož- 
no 60% obveznosti do Sklada 
federacije (v primeru SAP Ko- 
sovo 50%) uporabiti za skupna 
vlaganja organizacij združene- 
ga dela, s čimer se krepi pove- 
zovanje slovenskega gospo- 
darstva z organizacijami zdru- 
ženega dela v gospodarsko 
manj razvitih republikah in 
SAP Kosovo in usklajujejo 
medsebojni interesi tako pri 
investicijah kot tudi v gospo- 
darskem razvoju nasploh v ok- 
viru enotnega jugoslovanske- 
ga trga. Pri dodatnih ukrepih, 
ki so povezani s finančno kon- 
solidacijo, bo potrebno upo- 
števati izhodišče, da je te ukre- 
pe možno uporabiti le v prime- 
rih, ko so izdelani jasni sana- 
cijski programi skupaj s pred- 
videnimi dolgoročnejšimi 
učinki. Sredstev ne bi smeli 
uporabljati samo za tekočo sa- 
nacijo, ki bi lahko pomenila le 
kratkoročno reševanje proble- 
mov. Tudi pri finančni konsoli- 
daciji gospodarstva in bank bo 
potrebno sodelovanje zainte- 
resiranih organizacij združe- 
nega dela s celotnega območ- 
ja Jugoslavije, kar bi omogoči- 
lo učinkovitejšo sanacijo in tu- 
di po tej poti okrepiti sodelova- 
nje jugoslovanskega gospo- 
darstva na enotnem tržišču. 



UČINKOV V OBDO^Jul986-°990 ANJE RAZV0JA GOSPODARSKO MANJ RAZVITIH REPUBLIK IN SAP KOSOVO TER NJIHOVIH 

— — ____     ~ v mio din 

   1985 1986 1987 1988-1990 1986-1990 
A. REDNI SISTEMSKI UKREPI 
1. Sredstva sklada federacije (samo del, ki ga zagotavljajo j \w — •••— IU * i jc»j \J 
rSnPn0nnTniln0

a
r^tetSR SAP Vo)vodina> 143.678 260.984 313.436 940.300 1 514 720 2. Dopolnilna sredstva iz zveznega proračuna 58.912 115.614 115.614 346 842 S7fi n?n      115.614 346.842 578.070 

^DODATNI, ŽE SPREJETI UKREPI 2°2'59° 376598 429050 1'287'142 2,092.790 
1. Odložitev anuitet obveznega posojila Skladu federacije za 
SR Crno goro, SR Makedonijo in SAP Kosovo 4 557 17 7ns 1-7 -70c 
O OHotnr* ono/. rM-isnni/l/n C AO  X   r i    ' \ t . / OD 

37.600 

2.400 3.100 9.300 14.800 

2. Odstop 80/o prispevka SAP Kosovo proračunu federacije 3.995 12 000 6 400 I9?nn 
3. Prevzem obveznosti za posojilo za HS Ibar-Lepenac in 
Beograd-Bar 1016 
4. Olajšave pri dajatvah za izravnavo davčne obremenitve in 
car j p2f") 
5. Sredstva po zakonu o kritju tečajnih razlik iz določenih 5'5°° 5'5°° 16-5°0 27.500 
tujih kreditov (1983—1985) 43.600 69 000 Qft fi7D 9Qfinm ari con 
6. Odstop 80% prispevka Narodne banke Kosovo NBJ - 3 ooo - ' q nnn 
7. Pretvorba kratkoročnih kreditov v kredite za obratna sred- 

4.000 

s'va 3.425 — 8. Krediti poslovnih bank za trajna obratna sredstva (za SAP 
Kosovo) -j 250 4 0oo 
9. Posebni gospodarski objekti v SAP Kosovo na podlagi 
Resolucije za leto 1985 2 460 
C. UKREPI V PRIPRAVI IN POSTOPKU 
1. Odložitev anuitet obveznega posojila Skladu federacije za 
SR Crno goro in SAP Kosovo _ _ 17270 10RR5? 19« 199 
2. Krediti poslovnih bank za trajna obratna sredstva (za SAP ' 

3. Zmanjšanje prispevka NB Kosovo NBJ z 80% na 20% I I 3000 1qnnn 19'nnn 
4. Reprogramiranje kreditov na podlagi zakona o poravnavi 
določenih deviznih obveznosti 
5. Kreditiranje neizvršenih plačil dinarske protivrednosti za 
plačila NBJ tujini _ _ 
6. Dodatne ugodnosti na podlagi osnutka zakona o dopolni- " 46-100 
tvi zakona o tečajnih razlikah za določene tuje kredite - _ insnn 11 <;nn ao nnn 
7. Sprememba zakona o dopolnilnih sredstvih za SAP 
K0S0V0 _ - - 4.800 14.400 19.200 
Skupaj B+C 560.303 113 685 153 240 516.762 868.467 
    29,8% 30,2% 35,7% 40,1% 41 5% 

38.680 

Opombe: 

Podatki in ocene učinkov za posamezne ukrepe so prevzeti 
iz zveznih gradiv: Poročilo o ekonomsko finančnem položaju 
gospodarstva in bank v SR Makedoniji, SR Črni gori in SAP 
Kosovo; Proučitev skupne ekonomske situacije in ravni razvi- 
tosti družbenih dejavnosti v SAP Kosovo; Primerjalni pregled 
ugodnosti za SAP Kosovo v obdobju 1981-1985 in 1986-1990; 
Proračun federacije. 

Pri postavki A. 1. »Sredstva Sklada federacije« so odštete 
obveznosti gospodarsko manj razvitih republik in SAP 
Kosovo (upoštevana so sredstva, ki jih vplačujejo gospodar- 
sko razvite republike in SAP Vojvodina). Za leto 1985 je 
upoštevana končna obveznost do Sklada federacije, za leto 
1986 pa ocena končne obveznosti, ne glede na to, da bo 
razlika med akontacijo in končno obveznostjo poračunana 
naknadno; za leto 1987 je upoštevana predpisana akontacija; 
zaradi lažje primerljivosti z dodatnimi ukrepi so akontacijski 
zneski za leta 1988 do 1990 enaki kot za leto 1987 (ni upošte- 
vana dinamika rasti družbenega proizvoda); iz istih razlogov 
so na enak način prikazani tudi podatki o dopolnilnih sred- 
stvih iz zveznega proračuna (točka A. 2.). V verbalnem delu 
odgovora na delegatsko vprašanje, kjer je izvedena primer- 
java učinkov pospeševalnih ukrepov z družbenim proizvodom 
družbenega gospodarstva SFR Jugoslavije in s tem analogno 
tudi SR Slovenije, pa je bilo potrebno upoštevati tudi predvi- 
deno dinamiko rasti družbenega proizvoda (kot izhaja iz druž- 
benega plana Jugoslavije za obdobje 1986 - 1991). Na tej 
osnovi niso bile upoštevane le akontacije obveznosti do 

Sklada federacije, temveč ocenjene končne obveznosti za 
posamezna leta, oziroma srednjeročno obdobje. 

Pri odloženih anuitetah za posojila iz sklada federacije v 
točkah B. 1. in C. 1. ni upoštevana ponovna odložitev anuitet, 
ki so bile že enkrat odložene za leta 1982 do 1985, temveč 
samo nove anuitete, ki bi redno zapadle v srednjeročnem 
obdobju 1986 - 1990. 

Zneska v točki B. 4. za leto 1985 ni bilo moč oceniti; za leto 
1986 izhaja ocena iz podatkov o uvozu in izračunov priliva od 
carin in povprečnih carinskih obremenitev, uporabljenih za 
izdelavo proračuna federacije. 

Točka B. 5. »Sredstva po zakonu o kritju tečajnih razlik iz 
določenih tujih kreditov« zajema izplačana sredstva v celoti 
za leto 1985 (vključno razlike, obračunane za leti 1983 in 
1984), za leto 1986 pa zajema sredstva, ki so bila izplačana do 
12. marca 1987, za leto 1987 pa planirana sredstva po odloku 
(brez njegove dopolnitve, ki je v postopku) in za nadaljnja leta 
linearno ekstrapolirana sredstva. Razmejitve na dejavnosti, ki 
so taksativno navedene v zakonu in za katere imajo ugodnosti 
pri poravnavanju tečajnih razlik tudi OZD iz gospodarsko 
razvitejših republik in SAP Vojvodine, in na ostale panoge na 
podlagi razpoložljivega analitičnega gradiva ni bilo mogoče 
izvesti. 

V točkah C. 4. in C. 5. je prikazan odlog obveznosti iz 
prejšnjih let, ki jih ni možno razmejiti po letih, zato sta prika- 
zana le skupna seštevka za celotno srednjeročno obdobje, 
kar je treba upoštevati tudi pri primerjavi obsega dodatnih 
ukrepov za celotno srednjeročno obdobje z obsegom dodat- 
nih ukrepov po posameznih letih. 
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POBUDE DELEGATOV - POBUDE DELEGATOV - 

STALIŠČE IZVRŠNEGA SVETA 
SKUPŠČINE SR SLOVENIJE K POBUDI 
VSEH ZBOROV SKUPŠČINE OBČINE 
ILIRSKA BISTRICA IN SKUPŠČINE 
OBČINE CELJE O RAZPISU 
REFERENDUMA O NADALJNJI 
GRADITVI JEDRSKIH ELEKTRARN V 
JUGOSLAVIJI IN POBUDI SKUPŠČINE 
OBČINE RAVNE NA KOROŠKEM V 
ZVEZI Z GRADNJO JEDRSKIH 
ELEKTRARN V SLOVENIJI iN 
JUGOSLAVIJI 

Na podlagi 193. člena statuta in 32. člena poslovnika Skupš- 
čine občine Ilirska Bistrica je Skupščina občine na seji Zbora 
združenega dela, 4. 12. 1986 Zbora krajevnih skupnosti, 26. 
12. 1986 in Družbenopolitičnega zbora, 26. 12. 1986 obravna- 
vala pobudo občinske konference Zveze socialistične mla- 
dine Slovenije Ilirska Bistrica o razpisu referenduma o nadalj- 
nji graditvi jedrskih elektrarn v Jugoslaviji in sprejela na- 
slednji 

SKLEP 
1. 

Delegati zborov Skupščine občine Ilirska Bistrica spreje- 
mamo pobudo o razpisu referenduma o nadaljnji graditvi 
jedrskih elektrarn, ki naj se po določilih zakona izvede na 
celotnem jugoslovanskem ozemlju. 

2. 
Pobudo pošiljamo zborom Skupščine SR Slovenije, da jo v 

skladu s poslovnikom Skupščine SR Slovenije in drugimi akti 
obravnavajo in nadaljujejo z aktivnostmi v zvezi z razpisom 
referenduma. 

OBRAZLOŽITEV: 
Na letni volilno-programski konferenci OK ZSMS Ilirska 

Bistrica, 24. oktobra 1986 so mladi sprejeli pobudo za razpis 
referenduma o gradnji jedrskih elektrarn v Jugoslaviji ter se s 
tem pridružili vsem dosedanjim-pobudam in zahtevam, ki so 
že bile posredovane javnosti, upoštevajoč dejstvo, da odloči- 
tev o uporabi jedrske energije pri nas po svojem značaju ter 
upotevaje ekonomske, tehnološke, politične, ekološke, soci- 
ološke in druge vidike daleč presega vse dosedanje odločitve 
o velikih investicijah v naši deželi. 

O pobudi je 17. XI. 1986 razpravljalo Predsedstvo Skupščine 
občine Ilirska Bistrica, 4. 12. 1986 pa Predsedstvo OK SZDL 
Ilirska Bistrica. 

Delegati zborov Skupščine občine Ilirska Bistrica so po 
poglobljeni in obsežni razpravi sprejeli sklep, da se pobuda 
posreduje Skupščini SR Slovenije v nadaljnjo obravnavo. 

Podobno pobudo je predložila tudi Skupščina občine Celje. 

Prav tako je podobno pobudo predložila tudi Skupščina 
občine Ravne na Koroškem in ob tem sprejela še naslednji 
sklep: 

Zbor skupščine občine zavračajo vsako možnost urejanja 
odlagališča jedrskih odpadkov na območju ali v bližini 
območja občine Ravne na Koroškem. Poudarjamo, da je seve- 
rovzhodna Slovenija plačala že prevelik ekološki davek za 
gospodarski in energetski razvoj širše družbenopolitične 
skupnosti in zato energično zavračamo vsakršno dodatno 
onesnaževanje na tem področju. 

Skupščina občine Logatec je na skupnem zasedanju vseh 
treh zborov predlagala Skupščini SR Slovenije, da obravnava 

in predlaga Skupščini SFRJ izvedbo jugoslovanskega refe- 
renduma o gradnji jedrskih elektrarn v Jugoslaviji. 

Zbori Skupščine občine Maribor-Rotovž pa so sprejeli 
oceno in pobude OK ZSMS Maribor-Rotovž, da je potrebno v 
SR Sloveniji organizirati obsežno javno razpravo, ki mora biti 
utemeljena z ekonomskimi, tehnološkimi, ekološkimi in poli- 
tičnimi analizami ter dati odgovor o potrebnosti gradnje jedr- 
ske elektrarne. V javni razpravi je treba poudariti porabo in 
ukrepe za racionalnejšo rabo energije in varčevanje. 

V zvezi s pobudo vseh zborov Skupščine občine Ilirska 
Bistrica in Skupščine občine Celje, s katero le-ti predlagajo 
razpis referenduma o nadaljnji graditvi jedrskih elektrarn, ki 
naj se izvede na celotnem jugoslovanskem ozemlju in oprede- 
litvijo vseh zborov Skupščine občine Ravne na Koroškem 
proti gradnji jedrskih elektrarn v Sloveniji in Jugoslaviji, kakor 
tudi v zvezi z istočasnim zavračanjem vsake možnosti urejanja 
odlagališča jedrskih odpadkov na območju ali v bližini 
območje Ravne na Koroškem, je Izvršni svet Skupščine SR 
Slovenije sprejel naslednje stališče do pobud: 

Pobude za razpis referenduma o nadaljnji graditvi jedrskih 
elektrarn na celotnem jugoslovanskem ozemlju, kakor tudi 
zavračanje vsake možnosti urejanja odlagališča jedrskih 
odpadkov na območju posameznih občin ali regij po oceni 
Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije ni mogoče podpreti 
iz naslednjih razlogov: 

1. Stroka še ni dala ustreznih odgovorov na nekatera na 
novo odprta vprašanja in zato Izvršni svet Skupščine SR 
Slovenije še nima prepotrebnih strokovnih podlag tako glede 
nadaljnjega razvoja energetike, katerega sestavni del je jedr- 
ska energetika, kakor tudi glede opredelitev v zvezi z ureja- 
njem prostora za lociranje odlagališča nizko in srednjeaktiv- 
nih odpadkov iz jedrske elektrarne. 

2. Dosedanja študijska in pripravljalna dela tečejo na pod- 
lagi sprejetih dolgoročnih in srednjeročnih planov SR Slove- 
nije in Jugoslavije za obdobje do leta 2000 ter družbenih 
dogovorov, pri čemer Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
ugotavlja, da so bile v teh dokumentih podane samo usmeri- 
tve, ne pa dokončne odločitve o gradnji posameznih energet- 
skih objektov. 

3. Program razvoja energetike Jugoslavije do leta 2000, ki 
ga pripravljata Zvezni komite za energetiko in industrijo ter 
Zvezni'zavod za družbeno planiranje, bo Zvezni izvršni svet 
predložil Skupščini SFRJ. Ob tej priliki bodo delegati 
ponovno razpravljali v najširši delegatski bazi ter opredelili 
svoja stališča in odločali med drugim tudi o nadaljnji gradnji 
jedrskih elektrarn v Jugoslaviji. 

4. Široke strokovne in javne razprave o pomembnih vpraša- 
njih nadaljnjega razvoja Slovenije in Jugoslavije na področju 
energetike, novih tehnologij, varstva okolja, ki vključujejo tudi 
vprašanja v zvezi z nadaljnjo rabo jedrske energije, tečejo 
sedaj v znanstvenih in strokovnih organizacijah, v Zvezi 
komunistov in v socialistični zvezi, kakor tudi v skupščinah 
družbenopolitičnih skupnosti. V SR Sloveniji prav sedaj 
tečejo v okviru Socialistične zveze široke priprave za pro- 
blemsko konferenco »Ekologija, energija in varčevanje«. 

5. Za odlaganje nizko in srednjeaktivnih odpadkov iz NE 
Krško morata po usklajenem programu SR Slovenije in SR 
Hrvaške pripraviti obe republiki predlog ustrezne lokacije 
odlagališča, za kar so podane osnove v Družbenem planu SR 
Slovenije za obdobje 1986-1990 (Uradni list SRS, št. 2/86, tč. 
4.8.). 

V primeru, da bo lokacija na območju SR Slovenije, bo 
potrebno lokacijo po postopku, ki je predpisan v zakonu o 
urejanju prostora (Uradni list SRS, št. 18/84), vključiti tako v 
republiški kot v občinske srednjeročne družbene plane. 
Skladno z opredelitvijo družbenih planov bo nato Izvršni svet 
Skupščine SR Slovenije v sodelovanju z občinami pripravil in 
sprejel prostorske izvedbene načrte za posege v prostor, ki so 
republiškega pomena, kamor spada tudi odlagališče nizko in 
srednjeaktivnih odpadkov iz NE Krško. 
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Iz zgoraj navedenega sledi zaključek, da nobena od teh 
odločitev ne bo sprejeta brez udeležbe najširše delegatske 
baze, s čemer je stališče Izvršnega sveta Skupščine SR Slove- 
nije do pobude na razpis referenduma tudi utemeljeno. 

MNENJE IZVRŠNEGA SVETA 

SKUPŠČINE SR SLOVENIJE K 

POBUDI JOŽETA STRELCA IZ 

OBČINE MARIBOR ROTOVŽ V 

ZVEZI Z ZAHTEVANO ŠIROKO 

ZASNOVANO DEMOKRATIČNO 

RAZPRAVO O PROGRAMU 

GRADNJE JEDRSKIH ELEKTRARN 

Jože Strelec iz občine Maribor Rotovž je predložil naslednjo 
delegatsko pobudo: 

Dovolite mi, da v imenu skupine delegatov iz občine Mari- 
bor Rotovž spregovorim nekaj besed o razvoju elektroener- 
getskih zmogljivosti. 

Zbori občine in skupina delegatov za Zbor občin smo 
obravnavali vprašanja družbenoekonomskega položaja in 
razvojnih usmeritev elektrogospodarstva in premogovništva v 
SR Sloveniji v povezavi s pobudo Občinske konference Zveze 
socialistične mladine Slovenije, da se delegati opredelijo do 
»spornih« določb samoupravnega sporazuma o temeljih 
plana Posebne SIS za elektrogospodarstvo in premogovni- 
štvo SR Slovenije za obdobje 1986-1990 in o kontinuiteti do 
leta 1995, ki dajejo zeleno luč bodočemu načrtovanju in 
gradnji jedrske elektrarne. 

Tako zbori skupščine občine kot skupina delegatov so me 
zadolžili, da izrazim nasprotovanje tistim razvojnim usmeri- 
tvam iz objavljenega gradiva, ki napovedujejo, da se bo na 
osnovi jugoslovanskega jedrskega programa, sprejetega v 
zveznih in republiških srednjeročnih planskih aktih v SR Slo- 
veniji nadaljeval jedrski program vključno z mednarodnim 
razpisom za zbiranje ponudb. Delegati smo soglasno ocenili, 
da ni mogoče vnaprej dati nikomur tudi ne izbrani ekipi 
najvidnejših strokovnjakov elektrogospodarstva za atomsko 
energijo, pooblastila za realizacijo takšnega programa, ki 
usodno posega v nadaljnji razvoj naše republike in Jugosla- 
vije kot celote. 

Za tako usodne odločitve zahtevamo predhodno široko 
zasnovano demokratično razpravo, ki naj z močjo argumen- 
tov nakaže naše bodoče usmertve na tem področju. Ti argu- 
menti pa morajo izhajati iz temeljitih tehnoloških, ekonom- 
skih, ekoloških, socioloških, političnih in drugih analiz, brez 
katerih ni opravičeno enostransko zagovarjati in izsiljevati 
izvedbo takšnih programov. 

Delegati podpirajo prizadevanja mladih, da se po takšni 
javni razpravi sprejme dokončna odločitev, eventualno tudi z 
referendumom. 

Zaradi tega predlagamo, da Skupščina SR Slovenije od 
sestavljalca in predlagatelja že omenjenega samoupravnega 
sporazuma o temeljih plana SIS za elektrogospodarstvo in 
premogovništvo SR Slovenije za obdobje 1986-1990 zahteva, 
da pripravi spremembo tega samoupravnega sporazuma. Z 
njo naj izloči tista sporna besedila v posameznih členih, ki se 
nanašajo na bodočo izgradnjo jedrske elektrarne oziroma naj 
prepreči, da se kdorkoli sklicuje na ta določila, sprejeta med 
uporabniki in izvajalci, ter na osnovi njih izvaja program, ki 
mu ljudje nasprotujejo. 

Poleg tega predlagamo, da Skupščina SR Slovenije zadolži 
republiški izvršni svet oziroma Republiški komite za energe- 
tiko in Elektrogospodarstvo Slovenije, da pospešita prizade- 
vanja v Jugoslaviji in Sloveniji za racionalizacijo obstoječega 
energetskega sistema in porabe energije v okviru naših seda- 
njih družbenoekonomskih možnosti.« 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je posredoval naslednje 
mnenje: 

Na 12. seji dne 25. 3. 1987 je Skupščina Posebno samou- 

pravne interesne skupnosti za elektrogospodarstvo in premo- 
govništvo SR Slovenije v okviru Optimizacije razvoja elektro- 
gospodarstva in premogovništva obravnavala vprašanje 
Rebalansa samoupravnega sporazuma o temeljih plana ISEP 
za obdobje 1986-1990 in kontinuiteti do leta 1995 ter s tem v 
zvezi sprejela ustrezna sklepa o preverjanju planskih osnov. 
Na tem področju je potrebno usklajevati plane in optimizacijo 
izgradnje energetskih objektov v SFRJ začete razprave še v 
tem mesecu. Tudi problemska konferenca SZDL o »Ekologiji, 
energiji, varčevanju« v mesecu maju bo pomembno vplivala 
na opredelitev končnih zaključkov. Po opravljeni javni raz- 
pravi bo Izvršni svet Skupščine SR Slovenije v sodelovanju z 
ustreznimi samoupravnimi interesnimi skupnostmi poročal 
Skupščini SR Slovenije o skladnosti dogovora o temeljih 
družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1986-1990 in 
samoupravna sporazuma o temeljih plana Posebne samou- 
pravne interesne skupnosti za elektrogospodarstvo in premo- 
govništvo SR Slovenije za obdobje 1986-1990 in kontinuiteti 
do leta 1995 z ugotovitvami iz te razprave ter bo po potrebi 
predlagal spremembe in dopolnitve teh aktov. 

V srednjeročnem planu SR Slovenije za obdobje 
1986-1990, oziroma v dolgoročnem planu do leta 2000, ni 
predvidena izgradnja naslednje jedrske elektrarne v Sloveniji. 
Družbenopolitični zbor Skupščine SR Slovenije je že ugotovil, 
da je v dogovoru o temeljih družbenega plana SR Slovenije za 
obdobje 1986-1990 na področju investiranja storjen kvalite- 
ten premik v opredeljevanju osnovnih kriterijev in meril za 
investicijske odločitve. Ob tem je Zbor poudaril, da je 
potrebno doseči, da bodo v vseh okoljih, zlasti pa v proizvod- 
nih in finančnih asociacijah te kriterije in merila še razdelili do 
take mere, da bodo lahko delavci na podlagi poglobljenih 
analiz in točnih informacij suvereno odločali o naložbah. Zbor 
je tudi podprl opredelitev Izvršnega sveta, da je potrebno 
zaradi novih ugotovitev o možnih ekoloških problemih, pro- 
blemov v zvezi z gradnjo planiranih hidroelektarn, nezaključe- 
nih razprav o jedrskem programu Jugoslavije na novo ovred- 
notiti energetske vire in preveriti program izgradnje energet- 
skih objektov v tem srednjeročnem obdobju in tistih, ki so 
vključeni v programe kontinuitete. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije meni, da na osnovi 
dosedanjih spoznanj o bodoči porabi električne energije in 
možnosti izgradnje novih elektroenergetskih objektov ni 
potrebe niti možnosti, da bi SR Slovenija do leta 2000 gradila 
jedrsko elektrarno. 

STALIŠČE IZVRŠNEGA SVETA 

SKUPŠČINE SR SLOVENIJE K 

POBUDI SKUPINE DELEGATOV IZ 

OBČINE LJUBLJANA CENTER ZA 

ZBOR OBČIN SKUPŠČINE SR 

SLOVENIJE V ZVEZI S 

POROČILOM O USKLAJEVANJU 

RESOLUCIJE ZA LETO 1987 

Na 11. seji zbora občin Skupščine SR Slovenije dne 18. 
februarja 1987 je skupina delegatov iz občine Ljubljana Cen- 
ter pisno predložila naslednji predlog k poročilu delegacije 
Skupščine SR Slovenije v Zboru republik in pokrajin Skupš- 
čine SFRJ o sprejemanju aktov na sejah v decembru 1986: 

»Skupina delegatov sprejema poročilo o usklajevanju reso- 
lucije za leto 1987. Ob tem izraža zaskrbljenost nad možnimi 
efekti in zunanjetrgovinski menjavi in možnosti, da bi presegli 
nezadovoljivo stanje v letu 1986. 

V mesecu decembru 1986 ter dosedanjega obdobja je ZIS 
izdal posamezne odloke, od katerih je po mnenju delegacije 
izjemno kritičen odlok o sprejemanju prijav o sklenjenih 
pogodbah o uvozu blaga do 31. decembra 1986 in plačevanju 
blaga, uvoženega v letu 1986, v letu 1987, ki ureja gospodarje- 
nje OZD z dodelitvijo družbeno priznanih reprodukcijskih 
potreb. Zaskrbljuje, ker mnogo dobav tujih dobaviteljev v OZD 
slovenskega gospodarstva ni bilo plačanih tujini v preteklem 
letu. Pri nekaterih pomembnih izvoznikih tudi za več kot 
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polovico lanskoletnih dobav banke niso mogle opraviti izpla- 
čila v preteklem letu. Zaradi nenormalnih tržnih pogojev smo 
tako izgubljali pomemben delež narodnega dohodka, spravili 
niz naših podjetij v tujini in podjetij naše manjšine v tujini na 
rob gospodarskega položaja. Najtežje pa bo, ko naj ta del 
neplačanih terjatev do tujine, po odloku z dne 5. 12. 1986, 
šteje v letošnjo na novo izračunano kvoto družbeno priznanih 
reprodukcijskih potreb po uvozu ter tako izjemno zniža repro- 
dukcijske sposobnosti OZD v tem letu. 

Skupina delegatov predlaga Izvršnemu svetu Skupščine SR 
Slovenije, da kritično oceni tako nastale razmere, izda poro- 
čilo o skupnih terjatvah tujine do OZD slovenskega gospodar- 
stva po tem naslovu ter predlaga operativne ukrepe za prepre- 
čitev grozečega stanja.« 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije se v celoti strinja z 
ugotovitvami delegatov in podpira njihove predloge, da se 
ustrezno in čimprej reši vprašanje bremenitve družbeno priz- 
nanih reprodukcijskih potreb v letu 1987 ter vsa ostala s tem 
povezana odprta vprašanja. 

Tako je na pobudo in opozorila številnih organizacij združe- 
nega dela dne 10. 2. 1987 obravnaval nastalo problematiko, 
predvsem ponovno bremenitev družbeno priznanih reproduk- 
cijskih potreb za lani uvoženo in neplačano blago in posredo- 
val ustrezen predlog Zveznemu izvršnemu svetu. Ta problem 
je že ustrezno rešen z Odlokom o spremembah odloka o 
sprejemanju prijav o sklenjenih pogodbah o uvozu blaga do 
31. decembra 1986 in plačevanje blaga, uvoženega v letu 
1986, v letu 1987 (Uradni list SFRJ, št. 14/87). 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije tekoče spremlja in 
obravnava razmere in stanje v gospodarstvu, v tej zvezi tudi 
likvidnostne težave pri plačevanju v tujino. Realizacija plačil v 
tujino je bila v prvi polovici lanskega leta odvisna predvsem 
od na medbančnem sestanku dogovorjenih prioritet, v drugi 
polovici leta pa je Narodna banka Jugoslavije mesečno dode- 
ljevala kvote posamezni poslovni banki v okviru katerih je 
lahko izvrševala plačila v tujino, pri čemer ob koncu leta 
banke tudi teh kvot niso mogle v celoti izkoristiti, ker niso 
imele na razpolago dovolj likvidnih deviznih sredstev. Iz nave- 
denih razlogov so se v bankah kopičili zadržani- nalogi organi- 
zacij združenega dela za plačila v tujino. Tako je ob koncu leta 
1986 po podatkih vseh slovenskih bank bilo v poslovnih 
bankah v Sloveniji za 397 mio $ zadržanih nalogov za plačilo v 
tujino. V želji, da bi bila plačila tujim partnerjem čimprej 
izvršena, so nekatere organizacije združenega dela plačevale 
uvoz preko lastnih in mešanih podjetij v tujini. Le-ta so zaradi 
tega v vse težjem položaju. Točnih podatkov o tem, koliko je 
bilo izvršenih plačil preko firm v tujini ter koliko je bilo 
uvoženega in neplačanega blaga v letu 1986, ni na razpolago. 

Obstoječi informacijski sistem namreč ne daje kvalitetnega 
vpogleda po posameznih segmentih ekonomskih odnosov s 
tujino. Tako npr. ni vzpostavljena zveza med prijavo uvoza 
blaga, realizacijo uvoza in plačilom tega uvoza. Zato iz podat- 
kov o zadržanih nalogah za plačilo v tujini ni mogoče ugoto- 
viti koliko realiziranega uvoza še ni bilo plačanega. Izvršni 
svet Skupščine SR Slovenije si prizadeva za čim hitrejšo 
vzpostavitev ustreznega informacijskega sistema, ki bo dajal 
kvalitetne podatke za realno oceno stanja po organizacijah 
združenega dela v globalu ter na tej osnovi za plačevanje v 
OZD, v širši družbenopolitični skupnosti ter za ukrepanje 
ekonomske politike. 

Ob navedenih ugotovitvah in zaostreni devizno likvidnostni 
situaciji tekom celega leta 1986 smo v Sloveniji pričeli s 
koordinirano akcijo Gospodarske zbornice Slovenije, Ljub- 
ljanske banke Združene banke, Narodne banke Slovenije ter 
Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije z namenom, da 
tekoče ocenjujemo nastalo situacijo, preprečujemo škodo ter 
pomagamo poslovnim bankam, da v kopici potreb tako 
gospodarstva kot družbenih dejavnosti prioritetno plačujejo v 
tujino tiste obveznosti, ki bodo omogočale vsaj tekočo proiz- 
vodnjo za izvoz na konvertibilnem področje, proizvodnjo za 
osnovno preskrbo občanov ter najnujnejše potrebe družbenih 
dejavnosti. V tem okviru in v odvisnosti od devizne likvidnosti 
bodo poslovne banke poravnavale tudi neporavnane obvez- 
nosti za že uvoženo blago. 

Stališče Izvršnega sveta 

Skupščine SR Slovenije k pobudi 

skupine delegatov za kmetijsko 

področje 7. okoliš Dravograd v 

zvezi z gospodarskimi težavami v 

kmetijstvu 

Skupina delegatov za kmetijsko področje, 7. okoliš, Dravo- 
grad, za Zbor združenega dela je dala naslednjo pobudo: 

Ob vsesplošnih gospodarskih težavah je položaj kmetijstva 
še posebej težak in to iz sledečih razlogov: 

Tekoča gospodarska politika, zlasti politika cen do kmetij- 
skih pridelkov je taka, da se zadnjih pet let stalno poslabšuje 
cenovno razmerje v škodo kmetijstva. Znana so ta razmerja, 
da dobimo za kmetijske pridelke relativno iz leta v leto manj 
tistih artiklov, ki jih potrebujemo za kmetijsko proizvodnjo. Še 
posebej je to občutno v živinoreji, kjer je zaostajanje cen 
največje. Znana so razmerja, npr., da smo leta 1980 dobili za 
liter mleka 2,2 kg gnojil, lani pa le 1,2 kg, ali pa za 100 kg 
goveda smo dobili leta 1980 1.287 kg gnojil, lani pa le 720, za 
traktor je bilo treba 1980. leta prodati nekaj nad 18.000 litrov 
mleka, letos pa že 40.000 aH pa iz področja osebne porabe: 
leta 1980 smo dobili za 100 litrov mleka še 2 srajci, lani pa 
komaj eno srajco in en robec itd. 

Poleg teh cenovnih razmerij, ki so očitne v škodo kmetijstva 
in povzročajo padanje intenzivnosti pridelovanja - manjša 
poraba gnojil, kvalitetnega semena, zaščitnih sredstev, pa so 
porasle tudi nekatere dajatve, ki zmanjšujejo standard kmetij- 
skih proizvajalcev. Znan je izreden porast prispevkov za inva- 
lidsko-pokojninsko zavarovanje, ki so se letos povečali v 
primerjavi z lanskim letom kar za 274% ali kot je te dni 
izračunal novinar v časopisu Večer: leta 1986 je zadostovalo 
za prispevek pokojninskega zavarovanja (IV. razred) 999 litrov 
mleka, letos pa bo veljal ta prispevek že 2.382 litrov mleka. 

Našteta razmerja so dovolj očitna in ne potrebujejo poseb- 
nih razlag. Ker izhajamo iz hribovskega območja, moram 
posebej poudariti, da so razmere v pretežno hribovskih prede- 
lih koroške regije še hujše. Že zdavnaj deklarativno priznani 
višji pridelovalni stroški v hribih še zdaleč niso kompenzirani 
z višjimi premijami. Tarejo nas tudi visoke obresti za kredite, 
tako za tekočo proizvodnjo kot za naložbe. Res, da so te 
obresti nekoliko nižje od tako imenovanih komercialnih obre- 
sti, ki jih sedaj plačujemo za kmetijstvo, zlasti za živinorejo, 
previsoke. Posledice so manjše naložbe, s tem pa tudi zaosta- 
janje v razvoju. Posebej je težaven položaj pri naših obmejnih 
območjih, zlasti v radeljski in dravograjski občini, kjer kmetje 
ob takih razmerah praktično nimajo nobenih perspektiv. 
Mladi odhajajo v industrijo, hribovski prostor, ki je sicer 
primeren za kmetijsko, gozdarsko in turistično izrabo, pa 
ostaja prazen in neizkoriščen. 

Zaradi navedenega se že čuti upadanje tržne prireje v živi- 
noreji, kmetje manj privezujejo telet za nadaljnjo rejo in nas- 
ploh je opaziti, da se zmanjšuje stalež živine. To pa je dolgo- 
ročno gledano velika škoda, ki jo bo težko popraviti. 

Najhujše pa je to, da se mladi, ki so sicer že začeli gospoda- 
riti na svojih preusmerjenih kmetijah, zopet zaposlujejo v 
industriji, odpovedujejo invalidsko-pokojninsko zavarovanje 
in zmanjšujejo obseg tržne proizvodnje. 

Predlagamo, da se Izvršni svet SR Slovenije pospešeno loti 
oblikovanja bolj perspektivnih ukrepov za tekočo razvojno in 
ekonomsko politiko do kmetijstva, zlasti še, da zagotovi dol- 
goročno, spodbudno razvojno politiko, ki bo zagotavljala 
mladim tudi v hribih ekonomsko in socialno varnost. 

1. O poslabševanju pogojev gospodarjenja v kmetijstvu, ki 
so se najbolj zaostrili v živinoreji, je razpravljal Republiški 
komite za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Ugotovil je, da 
se gospodarske razmere v kmetijstvu po letu 1984, kljub 
sprejetim ukrepom na področju regresiranja reprodukcij- 
skega materiala in obrestnih mer ter ugodnostim znotraj 
denarno posojilne politike še nadalje zaostrujejo. Osnovni 
vzroki za takšno stanje so predvsem v administrativnem dolo- 
čanju cen kmetijskim proizvodom in ekonomski politiki, ki ni 
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dovolj upoštevala specifičnosti proizvodnega procesa in ki je 
razreševala probleme kratkoročno, neselektivno in necelovito 
in to predvsem z vidika trenutnih problemov preskrbe, in ne z 
vidika stabilne pridelave. Takšen način se je pokazal kot 
neustrezen, posebno še v živinoreji, ki zahteva dolgoročno 
stabilne pogoje gospodarjenja in ni dal ustreznih in možnih 
učinkov. Sprejeti interventni ukrepi v Sloveniji so po letu 1984 
pripomogli k ohranitvi ravni tržnega obsega kmetijske proiz- 
vodnje in plemenske črede. Naraščajoča nesorazmerja med 
določenimi odkupnimi cenami živine in mleka ter cenami 
reprodukcijskega in investicijskega materiala, ki ga rabi kme- 
tijstvo, so v letu 1987 ponovno zaostrila ekonomski položaj 
živinoreje. Posledice takšnih razmer se v Sloveniji že odražajo 
v ekstenzifikaciji pridelave, zmanjšanju reje in števila plemen- 
skih govedi, nazadovanju naložb v kmetijstvo in še posebej v 
živinorejo ter že ogrožajo letošnje resolucijske in planske cilje 
na področju kmetijstva. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je dne 16. 4. 87 obrav- 
naval ekonomski položaj živinoreje in o razmerah obvestil 
Zvezni izvršni svet ter predlagal, da pospeši pripravo ukrepov 
in zagotovi pravočasno izvajanje resolucijskih nalog za letoš- 
nje leto in s tem pogoje za izboljšanje ekonomskega položaja 
in izenačitev pogojev za pridobivanje dohodka v kmetijstvu, 
glede na ostale gospodarske panoge. Zveznemu izvršnemu 
svetu je tudi predlagal, da s 1. julijem letošnjega leta zagotovi 
prosto oblikovanje maloprodajnih cen mleka in mesa, v 
nasprotnem pa nadomestilo za izpadli dohodek ter da v 
okviru denarno posojilne politike uvrsti pridelavo in zaloge 
lastne voluminozne krme in vzrejo plemenske živine v selek- 
tivno kreditiranje. 

2. Večina proizvodnih zmogljivosti, predvsem še v živino- 
reji, je v zasebni lasti, zato je pretežni del dohodka kmetij 
odvisnega od ekonomskega položaja živinoreja. Nad 40% 
vseh kmetijskih zemljišč je v hribovitem območju. Naravne 
razmere na tem območju so najbolj ugodne za travinje, ki ga 
lahko izkoriščajo le prežvekovalci. Poslabševanje ekonom- 
skega položaja kmetijstva in še posebno živinoreje, je najbolj 
prizadelo kmetije na hribovitem območju, ki zaradi naravnih 
razmer ne morejo preusmerjati proizvodnje v dohodkovno 
zanimivejše dejavnosti. 

Da bi zavrli procese deagrarizacije na hribovitem območju, 
smo v Sloveniji sprejeli vrsto ukrepov. Le-ti se nanašajo tako 
na različne razvojne vzpodbude za naložbe in pridobivanje 
dohodka na teh območjih kot tudi na diferencirane ukrepe pri 
intervencijah v proizvodnjo hrane. V okviru letnih programov 
pospeševanja proizvodnje hrane dodatno vzpodbujamo tržno 
pridelavo na hribovitih območjih. Različne stimulacije so od 
100-160% večje kot v nižinskem svetu. Prav tako so hribovita 
območja oproščena plačila davka od kmetijske dejavnosti. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije se zaveda, da so ti 
ukrepi še vedno premalo stimulativni, da bi zadržali mlade na 
hribovskih kmetijah in da je potrebno problem razvoja hribo- 
vitega območja obravnavati celovito. V dogovoru o temeljih 
družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1986-1990 so 
opredeljene naloge občin, samoupravnih interesnih skupno- 
sti materialnih in družbenih dejavnosti ter bank za hitrejši 
razvoj manj razvitih, obmejnih in hribovitih območij, ki so jih 
podrobneje razdelali v svojih planskih dokumentih. Zadružna 
zveza Slovenije bo skupaj s kmetijskimi strokovnjaki iz pospe- 
ševalne službe na podlagi sprejetih kriterijev na Republiškem 
komiteju za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano še do junija 
letošnjega leta opredelila hribovsko kmetijstvo v vseh obči- 
nah glede na težavnostne pogoje. Na podlagi te razvrstitve bo 
v prihodnje Izvršni svet Skupščine SR Slovenije učinkoviteje 
sprejemal diferencirane ukrepe ekonomske in razvojne poli- 
tike za hitrejši razvoj kmetijstva (intervencije, davčna in 
socialna politika) in celotnega hribovskega območja. K temu 
bo prispevala tudi izdelava agrokarte, ki je sedaj v pripravi v 
občinah, kot strokovna planska podlaga za odločanje pri 
načrtovanju proizvodnih usmeritev in potrebnih pogojev za 
nadaljnji razvoj kmetijstva. 

Izvršni svet Skuščine SR Slovenije 

je na 49. seji, dne 16.4.87 

obravnaval informacijo o 

ekonomskem položaju živinoreje v 

letu 1987 in sprejel naslednje: 

I. UGOTOVITVE: 

1. V zadnjih letih smo v Sloveniji dosegli nekatere vzpod- 
budne rezultate v živinoreji. Izboljšali smo pasemsko sestavo 
črede in njen genetski potencial, tehnolgijo reje in kakovost 
doma pridelane voluminozne krme. Kljub občasnim nihanjem 
smo povečali obseg proizvodnje in tržnosti in vse do leta 1985 
povečevali tudi izvoz živine, mesa in mesnih izdelkov. Uresni- 
čitev teh kakovostnih dejavnikov v živinoreji je omogočila tudi 
razvojna politika in različne vzpodbude sprejete v SR Slove- 
niji. 

2. Doseženi rezultati v živinorejski proizvodnji in še posebej 
v govedoreji, ki je v pretežni meri v zasebnem kmetijstvu, so 
vplivali na večjo stopnjo organiziranosti zasebnega kmetij- 
stva, saj je število združenih kmetov in tistih, ki občasno 
sodelujejo z zadružnimi organizacijami, vseskozi naraščalo. 

3. Administrativno urejanje cen mesa in mleka ter drugi 
ukrepi ekonomske politike po letu 1983 so negativno vplivali 
na razvoj živinoreje. Delovali so kratkoročno, neselektivno, 
necelovito in razreševali predvsem trenutne probleme pre- 
skrbe, niso pa zagotavljali stabilne prireje. V tem obdobju je 
živinorejska proizvodnja tako v Sloveniji in še bolj v Jugosla- 
viji prešla v poudarjeno ciklično gibanje in se je odvijala na 
nižjem nivoju, kot smo načrtovali in kot so naše možnosti in 
potrebe. 

4. Kljub rasti fizičnega obsega proizvodnje in povečanja 
produktivnosti dela se je ekonomski položaj živinoreje 
poslabšal. Največji vpliv na poslabševanje ekonomskega 
položaja ima vse večji razkorak med realnimi stroški reje in 
doseženimi odkupnimi cenami živine in mleka zaradi admini- 
strativno določenih maloprodajnih cen. Regresiranje repro- 
materiala in obresti ter ostale družbene vzpodbude so v takš- 
nih razmerah izgubile svoj osnovni namen pospeševanja pro- 
izvodnje in se spremenile v le delno kritje vse večjega razko- 
raka med cenami. Zato postaja ekonomski položaj živinoreje 
in še posebej govedoreje, vse bolj kritičen. 

5. Zaostrene ekonomske razmere v Živinoreji, ki trajajo že 
vse od leta 1984 dalje, se že odražajo v odstopanju od spreje- 
tih planskih ciljev razvoja kmetijstva, v nazadovanju investicij- 
ske aktivnosti, v poslabševanju agrarne strukture v zasebnem 
kmetijstvu, rušijo raven organiziranosti zadružništva in ogro- 
žajo doseženi nivo socialne in ekonomske varnosti kmetijskih 
proizvajalcev. V takšnih pogojih iščejo rejci rešitev v eksten- 
zivnosti proizvodnje, ki vpliva na slabše izkoriščanje naravnih 
danosti, predvsem travnatih površin, genetskega potenciala 
živine in dosežene stopnje znanja. 

6. Poslabševanje ekonomskega položaja kmetijstva in še 
posebej živinoreje, je tudi posledica nepravočasnega izvaja- 
nja resolucijskih nalog na zveznem nivoju. Največja odstopa- 
nja so na področju cenovne politike, investicij in izvoza. 

7. Neugodnega ekonomskega položaja živinoreje ne 
moremo razrešiti samo z različnimi intervencijskimi ukrepi 
brez ustrezne politike cen. Cene kmetijskih pridelkov in tudi 
živinorejskih proizvodov morajo biti v funkciji razvoja in pre- 
strukturiranja kmetijstva ter stimulirati proizvajalce za večjo 
storilnost in intenzivnost pridelave. Iz teh razlogov mora 
postati trg osnovni regulator cen, skupaj s sistemom tržnih 
rezerv, s katerim odpravljamo večja nesorazmerja na trgu. 

8. Dobra preskrba v Sloveniji z mesom in mlekom je odraz 
povečanja prireje. V letu 1986 pa je na dobro oskrbo vplival 
tudi zmanjšan izvoz živine, mesa in mesnih izdelkov ter pove- 
čan uvoz mesa. Nekateri procesi v živinoreji (zmanjšanje 
osnovne črede, zmanjšanje števila osemenitev in povečan 
neorganiziran promet živine), ki so se začeli v letu 1986 tudi v 
Sloveniji, kažejo, da bo že v letu 1987 prišlo do zmanjšane 
prireje mesa in mlek,a ter zato do težav v preskrbi. 

9. Preko živinoreje ustvarjamo v kmetijstvu pretežni del 
družbenega proizvoda in izvoza, zato je ohranjanje in poveče- 
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vanje obsega živinorejske proizvodnje in znotraj nje predv- 
sem osnovne črede goveje živine, strateško vprašanje nadalj- 
njega razvoja kmetijstva. Iz teh razlogov so nujni ukrepi za 
zaustavitev negativnih gibanj in zagotovitve pogojev za izbolj- 
šanje stanja v živinoreji v skladu z našimi planskimi usmeri- 
tvami, naravnimi danostmi in doseženo stopnjo tehnologije. 

10. Pri oblikovanju izhodišč strategije dolgoročnega raz- 
voja agroživilstva do leta 2000 se pojavljajo težnje in rešitve 
po etatistično-administrativnem urejanju pogojev gospodar- 
jenja s centralnimi skladi in enotnih rešitvah ne glede na 
specifične pogoje proizvodnje in določeno raven razvoja pro- 
izvajalnih sil in odnosov. Takšne rešitve preprečujejo uveljav- 
ljanje ustavnih pravic in odgovornosti SR in SAP ter občin za 
razvoj kmetijstva in za preskrbo s hrano in se hkrati oddaljuje 
od sprejetih usmeritev, da se tudi na področju kmetijstva 
zagotovi izenačitev pogojev za pridobivanje dohodka z osta- 
limi gospodarskimi panogami na osnovi delovanja ekonom- 
skih in tržnih zakonitosti. 

II. PREDLOGE: 

1. Zveznemu izvršnemu sveta predlaga, da: 
- že v mesecu aprilu uveljavi nivo zaščitnih cen za meso in 

mleko za leto 1987, kot to določa odlok (Uradni list SFRJ, št. 
52/86); 

- v okviru uresničevanja politike cen za leto 1987 zagotovi 
s 1. julijem 1987 prosto oblikovanje cen mesa in mleka. V 
nasprotnem pa zagotovi kompenzacije za izpad dohodka, kot 
je to opredeljeno v točki 15.10 zvezne resolucije: 

- v mesecu aprilu pripravi analizo položaja kmetijstva in 
živilske industrije v primarni delitvi in odpravi nastala neso- 
razmerja med cenami proizvodov znotraj kmetijstva in med 
cenami ostalih proizvodov, ki jih kmetijstvo rabi v svojem 
reprodukcijskem procesu. S tem bi zagotovili pogoje za 
izboljšanje ekonomskega položaja proizvajalcev osnovnih 
kmetijskih in živilskih proizvodov (15.2 in 7.10); 
- realno oceni potrebe po uvozu določenih kmetijskih pro- 

izvodov, omeji uvoz in sprejme ukrepe, ki bodo ohranjali in 
povečevali domačo kmetijsko proizvodnjo, zlasti v živinoreji, 
kjer imamo ugodne naravne pogoje in preko katere ustvarimo 
pretežni del kmetijske proizvodnje in izvoza (točka 9.2); 

- v okviru denarno posojilne politike uvrsti pridelavo in 
zaloge lastne voluminozne krme in vzrejo plemenske živine v 
selektivno kreditiranje. 

2. Splošnemu združenju kmetijstva, živilske industrije in 
prehrane in Zadružni zvezi Slovenije predlaga, da s strokov- 
nimi in raziskovalnimi organizacijami preko različnih oblik 
pospeševalnega, svetovalnega in strokovno-raziskovalnega 
dela proučijo ter uvedejo nove in uspešne oblike koncentra- 
cije proizvodnje v zasebnem kmetijstvu ter pospešijo uvajanje 
bolj smotrnih proizvodno-tehničnih in organizacijskih rešitev 
v neposredno proizvodnjo, s ciljem pocenitve proizvodnih 
procesov in skrajšanja distribucijskih poti v celotni verigi. 

3. Splošnemu združenju kmetijstva, živilske industrije in 
prehrane, da skupaj s poslovnimi skupnostmi s področja 
agroživilstva ter s Splošnim združenjem za trgovino oceni 
položaj osnovnega proizvajalca mesa in mleka v delitvenih 
razmerjih znotraj reprodukcijske verige in predlaga možne 
spremembe delitvenih razmerij. 

4. Skupnosti pokojninskega in invalidskega zavarovanja v 
SR Sloveniji ter Skupnosti zdravstvenega in socialnega var- 
stva Slovenije, da skupaj z Zadružno zvezo Slovenije ocenita 
rast prispevkov in njihov vpliv na socialno varnost združenih 
kmetov, glede na njihovo zmanjšano ekonomsko moč. 

5. Živinorejski poslovni skupnosti predlaga, da skupaj z 
Zadružno zvezo Slovenije in Splošnim združenjem kmetijstva, 
živilske industrije in prehrane prouči in organizira zakol živine 
v klavnicah za lastne potrebe individualnih rejcev, s čimer bi 
zmanjšali zakol na domu. 

6. Ljubljanski banki - Združeni banki predlaga, da prouči 
možnost nuđenja ugodnejših pogojev za kreditiranje naložb v 
živinorejo. 

7. Republiškemu samoupravnemu skladu in občinskim 
skladom za intervencije v proizvodnji in porabi hrane oziroma 
novo ustanovljenim SIS za pospeševanje proizvodnje hrane in 
osnovno preskrbo, da proučijo v okviru izvajanja sprejetih 
programov pridelave hrane možnosti dodatnega usmerjanja 
sredstev za ohranjanje osnovne črede v govedoreji in ob 

prehodu na novi obračunski sistem zagotovijo pogoje za 
izvedbo programov v celoti. 

III SKLEPE: 

1. Zadolžuje Republiški sekretariat za finance, da v sodelo- 
vanju z Republiškim komitejem za kmetijstvo, gozdarstvo in 
prehrano ter Republiškim komitejem za tržišče in splošno 
gospodarske zadeve prouči možnost večjega usmerjanja kva- 
litetnih sredstev iz različnih virov za premoščanje kritičnih 
razmer v živinoreji. 

2. Zadolžuje Republiški komite za tržišče in splošne gospo- 
darske zadeve, da skupaj z Republiškim sekretariatom za 
finance in Republiškim komitejem za kmetijstvo, gozdarstvo 
in prehrano prouči možnost in pripravi predlog nadomestila 
izpadlega dohodka rejcem v primeru nadaljnjega administra- 
tivnega zadrževanja cen živine in mleka oziroma premajhnega 
obsega kompenzacij na zveznem nivoju. 

3. Zadolžuje Republiški komite za tržišče in splošne gospo- 
darske zadeve, da skupaj z Zavodom za rezerve SR Slovenije 
prouči delovanje tržnih rezerv na ohranjanje in razvoj živino- 
rejske proizvodnje in v skladu s svojo funkcijo zagotovi večji 
delež sredstev za rezerve v živem in za razreševanje kritičnih 
razmer v živinoreji. 

4. Zadolžuje Republiški komite za kmetijstvo, gozdarstvom 
prehrano, da skupaj z Republiško upravo za družbene pri- 
hodke na osnovi podatkov, ki jih pripravita Zadružna zveza 
Slovenije in Zveza kmetijskih zemljiških skupnosti Slovenije 
analizira učinke sprejetih ukrepov na področju davčne poli- 
tike in prispevkov ter njihov vpliv na obseg družbenoorganizi- 
rane proizvodnje, intenzivnost in modernizacijo proizvodnega 
procesa, na obdelanost kmetijskih zemljišč in predlaga 
ustrezne dopolnitve. 

STALIŠČE 
IZVRŠNEGA SVETA SKUPŠČINE 
SR SLOVENIJE K POBUDI SKUPŠČINE 
OBČINE KAMNIK ZA SPREMEMBO 
40. ČLENA ZAKONA O RAZLASTITVI 
IN O PRISILNEM PRENOSU 
NEPREMIČNIN V DRUŽBENI LASTNINI 

Skupščina občine Kamnik je na sejah zborov dne 26. 2. 
1987 med drugim obravnavala tudi odlok o poprečni gradbeni 
ceni stanovanj in poprečnih stroških komunalnega urejanja 
stavbnih zemljišč v občini. S tem odlokom v 3. členu predpisu- 
jemo določitev koristi za razlaščeno stavbno zemljišče v smi- 
slu 40. člena zakona o razlastitvi in prisilnem prenosu nepre- 
mičnin v družbeni lastnini. Ta korist se lahko določa vsako 
leto najkasneje do 31. marca z določitvijo odstotka v razponu 
od 0,6 do 1,2 od vrednosti poprečne gradbene cene 1 m2 

stanovanjske površine v družbeni gradnji v preteklem letu. 
Način določitve koristi za razlaščeno stavbno zemljišče je 

bil sprejemljiv v letu 1980, ko je bil sprejet zakon o razlastitvi, 
saj je bila stopnja inflacije v primerjavi s sedanjo dokaj nizka. 
Kljub temu, da je cena 1 m2 zemljišča odvisna od cene 
stanovanjske gradnje, ki se vsako leto zvišuje, ni možno s to 
ceno slediti visokim inflacijskim gibanjem in tudi ne razlaš- 
čencem priznavati realne odškodnine. Znano je namreč, da so 
cene zemljišč v zasebni prodaji vsaj nekajkrat višje od cene, 
določene v smislu zakona o razlastitvi, kar nam povzroča 
velike težave pri pridobivanju zemljišč v območjih družbeno 
usmerjene kompleksne gradnje. Naše dosedanje izkušnje 
nam vedno znova potrjujejo dejstvo, da so lastniki zemljišč na 
območjih, namenjenih za kompleksno gradnjo, načelno proti 
sprejemu odlokov o prenehanju lastninske pravice, v glavnem 
iz razloga, da ne bodo dobili zadostne odškodnine za odvzeta 
zemljišča v primerjavi s prosto prodajo zemljišč med občani. 

Prav tako so finančno oškodovani tudi lastniki zemljišč, 
katerim določamo odškodnino proti koncu koledarskega leta, 
ker jim v skladu z veljavno zakonodajo ni možno priznavati 
revalorizirane cene zemljišč, saj velja z odlokom določena 
cena vse leto, ne glede na stopnjo inflacije. 

Pri sestavi letošnjega odloka je strokovna služba predlagala 
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določitev koristi v najvišjem odstotku - to je 1,2% od vredno- 
sti poprečne gradbene cene, določeno z revalorizacijo cene 
stanovanjske gradnje za leto 1985, kar predstavlja ceno v 
višini 1.809,08 din za 1 m2 zemljišča. Najvišji odstotek je bil 
predlagan z namenom, da se lastnikom zemljišč na območjih, 
ki so z družbenim planom namenjena za kompleksno gradnjo, 
lahko plača pravična odškodnina, torej odškodnina, ki bi v 
denarju predstavljala protivrednost odvzetih nepremičnin. 

Ker.^jub določitvi najvišje možne cene za 1 m2 stavbnega zemljišča predvidevamo, da lastniki zemljišč ne bodo priprav- 
ljeni odstopiti svojih nepremičnin za potrebe realizacije 
nalog, določenih v družbenem planu 1986-1990, predla- 
gamo, da Skupščina SR Slovenije preuči našo 

pobudo 
za spremembo 40. člena zakona o razlastitvi in prisilnem 
prenosu nepremičnin v družbeni lastnin/ (Ur. I. SRS, št. 5/80), 
ki bi skušala odpraviti nesorazmerje med sedanjim načinom 
določitve višine odškodnine ter vplivom inflacijskih gibani 
med letom. Predlagamo, da bi se: 

1. cena stavbnega zemljišča določevala v odstotku od 
poprečne cene stanovanjske gradnje v SRS 

2. cena stavbnega zemljišča revalorizira med letom skladno 
s povišanjem cen življenjskih stroškov. 

Izvršni svet Skupšine SR Slovenije je k navedeni pobudi 
zavzel naslednje stališče: 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije glede 1. točke predla- 
gane pobude ocenjuje, da ni utemeljenih razlogov, da bi ceno 
oz. korist za razlaščeno stavbno zemljišče določali v odstotku 
od poprečne cene stanovanjske gradnje v SRS, ker taka 
rešitev ne bi upoštevala dejanskih razmer v občini, kjer je 
stavbno zemljišče. Taka rešitev je bila predlagana že ob spre- 
jemu veljavnega zakona, vendar prav iz omenjenih razlogov ni 
bila sprejeta. Bo pa mogoče navedeno vprašanje, ki je pove- 
zano tudi z opredelitvijo osnove za izračun vrednosti stavb- 
nega zemljišča, ponovno obravnavati in oceniti ustreznost 
rešitve ob naslednji celovitejši reviziji zakona. Zato Izvršni 
svet meni, da je ustrezneje ohraniti veljavno ureditev, po 
kateri se korist za razlaščeno stavbno zemljišče določi v 
odstotku od poprečne gradbene cene, ki se je oblikovala v 
preteklem letu za 1 m stanovanjske površine v družbeni 
gradnji na območju mesta, naselja mestnega značaja oziroma 
drugega območja. 

Glede 2. točke predlagane pobude pa Izvršni svet Skupš- 
čine SR Slovenije ocenjuje, da je pobuda predlagatelja, po 
kateri naj bi se ceno (korist) stavbnega zemljišča valoriziralo 
med letom, sprejemljiva in da mora biti zlasti način valorizira- 
n)e v. ?akonu natančneje določen. Vendar pa Izvršni svet Skupščine SR Slovenije meni, da ni mogoče brez temeljite 
preučitve navedene določbe pritrditi, da je valorizacija spre- 
jemljiva prav v predlagani obliki oziroma na način kot to sledi 
iz pobude. V različnih predpisih so namreč različne podlage 
za valorizacijo, kot na primer »povišanje cen življenjskih stro- 
škov«, »analitični indeks cen«, »porast gradbenih stroškov« 
in drugo. Izvršni svet je tudi mnenja, da sedanji preveliki ali 
prehitri inflaciji ne prilagojene določbe zakona o razlastitvi, ki 
se nanašajo na določanje odškodnine, ovirajo hitrejše prido- 
bivanje nepremičnin oziroma stavbnih zemljišč za stanovanj- 
sko gradnjo in gradnjo t. i. dolžinskih objektov. To pa pomeni, 
da veljavne določbe ZR, ki urejajo določanje odškodnine, 
brez ustrezne nujne dograditve z valorizacijskimi določbami 
ovirajo hitro in učinkovito doseganje z družbenimi plani 
zastavljenih ciljev. Izvršni svet sicer ugotavlja, da je navedeno 
problematiko poskušal razrešiti pravilnik o enotni metodolo- 
giji za izračun prometne vrednosti stanovanjskih hiš in stano- 
vanj ter drugih nepremičnin (Uradni list SRS, št. 8/87), vendar 
pa navedena metodologija presega okvire ZR in je zato za 
obravnavane primere ni mogoče uporabiti. Zato bo Izvršni 
svet Skupščine SR Slovenije iz spredaj navedenih razlogov 
pripravil predlog za sprejem zakona o spremembah in dopol- 
nitvah zakona o razlastitvi po hitrem postopku v smislu 314. 
člena poslovnika Skupščine SR Slovenije in sicer tako, da bo 
omogočena medletna valorizacija vrednosti stavbnega zem- 
ljišča, ne da bi se spreminjala osnovna vsebina določbe 40 
člena ZR. 

Predlagano stališče je. usklajeno z Javnim pravobranilcem 
SR Slovenije. 

MNENJE 

ZAKONODAJNO-PRAVNE KOMISIJE 
SKUPŠČINE SR SLOVENIJE K POBUDI 
SKUPŠČINE OBČINE KAMNIK 
ZA SPREMEMBO 40. ČLENA ZAKONA 
O RAZLASTITVI IN O PRISILNEM 
PRENOSU NEPREMIČNIN V DRUŽBENI 
LASTNINI 

Skupščina občine Kamnik je z dopisom z dne 4. 3. 1987 
poslala Skupščini SR Slovenije pobudo za spremembo 40. 
člena zakona o razlastitvi in o prisilnem prenosu nepremičnin 
v družbeni lastnini (Ur. I. SRS št. 5/80) tako, da bi se pri 
določanju odškodnine za razlaščeno stavbno zemljišče čim- 
bolj izključil vpliv inflacijskih gibanj. Po predlogu Skupščine 
občine Kamnik naj bi se cena stavbnega zemljišča določala v 
odstotku od poprečne cene stanovanjske gradnje v SR Slove- 
niji in se med letom valorizirala skladno z rastjo življenjskih 
stroškov. 

Zaradi izmenjave in uskladitve mnenj o predlagani spre- 
membi navedenega zakona je bil dne 1. 4. 1987 pri Zakono- 
dajno-pravni komisiji Skupščine SR Slovenije opravljen raz- 
govor, ki so se ga poleg predsednika komisije in strokovno- 
političnih delavcev v službi za zakonodajo udeležili predstav- 
niki Republiškega sekretariata za pravosodje in upravo, Repu- 
blišekga komiteja za varstvo okolja in urejanje prostora, 
Republiškega komiteja za zakonodajo in Javnega pravobra- 
nilstva SR Slovenije. 

Sprejeto je bilo stališče, da je predlog v načelu vsebinsko 
utemeljen in skladen z ustavnimi in zakonskimi izhodišči o 
pravični odškodnini, ki pripada lastniku za razlaščeno nepre- 
mičnino. 

Ugotovljeno je bilo, da sedanja ureditev 40. člena zakona o 
razlastitvi, po kateri se korist za razlaščeno stavbno zemljišče 
določa enkrat letno z odlokom občinske skupščine in sicer v 
odstotku od poprečne gradbene cene, ki se je oblikovala v 
preteklem letu za en kvadratni meter stanovanjske površine v 
družbeni gradnji na ustreznem območju, v pogojih visoke 
inflacije ne ustreza, ker postavlja lastnike razlaščenega stavb- 
nega zemljišča v neenak položaj glede na čas, v katerem se 
določla odškodnina. Realna vrednost koristi, ki jo določi 
občinska skupščina, se namreč med letom s potekom časa 
zaradi inflacijskih gibanj zmanjšuje. 

Omenjenega problema ni mogoče rešiti z neposredno upo- 
rabo 33. člena zakona o razlastitvi, saj ta predstavlja eno od 
splošnih določb o odškodnini za razlaščene nepremičnine, 
medtem ko vsebuje 40. člen posebno določbo o koristi za 
stavbna zemljišča. Zato je potrebno to vprašanje celovito in 
dokončno rešiti z ustrezno spremembo določbe 40. člena 
tako, da bi omogočala medletno valorizacijo koristi, ki bi jo 
enkrat letno določala občinska skupščina. Pri tem bi moral 
elemente koristi še naprej določati zakon, medtem ko bi bilo 
sistem valorizacije mogoče podrobneje urejati z podzakon- 
skim aktom. 

Sprejeto je bilo stališče, da se sprememba 40. člena vključi 
v širše spremembe zakona o razlastitvi, ki so v pripravi. 

Do spremembe zakona pa bi bilo potrebno z ustreznimi 
strokovnimi napotki, ki naj bi jih pripravila Republiški sekreta- 
riat za pravodje in upravo in Javno pravobranilstvo SR Slove- 
nije, poenotiti prakso v SR Sloveniji glede upoštevanja valori- 
zacije pri določanju odškodnine po navedenem zakonu. Pri 
tem bi se bilo mogoče opreti tudi na podatke o porastu cen 
gradbenih materialov in storitev po pravilniku o enotni meto- 
dologiji za izračun prometne vrednosti stanovanjskih hiš in 
stanovanj ter drugih nepremičnin (Ur. I. SRS št. 8/87). 
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DODATNO POJASNILO SKUPNE 
STROKOVNE SLUŽBE SAMOUPRAVNIH 
INTERESNIH SKUPNOSTI ZDRAVSTVA 
IN SOCIALNEGA VARSTVA SLOVENIJE 
K MNENJU O POBUDI SKUPINE 
DELEGATOV ZA SOCIALNO- 
ZDRAVSTVENO PODROČJE, 4. OKOLIŠ 
- MARIBOR ROTOVŽ V ZVEZI Z 
ZAGOTAVLJANJEM SOCIALNE 
VARNOSTI NEZAKONSKIH OTROK 
RAZVEZANIH STARŠEV, Z UREDITVIJO 
PREŽIVNINSKEGA SISTEMA 

V Poročevalcu, št. 8, z dne 31.3.1987 je bilo na strani 11 
objavljeno naše mnenje k pobudi delegatov za zagotavljanje 
socialne varnosti nezakonskih otrok in otrok razvezanih star- 
šev z ureditvijo preživninskega sistema. Ob tem smo vas 
seznanili tudi z našimi razmišljanji, kako naj bi zadevo uredili 
do spremembe 132. člena zakona o zakonski zvezi in družin- 
skih razmerjih (Ur.l.SRS, št. 15/76). Ker so se od tedaj stvari 
spremenile, pošiljamo naslednjo dodatno pojasnilo. 

Na skupnih razgovorih s pristojnimi republiškimi instituci- 
jami se je izkazalo, da večkratna medletna valorizacija preživ- 
nin, opravljena z enim postopkom in eno odločbo ne bi bila 
zakonita. Večkratno medletno valorizacijo bi bilo možno 
opraviti le z vsakokratnim novim postopkom in izdajo novih 
odločb, kar pa je praktično neizvedljivo. 

Postopek za uskladitev preživnin je po določbah 132. člena 
citiranega zakona zapleten in dolgotrajen, saj morajo pristojni 
organi vseh občinskih skupnosti socialnega skrbstva, na pod- 
lagi uradno ugotovljenega podatka o povečanju življenjskih 
stroškov, sprejeti sklep o odstotku povišanja preživnin, ki 
mora biti objavljen v uradnem glasilu, nato pa opraviti uskla- 
ditev vseh preživnin in izdati odločbo o novougotovljeni višini 
preživnine. Odločbo je potrebno vročiti vsem prizadetim na 
način, ki je predpisan z zakonom o splošnem upravnem 
postopku. Prizadeti imajo možnost pritožbe, po tej pa je 
možno sprožiti še upravni spor. 

Ne glede na navedeno, smo pozvali občinske skupnosti 
socialnega skrbstva, da na svojih pristojnih organih zavze- 
majo stališče o možnosti izpeljave vsaj dvakratne medletne 
valorizacije preživnin. Večina je odgovorila, da za to nimajo 
ne finančnih ne kadrovskih možnosti. Zato je odbor za raz- 
vojne in splošne zadeve skupščine Skupnosti socialnega 
skrbstva Slovenije, na ^voji seji dne 3.2.1987 priporočil 
občinskim skupnostim socialnega skrbstva, da se uskladitev 
preživnine s povečanimi življenjskimi stroški v letu 1987 
opravi na dosedanji način, to je enkrat v letu s 1.3.1987. Od 
tega dne dalje naj bi se preživnine zvišale za 96 %. 

STALIŠČE IZVRŠNEGA SVETA 
SKUPŠČINE SR SLOVENIJE K POBUDI 
SKUPINE DELEGATOV IZ OBČINE 
RADOVLJICA ZA SPREMEMBO 
ZAKONA O DAVKU IZ DOHODKA 
TEMELJNIH ORGANIZACIJ 
ZDRUŽENEGA DELA IN DELOVNIH 
SKUPNOSTI 

Skupina delegatov za delegiranje delegata v zbor občin 
Skupščine SR Slovenije iz občine Radovljica je ob obravnavi 
predloga odloka o odstopu posebnega republiškega davka od 
prometa proizvodov občinam v letu 1987 sklenila, da glasuje 
za omenjeni predlog odloka. Menila pa je, da mora dati 
pobudo za spremembo tistih zakonov, ki sedaj onemogočajo 
oblikovati sredstev za splošne družbene potrebe v občinah 
skladno z njihovo družbenoekonomsko razvitostjo. 

Zakon o financiranju splošnih družbenih potreb v družbe- 
nopolitičnih skupnostih Ur. list SRS 39/74) v svojem 9. členu 
našteva med izvirnimi prihodki proračuna kot prvega davek iz 
dohodka in kot desetega posebni občinski davek od prometa 
proizvodov in storitev. 

Oba omenjena vira prihodkov za občinske proračune, ki so 
vsaj prvi v celoti in drugi malo manj — v tesni povezavi z 
gospodarsko razvitostjo posamezne občine, sta na osnovi 
dveh posebnih zakonov (Zakon o davku iz dohodka TOZD in 
DS ter Zakona o spremembi zakona o posebnem republiškem 
davku od prometa proizvodov in od plačil za storitve...) 
postala izključna vira prihodkov republiškega proračuna. 

Za financiranje splošnih družbenih potreb v občinah je tako 
ostal kot edini vir, ki odraža gospodarsko moč družbenega 
sektorja, davek iz osebnega dohodka. Pa še ta bi moral biti po 
informaciji Izvršnega sveta Skupščine SRS o nekaterih 
pomembnejših novostih v zveznih sistemskih zakonih... (ESA 
187) (str. 7) ukinjen. Izvršni svet sam ocenjuje, da bo ta izpad 
virov za občinske proračune pomenil, da bo treba vsem 
skupščinam razen Piranu odstopiti del prometnega davka. 

Skupina delegatov za zbor občin Skupščine SR Slovenije iz 
občine Radovljica zato predlaga, da Izvršni svet Skupščine SR 
Slovenije prouči pobudo o spremembi zakona o davku iz 
dohodka TOZD in DS tako, da bi v 12. členu bilo določeno, da 
je davek iz dohodka TOZD in DS prihodek republiškega prora- 
čuna in proračunov občin v SR Sloveniji. 

Z družbenim dogovorom o usklajevanju davčne politike v 
SR Sloveniji pa bi bilo potrebno zavezati občine, da bi dolo- 
čile takšne stopnje davka iz dohodka TOZD in DS, ki bi 
zagotovile financiranje splošnih družbenih potreb skladno z 
gospodarsko razvitostjo družbenega sektorja v občini. Dolo- 
čili bi tudi najvišje možne stopnje tega davka. Menimo, da 
bodo na ta način ostale kot dopolnjevane občine samo tiste, 
ki resnično sodijo med najmanj razvite v SR Sloveniji. 

V skladu z 264. členom Ustave SFRJ sistem, vire in vrste 
davkov, taks in drugih davščin ureja zakon. Na tej podlagi so z 
zakonom o financiranju splošnih družbenih potreb v družbe- 
nopolitičnih skupnostih (Ur. list SRS, št. 39/74, 4/78) in 26. 
členom zakona o davku iz dohodka TOZD in delovnih skupno- 
sti (Ur. list SRS, št. 18/80, 23/83, 40/85) določeni viri financira- 
nja občinskih in republiškega proračuna v SR Sloveniji. Med 
viri financiranja občinskih proračunov ni predviden davek iz 
dohodka TOZD in delovnih skupnosti. 

Pri opredeljevanju ustreznih rešitev glede določanja posa- 
meznih virov sredstev za financiranje družbenopolitičnih 
skupnosti je bilo prisotno načelo, po katerem se viri sredstev 
razporejajo med posamezne skupnosti glede na pristojnost, s 
katerimi vsaka skupnost vpliva na položaj občanov ter na 
položaj organizacij združenega dela oziroma gospodarskih 
subjektov. Upoštevajoč navedeno izhodišče se sredstva za 
financiranje občinskih proračunov zagotavljajo predvsem iz 
prihodkov iz naslova davkov občanov 

Občinski proračuni se financirajo tudi iz posebnih promet- 
nih davkov in iz davka iz osebnega dohodka delavcev. Opozo- 
riti je treba, da davek iz osebnega dohodka delavcev ostaja še 
naprej vir prihodka proračunov, ker se v skladu s tolmače- 
njem Zveznega komiteja za zakonodajo, z zakonom o celot- 
nem prihodku in dohodku ne določa obdavčitev dohodka in 
osebnih dohodkov, ki je v skladu z Ustavo SFRJ v zakonodajni 
pristojnosti republik in pokrajin. 

Po našem mnenju ni v tem trenutku nikakršnih objektivnih 
razlogov, ki bi narekovali spremembo obstoječe ureditve 
financiranja splošnih potreb v občinah. Zato menimo, da 
pobuda za spremembo zakona o davku iz dohodka TOZD in 
delovnih skupnosti oziroma zakona o financiranju splošnih 
družbenih potreb ni aktualna. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije tekoče spremlja vse 
spremembe v dograjevanju sistema financiranja tako skupnih 
kot splošnih družbenih potreb. V kolikor bi bile v Jugoslaviji 
dogovorjene drugačne rešitve, bo Izvršni svet Skupščine SR 
Slovenije s temi seznanil delegate in ponovno proučil primer- 
nost predlagane pobude. Ob tem pa Izvršni svet Skupščine 
SR Slovenije pripominja, da je treba za realizacijo usmeritev 
in nalog dolgoročnega programa ekonomske stabilizacije ozi- 
roma razbremenitve gospodarstva predvsem pospeševati 
dograditev sistema financiranja splošne porabe občin v tem 
smislu, da se občinski proračuni v pretežni meri financirajo 
od davkov občanov. 
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Iz Skupščine SFRJ 

IZ DELA SKUPŠČINSKIH TELES 

INTENZIVNO DELO ZVEZNEGA ZBORA DO 

POLETJA 

• Do konca junija bodo tri seje zbora 
• Najpomembnejši zakonski projekt, ki ga bo obravnaval Zbor, je predlog za izdajo zakona o 
spremembah in dopolnitvah zakona o združenem delu 
• Osnutek zakona o postopku pred sodišči združenega dela se bo obravnaval na majski seji 

Zvezni zbor Skupščine SFRJ 
je na seji, ki je bila 30. marca, 
sprejel delovni načrt Zveznega 
zbora Skupščine SFRJ za dru- 
go trimesečje 1987. leta. Delo 
zbora bo zelo intenzivno in ob- 
sežno, ker bo na dnevnih redih 
Zbora približno 20 zakonskih 
projektov in približno 15 poro- 
čil, analiz in informacij. 

Razprava o ZZD na 
aprilski seji 

Predlog za izdajo zakona o 
spremembah in dopolnitvah 
zakona o združenem delu je 
najpomembnejši zakonski pro- 
jekt, ki se bo predvidoma 
obravnaval aprila. V zaključni 
fazi priprav je tudi predlog za- 
kona o sprememebah in do- 
polnitvah zakona o časopisni 
agenciji »Tanjug«, na tej seji 
pa se bo obravnaval tudi pred- 
log za izdajo zakona o enotnih 
osnovah za uporabo zastav na- 
rodnosti Jugoslavije in zakon 
o programu pridobivanja sta- 
novanj za zvezne organe v ob- 
dobju od 1987. do 1990. leta. 

Na dnevnem redu bosta tudi 
dve zahtevi Gospodarske zbor- 
nice Jugoslavije, in to za izdajo 
zakona o spremembi in dopol- 
nitvi zakona o organizaciji in 
delovnem področju zveznih 
upravnih organov in zveznih 
organizacij ter zakona o usta- 
novitvi skupnih UNIDO-Jugo- 
slavije centrov. V tematskem 
delu je predvidena obravnava 
informacije o popolnitvi voja- 

ških šol v letu 1986 in začas- 
nem manjšem številu aktivnih 
vojaških oseb. 
Spreminja se zakon o 
planiranju 

Tematski del dela Zbora v 
maju je precej raznovrsten in 
predvideva obravnavo več po- 
ročil, in sicer o delu Službe 
družbenega knjigovodstva Ju- 
goslavije v letu 1986, o izvaja- 
nju programa statističnih razi- 
skav, ki so v interesu celotne 
države za leto 1986, o uresni- 
čevanju politike osebnih do- 
hodkov, pokojnin in življenj- 
skega standarda v letu 1986 in 
prvih mesecih leta 1987, o 
uresničevanju sklepov zvezne- 
ga zbora in programa ZIS o 
preoblikovanju in temeljih si- 
stema državne uprave, o sta- 
nju in problemih varnosti v 
prometu v letu 1986 in o delu 
zveznih upravnih organov v 
lanskem letu. 

Poleg tega se bodo obravna- 
vala tudi analiza izvajanja re- 
solucije Skupščine SFRJ o na- 
črtovanju družine, izhodišča in 
smeri delovanja SFRJ v pripra- 
vah za VII. zasedanje Konfe- 
rence združenih narodov za tr- 
govino in razvoj (UNCTAD), ki 
bo v Ženevi od 6. do 31. julija 
1987. leta, in poročilo komisije 
Zveznega zbora za kontrolo 
dela Službe državne varnosti v 
letu 1986. 

Kar se tiče normativnega de- 
la, bo na tej seji tekla razprava 
o predlogih zakonov o spre- 

membah in dopolnitvah zako- 
na o temeljih sistema družbe- 
nega planiranja in o družbe- 
nem planu Jugoslavije, o siste- 
mu zvez in obalnem morju ter 
epikontinentalnem pasu SFRJ. 

Delegati bodo prav tako 
obravnavali osnutek zakona o 
postopku pred sodišči združe- 
nega dela in predloga za izda- 
jo zakona o spremembah in 
dopolnitvah zakona o evidenci 
na področju zdravstva in zako- 
na o pogojih za izmenjavo in 
prenos delov človeškega tele- 
sa za presaditev zaradi zdrav- 
ljenja. Obravnavali bodo tudi 
predlog za sklenitev družbene- 
ga dogovora o organizaciji in 
uresničevanju pravic in dolž- 
nosti potrošnikov in uporabni- 
kov storitev. 

Spremembe 
pokojninskega zakona 

Tudi za junijsko sejo zbora 
je predviden obsežen dnevni 
red, kjer prevladujejo poročila 
o delu zveznih pravosodnih or- 
ganov, zveznega družbenega 
pravobranilca samoupravlja- 
nja in zveznih upravnih orga- 
nov v preteklem letu. Obravna- 
vala se bo tudi analiza poslo- 
vanja organizacij združenega 

dela na področju gospodar- 
stva in problemi izgub ter po- 
ročilo o izvajanju zakona o za- 
časni prepovedi razpolaganja 
z družbenimi sredstvi za nego- 
spodarske in neproizvodne in- 
vesticije in zakon o zagotavlja- 
nju plačevanja med uporabniki 
družbenih sredstev. 

Normativni del dela Zbora je 
prav tako obsežen. Predvideva 
se obravnava osnutka zakona 
o režimu vod in predlog zako- 
na o temeljih varnosti v želez- 
niškem prometu. Poleg tega 
bo na dnevnem redu seje tudi 
več predlogov za izdajo zako- 
nov, in sicer: o pravicah umet- 
nikov izvajalcev, proizvajalcev 
fonogramov in radio-difuznih 
teles, o temeljnih lastninsko- 
pravnih odnosih, prav tako pa 
tudi o spremembah in dopolni- 
tvah zakona o ustanovi za 
vzdrževanje notranjih plovnih 
poti, zakona o ustanovi za 
vzdrževanje pomorskih plov- 
nih poti, zakona o Jugoslovan- 
skem registru ladij, zakona jo 
opravljanju tujih zadev iz pri- 
stojnosti zveznih upravnih or- 
ganov in zveznih organizacij in 
zakona o temeljnih pravicah iz 
pokojninskega in invalidskega 
zavarovanja. 

Delovni načrt Zveznega zbora Skupščine SFRJ za 
drugo trimesečje 1987. leta 
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OBSEŽNA AKTIVNOST ZBORA REPUBLIK IN 

POKRAJIN V DRUGEM TRIMESEČJU 

• Zbor republik in pokrajin bo v tem obdobju zasedal štirikrat, na dnevnem redu pa bo več kot 40 točk 
• Zakon s področja finančne konsolidacije gospodarstva in bank v SR Makedoniji, SR Črni gori in 
SAP Kosovu bo sprejet na aprilski seji 
• Poročila o delovanju velikih tehnično-tehnoloških sistemov v državi se bodo obravnavala sredi 
maja 

Zbor republik in pokrajin 
Skupščine SFRJ je na seji, ki je 
bila 27. marca, sprejel delovni 
načrt Zbora republik in pokra- 
jin Skupščine SFRJ za obdob- 
je april-junij 1987. leta. Po 
tem načrtu so predvidene v na- 
slednjih treh mesecih štiri seje 
zbora z več kot 40 točkami 
dnevnega reda. 

Ker na zadnji seji zbora niso 
bili sprejeti zakoni s področja 
finančne konsolidacije gospo- 
darstva in bank v SR Makedo- 
niji, SR črni gori in SAP Koso- 
vu, kar je bilo predvideno z de- 
lovnim načrtom za preteklo tri- 
mesečje, se bodo ti zakoni uvr- 
stili na dnevni red seje Zbora, 
ki bo ob koncu aprila. 

Poleg tega se načrtuje 
obravnava gradiva o uresniče- 
vanju procesa združevanja de- 
la in sredstev, poročila o go- 
spodarskih gibanjih na začet- 
ku in v prvi polovici leta, o 
uresničevanju projekcije pla- 
čilne bilance Jugoslavije v letu 
1986, o preskrbi tržišča, o gi- 
banju cen in življenjskih stro- 
škov in realizaciji določene po- 
litike na tem področju, o od- 
pravi disparitet cen električne 
energije, premoga in zemelj- 
skega pliria s predlogom ukre- 
pov, prav tako pa tudi letnega 
poročila o uresničevanju skup- 
ne emisijske in denarne politi- 
ke in skupnih temeljev kredit- 
ne politike v letu 1986. 

Na seji se bo obravnaval tudi 
predlog osnove za udeležbo 
delegacije SFRJ v tako imeno- 
vanem Urugvajskem krogu 
multilateralnih trgovinskih po- 
govorov. Razpravljalo pa se bo 
tudi o aktivnosti pri sprejema- 
nju skupnih programov ter iz- 
voza blaga in storitev ter ukre- 
pov za pospeševanje tega pro- 
cesa. 

Na dnevnem redu bo tudi 
analiza rezultatov samouprav- 
nega združevanja dela in sred- 
stev OZD-ov iz razvitih in go- 
spodarsko manj razvitih repu- 
blik in avtonomnih pokrajin na 
podlagi dela sredstev iz sklada 
federacije v letu 1987 in infor- 
macija o oblikovanju sredstev 
sklada federacije in vračanje 
anuitet za kredite, dane iz skla- 
da federacije za kreditiranje hi- 

trejšega razvoja gospodarsko 
manj razvitih republik in avto- 
nomnih pokrajin v letu 1986 in 
prvem trimesečju leta 1987. 

Predmet razprave bo tudi 
nekaj nalog, ki izhajajo iz skle- 
pov Zbora republik in pokrajin, 
sprejetih na decembrski seji 
zbora. Gre za predlog o mož- 
nosti zadolževanja OZD-ov iz 
SAP Kosova za uvoz opreme 
na kredit in uporabo kreditov 
Mendarodne banke za obnovo 
in razvoj za razvojne progra- 
me, s katerimi se zagotavlja 
najhitrejši razvoj SAP Kosova, 
potem za predlog rešitev o za- 
gotavljanju deviznih sredstev 
za plačevanje dela uvoza opre- 
me za skupne programe, ki se 
financirajo prek sklada federa- 
cije za kreditiranje hitrejšega 
razvoja gospodarsko manj raz- 
vitih republik in avtonomnih 
pokrajin, za analizo uporabe 
denarne mase na podlagi ter- 
jatev salda na klirinških raču- 
nih s predlogom za njihovo 
zmanjšanje, vključno z učinki 
uporabe primarne emisije za 
kreditiranje uvoza, proizvodov 
in reeksportnih proizvodov, da 
bi se tako zmanjšal terjatveni 
saldo, in za gradivo o stanju in 
problemih družbenih in drugih 
služb v SAP Kosovu. 

Zbor bo obravnaval tudi gra- 
divo o problematiki kreditira- 
nja izvoznih poslov in analizo 
stanja o odprtih problemih in 
smereh za razreševanje pro- 
blemov pri skupnih planih in 
razvojnih programih. 

Kar se tiče zakonodajne ak- 
tivnosti, je predvideno sprejet- 
je zakona o Jugoslovanski 
banki za mednarodno eko- 
nomsko sodelovanje in nekaj 
odlokov. Najpomembnejši je 
odlok o kriterijih in kazalcih za 
določanje stopnje gospodar- 
ske razvitosti republik in avto- 
nomnih pokrajin in mejnih 
vrednosti za določanje gospo- 
darsko manj razvitih republik 
in avtonomnih pokrajin, Zbor 
pa bo sprejel tudi odloke o po- 
trditvi finančnega plana Na- 
rodne banke Jugoslavije za le- 
to 1987, zaključnega računa 
sklada federacije za kreditira- 
nje hitrejšega razvoja gospo- 
darsko manj razvitih republik 
in avtonomnih pokrajin in Na- 
rodne banke Jugoslavije za le- 
to 1986. 

V maju bosta dve seji 
zbora 

Zbor bo imel maja dve seji. 
Na prvi, ki bo sredi meseca, bo 
obravnaval nekaj poročil o de- 
lovanju velikih tehnično-teh- 
noloških sistemov v državi, in 
to: Skupnosti Jugoslovanske- 
ga elektrogospodarstva, Skup- 
nosti Jugoslovanskih pošt, te- 
legrafa in telefona in Skupno- 
sti Jugoslovanskih železnic: 

Na seji se bo predvidoma 
obravnavala tudi analiza o ne- 
cenovnem faktorju kot vzroku 
zaostajanja Jugoslavije v izvo- 
zu. Sprejeti bodo tudi trije za- 
koni, in sicer: zakon o najema- 
nju in uporabi kreditov medna- 
rodnih finančnih organizacij, 
za katere je garant oziroma su- 
pergarant federacija, zakon o 
pokritju tečajnih razlik pri Na- 
rodni banki Jugoslavije in o 
prenosu na federacijo dela ter- 
jatev po bilanci deviznih rezerv 
pri Narodni banki Jugoslavije 
ter zakon o določanju celotne- 
ga zneska sredstev za financi- 
ranje programov za tiskanje in 
tiskanja osnovne hidro-geolo- 
ške karte Jugoslavije in osnov- 
ne inženirsko-geološke karte 
Jugoslavije za obdobje od 
1988. do 2009. leta. 

Ne seji Zbora, ki bo predvi- 
doma konec maja, bo predmet 
razprave tudi analiza o stanju 
in problemih pri uresničevanju 
ekonomske politike na po- 
dročju agroindustrijskega 
kompleksa, analiza stanja in 
predlogi ukrepov za večji de- 
vizni priliv na neblagovnem 
področju, analiza o izvajanju 
politike tečaja dinarja in nje- 
nem vplivu na položaj posa- 
meznih panog in gospodar- 
skih skupin, analiza učinkov 
izvajanja politike realnih 
obrestnih mer, prav tako pa tu- 
di poročila o delu Skupnosti 
industrije oborožitve in voja- 
ške opreme Jugoslavije, o 
učinkih izvajanja zakona o po- 
kritju tečajnih razlik pri Narod- 
ni banki Jugoslavije, gospo- 
darstva in bank in o delovanju 
in značaju zaščitnih cen os- 
novnih kmetijskih pridelkov s 

predlogom ukrepov za njihovo 
delovanje. 

O deviznem varčevanju 
občanov - na junijski 
seji 

Tudi za sejo Zbora, ki bo ko- 
nec junija, je predvidena 
obravnava nekaj analiz in in- 
formacij. To so analiza stanja 
in problemi razvoja pomorske- 
ga in rečnega prometa s stališ- 
ča izvajanja politike dolgoroč- 
nega programa ekonomske 
stabilizacije na področju pro- 
meta in družbenega plana Ju- 
goslavije za obdobje od 1986. 
do 1990. leta s predlogom 
ukrepov, potem analiza stanja, 
ukrepi in naloge za izboljšanje 
življenjskega okolja, analiza o 
devizem varčevanju občanov s 
predlogom ukrepov in infor- 
macija o uresničevanju politi- 
ke na področju ekonomskih 
odnosov s tujino. 

V zakonodajnem delu se na- 
črtuje sprejetje zakona o dolo- 
čanju celotnega zneska sred- 
stev za financiranje programa 
tehnično-tehnološke moderni- 
zacije zveznih organov v ob- 
dobju od 1987. do 1990. leta, 
zakona o pridobivanju in od- 
stopanju pravic do iznajdb in 
pravic do znakov razlikovanja 
med organizacijami združene- 
ga dela in tujimi osebami in 
zakona o dolgoročni in proiz- 
vodni kooperaciji in dolgoroč- 
nem poslovnem sodelovanju 
med organizacijami združene- 
ga dela in tujimi osebami. 

Prav tako se predvideva, da 
bo Zbor na svoji seji sprejel tri 
odloke, in sicer: o zmanjšanju 
obveznosti republik in avto- 
nomnih pokrajin za 1987. leto, 
določenih z zakonom o sred- 
stvih za odpravo posledic kata- 
strofalnega potresa, ki je priza- 
del območje SR Črne gore v 
letu 1979, o valorizaciji sred- 
stev, ki so jih republike in avto- 
nomne pokrajine vplačale za 
leto 1986 za odpravo posledic 
tega potresa in o njihovih ob- 
veznostih za leto 1988, določe- 
nih z omenjenim zakonom. 

Delovni načrt Zbora republik in pokrajin Skupščine 
SFRJ za obdobje april—junij 1987. leta. 
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Ljubljana, 12.5.1987 

OSNUTEK ZAKONA 

o spremembah in dopolnitvah zakona o davkih 

občanov (ESA-129)   

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na 50. seji dne 30. 4. 
1987 določil besedilo: 

- OSNUTKA ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 
ZAKONA O DAVKIH OBČANOV, 

ki vam ga pošiljamo v obravnavo na podlagi prve alinee 215. 
člena, 266. in 267. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na podlagi 69. 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. 

POVZETEK 

Predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah 
zakona o davkih občanov z osnutkom zakona sta Zbor 
združenega dela in Zbor občin Skupščine SR Slovenije 
sprejela dne 25. novembra 1986. 

Pri pripravi predloga zakona so se po proučitvi stališč in 
pripomb delovnih teles zborov Skupščine SR Slovenije, 
ustnih in pisnih pripomb in predlogov skupin delegatov na 
sejah zborov izoblikovale nove rešitve, ki jih v Skupščini 
SR Slovenije obravnavani osnutek ni vseboval. Zato se je 
predlagatelj odločil, da predlaga ponovitev razprave o 
osnutku zakona v Skupščini SR Slovenije. 

Novi osnutek zakona temelji na prvotnem osnutku, ki je 
dopolnjen z novimi rešitvami, katerih namen je prispevati 
k hitrejšemu razvoju samostojnega osebnega dela. 

V skladu s pripombami v skupščinski razpravi je v 
novem osnutku dograjen predlagani novi način obdavče- 
vanje dohodkov od določenih dejavnosti vnaprej in sicer 
obdavčitev dohodka, ugotovljenega po kriterijih s tem, da 
bi se kot temeljni kriterij za določitev višine dohodka štel 
poprečni dohodek na delavca v organizacijah združenega 
dela ustreznih podskupin dejavnosti v SR Sloveniji za 
preteklo leto, valoriziran z rastjo drobnoprodajnih cen iz 
istega leta. V novem osnutku se predlaga navedeni način 
obdavčitve za zavezance, ki opravljajo gostinsko in avto- 
prevozniško dejavnost ter za zavezance, ki dosegajo 
dohodke z opravljanjem dejavnosti ribolova, gojenja rib ali 
školjk, če občinska skupščina uvede tak način obdavčitve. 
Ne predlaga pa se več, da bi na naveden način plačevali 
davek zavezanci, ki dosegajo z opravljanjem obrtnih 
dejavnosti pretežni del prihodka z občani, ker se je pri 
pripravi kriterijev za te zavezance ugotovilo, da zaradi 
velikega števila dejavnosti in njihove raznolikosti ni možno 
enotno opredeliti kriterijev. 

Na novo se predlaga rešitev, po kateri tvori osnovo za 
davek iz dejavnosti pri zavezancih, obdavčenih po dejan- 
skem dohodku, njihov dohodek, zmanjšan za osebne 
dohodke, nadomestila osebnih dohodkov in sklad skupne 
porabe delavcev ter za zakonske in pogodbene obvezno- 

sti, opredeljene s tem zakonom. Predlagana opredelitev 
davčne osnove zagotavlja, da bi vsak zavezanec prispeval 
k zadovoljevanju splošnih družbenih potreb, sočasno pa 
mu omogoča oblikovanje sredstev za izboljšanje in razširi- 
tev materialne osnove dela ter sredstev rezerv. Zavezancu 
je tako prepuščena odločitev, kolikšen del dohodka' 
nameni za osebno porabo, ki se mu všteva v skupni čisti 
dohodek, od katerega se plačuje davek od skupnega 
dohodka občanov. To pravico bi po predlaganih rešitvah 
imeli tudi zavezanci, obdavčeni od dohodka, ugotovlje- 
nega po kriterijih. S predlaganimi rešitvami bi se zave- 
zance stimuliralo, da bi čim večji del svojega dohodka 
usmerjali v produktivne namene. 

V novi osnutek je predlagatelj vključil rešitev iz osnutka 
dogovora socialističnih republik in socialističnih avto- 
nomnih pokrajin o spremembah in dopolnitvah dogovora 
o usklajevanju davčnega sistema, s katerimi je ob obrav- 
navi tega dogovora soglašal. Navedene rešitve se nana- 
šajo na opredelitev zavezancev davka od osebnega 
dohodka delavcev, ki osebni dohodek dosegajo z delom v 
tujini in na opredelitev davčne osnove za te zavezance, ki 
se po vsebini ne razlikuje od uveljavljene ureditve v 
zakonu o davkih občanov. 

Davek od osebnega dohodka delavcev se od osebnih 
dohodkov iz delovnega razmerja prek polnega delovnega 
časa v drugi temeljni organizaciji po predlaganih rešitvah 
ne bi več plačeval po posebni stopnji, kar bi omogočilo 
vštevanje tako doseženega osebnega dohodka v pokojnin- 
sko osnovo. 

Davka od dohodkov iz premoženja in premoženjskih 
pravic po rešitvah iz novega osnutka zakona ne bi plače- 
vali zavezanci davka iz gospodarskih dejavnosti pod pogo- 
jem, da kupnino, doseženo s prodajo osnovnega sredstva 
vložijo v nabavo novega osnovnega sredstva. 

Zaradi novih predlaganih rešitev, ki omogočajo zave- 
zancem davka iz dejavnosti oblikovanje sredstev za izbolj- 
šanje in razširitev materialne osnove dela, katerih posle- 
dica je predlagano črtanje določb o zniževanju davčne 
osnove za te namene, se v prehodnih določbah omogoča 
zavezancem znižanje davčne osnove za že izvršena vlaga- 
nja do poteka roka, predvidenega v zakonu. 
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1. člen 
v zakonu o davkih občanov (Uradni list SRS, št. 32/85) se 

14. točka 5. člena dopolni tako, da se glasi: 
»14. osebnih dohodkov delavcev v rudniku, kijih doseaaioz 

delom v jamskih kopih.« 
Za 15. točko se doda nova 16. točka, ki se glasi: 
»16. prejemkov za občasno ali začasno nego oziroma 

pomoč invalidom, ki jih občanom izplačajo društva invalidov 
oziroma njihove zveze.« 

Sedanje 16. do 18. točka postanejo 17. do 19. točka. 

2. člen 
V 9. členu se za besedama »osebni dohodek« spremeni 

besedilo »ki ga občan doseže z osebnim delom« tako da se 
glasi: 

»ki ga doseže delavec iz delovnega razmerja«. 

3. člen 
Besedilo 10. člena se črta. 

4. člen 
Za prvim odstavkom 19. člena se doda nov drugi odstavek 

Ki se glasi: 
»Evidenco o osnovnih sredstvih morajo voditi tudi zave- 

kriterijih ^ ''m °dmerja davek od dohodka. ugotovljenega po 
Sedanji drugi odstavek postane tretji odstavek. 

5. člen 
Besedilo 20. člena se spremeni tako, da se glasi: 

H^awifZanw^ kJ i?e 'im odmeria davek po dejanskem dohodku, od dohodka, ugotovljenega po kriterjih, in v pavšal- 
nem letnem znesku, morajo za prodano blago, opravljene 
storitve in druge prejemke, od katerih se plačujejo davki 
izstaviti oziroma zagotoviti izstavitev računa. 

Zavezanci, ki se jim odmerja davek od dohodka, ugotovlje- 
nega po kriterjih, in v pavšalnem letnem znesku, ter zave- 
zanci, ki opravljajo prodajo na drobno, lahko namesto računa 
evidentirajo oziroma zagotovijo evidentiranje prihodkov 
doseženih s prodajo blaga in opravljanjem storitev, prek reqi- 
strske blagajne.« a 

6. člen 
V prvem odstavku 22. člena se za besedilom »davčna 

osnova zavezancev iz« dodata besedi »prvega odstavka«. 

7. člen 
Druga alinea prvega odstavka 32. člena se črta. 
Druga alinea drugega odstavka se spremeni tako, da se 

giasi: 
» - delavec, ki ga organizacija združenega dela pošlje na 

delo v tujino zaradi: 
1. izvajanja investicijskih del; 
2. opravljanja proizvodnih del, storitev ali drugih del; 
3. opravljanja del in nalog v poslovnih enotah ali skupnih 

gospodarskih predstavništvih, ki jih ustanovijo v tujini; 
/f:. strokovnega usposabljanja in uresničevanja druaih oblik poslovno-tehničnega sodelovanja; 
5. zaposlovanja v podjetjih, ki so jih ustanovile samostojno 

ali s tujimi poslovnimi partnerji, ali v tujih podjetjih, v katera 
so vložile svoja sredstva; 

6. zaposlovanja v bankah ali drugih finančnih organizaci- 
jah, zavarovalnih in pozavarovalnih organizacijah, ki jih usta- 
novijo v tujini samostojno ali s tujim poslovnim partnerjem kot 
clamce pooblaščene temeljne ali združene banke oziroma kot 
clanice zavarovalne skupnosti ali pozavarovalne skupnosti v 
Socialistični federativni republiki Jugoslaviji.« 

Za drugo alineo se doda nova tretja alinea, ki se glasi- 
»- delavec, ki osebni dohodek dosega z delom v diplomat- 

sko-konzularnem predstavništvu ter v mednarodnih ali druaih 
organizacijah v tujini.« 

Sedanji tretja in četrta alinea postaneta peta in šesta alinea, 

glasi' odstavkom se d°da nov tretji odstavek, ki se 
»Delavec iz druge in tretje alinee drugega odstavka je 

zavezanec za davek, če s sporazumom o izogibanju dvojnemu 
obdavčenju, sklenjenim z državo, v kateri je dosegel osebni 
dohodek, ni drugače določeno « 

8. člen 
Druga alinea 33. člena se črta. 
Sedanja tretja alinea, ki postane druga alinea, se spremeni 

tako, da se glasi: 
— osebni dohodek, ki ga dosega z delom v tujini delavec, ki 
ga organizacija združenega dela pošlje v tujino, ter osebni 
dohodek, ki ga dosega delavec z delom v diplomatsko-konzu- 
larnem predstavništvu, mednarodni organizaciji ali druqi 
organizaciji v tujini, zmanjšan za del osebnega dohodka, ki ga 
delavec pridobi na podlagi posebnih delovnih pogojev in 
življenjskih razmer v tujini v skladu z družbenim dogovorom 
oziroma zveznim predpisom.« 

Sedanji četrt in peta alinea postaneta tretja in četrta alinea. 

9. člen 
Tretji in četri odstavek 34. člena se spremenita tako da se 

glasita: 
».Posebna stopnja republiškega davka se določi za osebni 

dohodek za delo prek polnega delovnega časa, razen za 
osebni dohodek za tako delo, ki ga je delavec po zakonu 
oziroma samoupravnem splošnem aktu o delovnih razmerjih 
dolžan opraviti. ' 

»Posebna stopnja republiškega davka iz delovnega raz- 
merjase določi tako, da je skupna stopnja davka in prispev- 
kov višja od skupne stopnje davka in prispevkov od osebneqa 
dohodka iz delovnega razmerja za polni delovni čas.« 

10. člen 
Besedilo 35. člena se spremeni tako, da se glasi: 
»Delavcu, ki ga organizacija združenega dela pošlje v 

tujino in delavcu, ki dela v diplomatsko-konzularnem pred- 
stavništvu, mednarodni organizaciji in drugi organizaciji v 
tujini, se obračunani znesek davka od osebnega dohodka 
delavcev zmanjša za davek, ki je bil od tega osebneaa 
dohodka plačan v tujini.« 

11. člen 
V drugem odstavku 41. člena se za besedilom »iz 44 člena« 

doda besedilo »in 44. a člena«. 

12. člen 
Za 44. členom se doda nov 44. a člen, ki se glasi: 

»44. a člen 
Ne glede na določbe 43. in 44. člena lahko občinska skupš- 

čina določi, da zavezanci, ki dosegajo dohodke z opravlja- 
njem dejavnosti ribolova, gojenja rib ali školjk, in pretežni del 
prihodka dosegajo z občani, plačujejo davek od dohodka 
ugotovljenega po kriterijih. 

Dohodek, ugotovljen po kriterijih, se določi za odmerno 
eto vnaprej. Za določitev višine dohodka se smiselno uporab- 
ljajo določbe 87. b in 87. c člena.« 

13. člen 
Namesto prvega, drugega in tretjega odstavka 45. člena se 

vneseta dva nova odstavka, ki se glasita: 
»Osnova za davek iz kmetijstva, ki se odmerja po dejan- 

skem dohodku, je dohodek, dosežen s kmetijsko proizvodnjo 
zmanjšan za: ' ' 
— 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 v 
višini, ob pogojih ter po merilih, ki veljajo za delavce v oraani- 
zacijah združenega dela na področju kmetijstva; 

zakonske in pogodbene obveznosti. 
Dohodek po tem zakonu se ugotovi tako, da se od celot- 
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nega prihodka odštejejo materialni stroški in amortizacija v 
sorazmernem delu, ki odpade na ustvarjeni celotni prihodek.« 

Sedanji četrti in peti odstavek postaneta tretji in četrti 
odstavek. 

14. člen 
Besedilo 4. točke prvega odstavka 47. člena se spremeni 

tako, da se glasi: 
»4.izdatki za vzdrževanje osnovnih sredstev zaradi zagotav- 

ljanja njihovega tekočega delovanja in izdatki investicijskega 
vzdrževanja v obsegu, ki ga predpiše Izvršni svet Skupščine 
SR Slovenije, razen izdatkov za dela, s katerimi se spreminja 
zmogljivost ali namen osnovnih sredstev, ki po predpisih, 
veljavnih za organizacije združenega dela, sestavljajo izdatke 
za investicije'.« 

8. točka se črta. 
Sedanje 9. do 14. točka postanejo 8. do 13. točka. 
V sedanji 12. točki se črta podpičje in doda besedilo »ter 

izdatki za reprezentanco do višine, ki jo določi občinska 
skupščina v skladu z dogovorom o usklajevanju davčne poli- 
tike.« 

15. člen 
Besedilo 49. člena se spremeni tako, da se glasi: 
»Za zakonske in pogodbene obveznosti za katere se 

zmanjša dohodek zavezancev davka iz kmetijstva se po tem 
zakonu štejejo: 

1. obveznosti do samoupravnih interesnih skupnosti s 
področja družbenih dejavnosti za delavce razen obveznosti, 
ki se zagotavljajo iz osebnih dohodkov; 

2. plačane obresti od kreditov za osnovna in obratna sred- 
stva, prejetih od bank in drugih finančnih organizacij, v 
skladu z zakonom, ter stroški zavarovanja teh kreditov; 

3. članarina strokovnim društvom s posameznih področij 
kmetijstva; 

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

5. upravne takse v zvezi z opravljanjem dejavnosti; 
6. sodni stroški v zvezi z uveljavljanjem terjatev iz naslova 

opravljanja dejavnosti; 
7. zavarovalne premije, plačane za: 
— zavarovanje gradbenih objektov, opreme, kmetijskih 

posevkov, dolgoletnih nasadov in živine, 
- zavarovanje delavcev za primere nesreč pri delu; 
8. izdatki za humanitarne, kulturne in telesnokulturne 

namene, če gre za organizirane oblike zbiranja sredstev do 
višine, ki jo določi občinska skupščina v skladu z dogovorom 
o usklajevanju davčne politike.« 

16. člen 
Besedilo 51. člena se spremeni tako, da se glasi: 
»Za izkazovanje razporeditve dohodka, zmanjšanega za vse 

obveznosti, ki se nadomeščajo iz dohodka, se smiselno upo- 
rabljajo določbe 83. a člena tega zakona.« 

17. člen 
V tretjem odstavku 53. člena se za besedilom »po dejan- 

skem dohodku« doda besedilo »ali od dohodka, ugotovlje- 
nega po kriterijih«. 

18. 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. 

Dohodek skupne obratovalnice se ugotavlja skupno in raz- 
deli med zavezance v skladu s pogodbo o ustanovitvi skupne 
obratovalnice.« 

19. člen 
V 77. členu se za besedami »po dejanskem dohodku« 

dodajo besede »od dohodka, ugotovljenega po kriterijih«. 

20. člen 
Prvi odstavek 78. člena se spremeni tako, da se glasi: 

»Davek iz gospodarskih dejavnosti po dejanskem dohodku 
plačujejo zavezanci, ki niso obdavčeni od dohodka, ugotov- 
ljenega po kriterijih, in zavezanci, ki ne izpolnjujejo pogojev 
za obdavčitev v pavšalnem letnem znesku, določenih v tem 
zakonu ali odloku občinske skupščine.« 

21. člen 
Besedilo 79. člena se spremeni tako, da se glasi: 
»Osnova za davek iz gospodarskih dejavnoseti, ki se 

odmerja po dejanskem dohodku, je dohodek, zmanjšan za: 
- osebne dohodke in nadomestila osebnih dohodkov ter 

sredstva skupne porabe delavcev pod pogoji in po merilih iz 
kolektivne pogodbe; 
- zakonske in pogodbene obveznosti. 
Dohodek po tem zakonu se ugotovi tako, da se od celot- 

nega prihodka od dejavnosti odštejejo materialni stroški in 
amortizacija v sorazmernem delu, ki odpade na ustvarjeni 
celotni prihodek.« 

22. člen 
Za 79. členom se doda nov 79. a člen, ki se glasi: 

»79. a člen 
Če zavezanec ne doseže davčne osnove v višini povrečnega 

letnega osebnega dohodka zaposlenih delavcev v gospodar- 
stvu v SR Sloveniji v letu, za katero se davek odmerja, plača 
davek iz gospodarske dejavnosti v višini, ki ustreza pavšal- 
nemu letnemu znesku, ugotovljenemu po 91. členu tega za- 
kona.« 

23. člen 
V 12. točki 81. člena se črta podpičje in doda besedilo »ter 

izdatki za reprezentanco do višine, ki jo določi občinska 
skupščina v skladu z dogovorom o usklajevanju davčne poli- 
tike;«. 

15. točka se črta. 
Sedanje 16. do 21. točka postanejo 15. do 20. točka. 

24. člen 
Besedilo 83. člena se spremeni tako, da se glasi: 

»Za zakonske in pogodbene obveznosti za katere se 
zmanjša dohodek zavezancev davka iz gospodarskih dejavno- 
sti se po tem zakonu štejejo: 

1. obveznosti do samoupravnih interesnih skupnosti s 
področja družbenih dejavnosti za delavce razen obveznosti, 
ki se zagotavljajo iz osebnih dohodkov; 

2. plačane obresti od kreditov za osnovna in obratna sred- 
stva, prejetih od bank in drugih finančnih organizacij v skladu 
z zakonom, ter stroški zavarovanja teh kreditov; 

3. članski prispevki gospodarskim zborincam in splošnim 
združenjem; 

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

5. upravne takse v zvezi z opravljanjem dejavnosti; 
6. sodni stroški v zvezi z uveljavljanjem terjatev iz naslova 

opravljanja dejavnosti; 
7. zavarovalne premije, plačane za: 
- zavarovanje osnovnih in obratnih sredstev, 
- zavarovanje delavcev za primer nesreče pri delu; 
- zavarovanje potnikov in blaga v prometu; 
8. izdatki za humanitarne, kulturne in telesnokulturne 

namene, če gre za organizirane oblike zbiranja sredstev, do 
višine, ki jo določi občinska skupščina v skladu z dogovorom 
o usklajevanju davčne politike.« 

25. člen 
Za 83. Členom se doda nov 83. a člen, ki se glasi: 

»83. a člen 
Razporeditev dohodka, zmanjšanega za vse obveznosti, ki 

se nadomeščajo iz dohodka, na sredstva za zboljšanje in 
razširitev materialne osnove dela, sredsteva za ustvarjanje m 
obnavljanje rezerv in na sredstva za osebno porabo, izkaže 
zavezanec v posebni evidenci, ki je sestavni del napovedi. Če 
zavezanec v posebni evidenci ne izkaže razporeditve 
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. osebno porabi}6'6' ^ '* Č°h°dek raZp°redil na sredstva za 

defa3 |t^pfnVL2t zboljtanje in razširitev materialne osnove 
sredstva tu 2a 0nu vla9ar|ja v obratna in osnovna sredstva, sredstva pospešene amortizacije in sredstva za 
^u

n
z

B
eva"je v obrtno zadrugo oziroma temeljno organizacijo kooperantov ali organizacijo združenega dela z namenom 

storTev!ran'a SkUPne proizvodnie ali skupnega opravljanja 
Evidenco iz prvega odstavka tega člena predpiše Reoubli- 

ška uprava za družbene prihodke "epuDii 

rll
arnSk° P°rab0 sredstev za zboljšanje in razširitev mate- rialne osnove dela izkazuje zavezanec na podlagi dokumenta- 

cije v poslovnih knjigah za leto, v katerem so bila vlaganja 
izvršena oziroma je sredstva združil.« 

Besedilo 85. člena se črta. 
26. člen 

27. člen 
Besedilo 86. člena se črta. 

28. člen 

glasijo7' Čl8n0m 56 d0daj° n°Vi 87' a d0 87' c členi' ki se 

»87. a člen 
Davek iz gospodarskih dejavnosti od dohodka, uqotovlie- 

nega po kriterijih, plačujejo zavezanci, ki opravljajo gostinsko 
in avtoprevozniško dejavnost. 

87. b člen 

vnaprej61* Ugotovlien po kriterijih, se določi za osmerno leto 
Temeljni kriterij za določitev višine dohodka iz oreišnieoa 

odstavka je dohodek na delavca v organizacijah združenega 

MenanU
a
SnnHr P0^Sk!^Pin deiavnosti v SR Sloveniji, ugotov- 

SR qinvonr- poda!kov Sluzbe družbenega knjigovodstva v SR Sloveniji o poprečnem dohodku na delavca v teh dejavno- 
stih za preteklo leto, valoriziran z rastjo drobnoprodajnih cen 
iz istega leta po podatkih Zavoda SR Slovenije za statistiko 

vr^T T P° katerih se določa višina dohodka so- 
vost obratoval' ,pre .eti krai in lokacija poslovanja, zmoglji- vost obratovalnice oziroma osnovnih sredstev in njihova 

t 
ar"®?1pn.ost' vellk°st in funkcionalnost poslovnega prostora 
nhr !"0 l°

zir-°ma sezor|sko opravljanje dejavnosti, 
rnm n S P J?a S Svojim PredPisom v skladu z dogovo- 
IZa nf aJ!.Van,U davčne politike ovrednoti kriterije iz prejš- njega odstavka po vrstah dejavnosti. 

87. c člen 
Dohodek, ugotovljen po kriterijih, se med letom lahko 

sorazmerno zniža, če zavezanec začasno ustavi obratovanje 
oziroma preneha opravljati dejavnosti iz razlogov ki niso 

DHs oine°aaSnVtVOlje' ^ S® Ug°t0Vi Z Mrežnim aktom 
kS zavezanca « Upravnega or9ana'ter v Pri™™ upo- 

29. člen 
Prvi stavek 88. člena se spremeni tako, da se glasi- 

nnli^Pn'e davka 12 gospodarskih dejavnosti so proporci- 
nnnnio n" S° h razllčne P° vrstah dejavnosti, glede na pogoje gospodarjenja in glede na to, ali se davek odmeria do 
dejanskem dohodku ali od dohodka, ugotovljenega po krite- 

30. člen 

daDseg?as,linea P 0/693 ods,avka 89- člena se spremeni tako, 
f6 "fhov dohodek, zmanjšan za osebni dohodek nado- mestila osebnega dohodka in sredstva skupne porabe zapo- 

oresena nnaVCa ,er za,zakonske in pogodbene obveznosti, ne presega poprečnega letnega osebnega dohodka zaposlenih 

V čPtrtpV 90®p0darstvu v SR Sloveniji v preteklem letu.« 
■»rt* h ^ odstavku se za besedama »brodarsko dejavnost« črta besedilo »ali prevoz oseb z avtotaksijem« 

31. člen 

takol'a Z'g£,£°" 0dS'aVek9°- Clena 56 Spremeni'° 
»Če zavezanec med letom preneha izpolnjevati 

pogoj za obdavčenje v pavšalnem letnem znesku s tem 
da prične uporabljati dopolnilno delo več kot eneaa 
delavca mora o tem v 8 dneh obvestiti davčni organ. 
Na podlagi tega obvestila oziroma lastne ugotovitve 

^H^K°r9an p
u
rf uv[sti zavezanca za preostali del leta z odločbo na obdavčenje po dejanskem dohodku ozi- 

roma od dohodka, ugotovljenega po kriterijih. 
Ce davčni organ na podlagi podatkov o doseženem 

celotnem prihodku ugotovi, da zavezanec ne izpolniuie 
več pogoja iz druge alinee prvega odstavka prejšnjega 
clena, ga za naslednje leto preuvrsti z odločbo na 
obdavčenje po dejanskem dohodku oziroma od 
dohodka, ugotovljenega po kriterijih. 

Zavezanec, obdavčen po dejanskem dohodku, ki na 
podlagi zaključka poslovnih knjig ugotovi, da izpol- 

ci!-M,ei 1°L,90'8 Zf obdavčjtev v pavšalnem letnem zne- sku, lahko v roku za vložitev davčne napovedi zahteva 

znesku < ^ obdavčenje v Pavšalnem letnem 
32. člen 

Drugi odstavek 92. člena se spremeni tako, da se glasi- 

merno 7nil'a i"' Znesek davka se med letom lahko soraz- 
nronoha f zavezanec začasno ustavi obratovanje, ali preneha opravljati gospodarsko dejavnost iz razlogov ki niso 
odvisni od njegove volje, kar se ugotovi z ustreznim aktom 
pristojnega občinskega upravnega organa, v primeru upokoii- 
n

v® 2a^ezanca' al' če Je zavezanec med letom preuvrščen na 
°^ a ^e"je P° dejanskem dohodku oziroma na obdavčenje od dohodka, ugotovljenega po kriterijih.« 

33. člen 

alinei,"se0« ^ 56 za Č6trt° aMneo doda'° n°ve 

varo-ZaVe2anCem k' zaposluje'° ir|valide s 100% telesno ok- 
~~ zavezancem - invalidom s 100% telesno okvaro če ne uporabljajo dopolnilnega dela drugih oseb; 

va^okoljaT' Vlagaj° sredstva v sanacijo virov onesnaže- 
34. člen 

Prvi odstavek 101. člena se spremeni tako, da se glasi: 
»Osnova za davek iz poklicnih dejavnosti, ki se odmeria do 

dejanskem dohodku, je dohodek, zmanjšan za: 

crlHof61311!? dohodke in nadomestila osebnih dohodkov ter 
kolektivne pUo^oedbe;abe P°d P°90ii P° merMih iz 

— zakonske in pogodbene obveznosti.« 

čistega«96"1 tretjem odstavku se črtata besedi »ostanka 
35. člen 

Besedilo 102. člena se spremeni tako, da se glasi: 
zavezanec ne doseže davčne osnove v višini pooreč- 

ega letnega osebnega dohodka zaposlenih delavcev v 
gospodarstvu v SR Sloveniji v letu, za katero se davek 
odmerja, plača davek iz poklicnih dejavnosti v višini ki 

h ! -k Pavšalnemu letnemu znesku, ugotovljenemu ' do določbah 108. člena tega zakona.« Ulovljenemu po 

36. člen 
Besedilo 103. člena se spremeni tako, da se glasi- 

žTe,r,c?,k
đ„r.nos" sm's»'no 

37. člen 

da^egias1'"63 PrV693 °dstavka 106' člena se spremeni tako, 
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.» - če njihov dohodek, zmanjšan za osebni dohodek, 
nadomestila osebnega dohodka in sredstva skupne porabe 
zaposlenega delavca ter za zakonske in pogodbene obvezno- 
sti ne presega poprečnega letnega osebnega dohodka zapo- 
slenih delavcev v gospodarstvu v SR Sloveniji v preteklem 
letu.« 

38. člen 

Tretji, četrti in peti odstavek 107. člena se spremenijo tako, 
da se glasijo: 

»če zavezanec med letom preneha izpolnjevati pogoj za 
obdavčenje v pavšalnem letnem znesku, s tem da prične 
uporabljati dopolnilno delo več kot enega delavca, mora o 
tem v 8 dneh obvestiti davčni organ. Na podlagi tega obvestila 
oziroma lastne ugotovitve davčni organ preuvrsti zavezanca 
za preostali del leta z odločbo na obdavčenje po dejanskem 
dohodku. 

Če davčni organ na podlagi podatkov o doseženem celot- 
nem prihodku ugotovi, da zavezanec ne izpolnjuje več pogoja 
iz druge alinee prvega odstavka prejšnjega člena, ga za 
naslednje leto preuvrsti na obdavčenje po dejanskem do- 
hodku. 

Zavezanec obdavčen po dejanskem dohodku, ki na podlagi 
poslovnih knjig ugotovi, da izpolnjuje pogoje za obdavčitev v 
pavšalnem letnem znesku, lahko v roku za vložitev davčne 
napovedi zahteva preuvrstitev na obdavčenje v pavšalnem 
letnem znesku.« 

39. člen 
V drugi alinei 111. člena se za besedo »ugotavljanju« črtata 

besedi »ostanka čistega«. 

40. člen 
Besedilo 117. člena se spremeni tako, da se glasi: 
»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 
dohodek, zmanjšan za: 

- osebni dohodek in nadomestila osebnega dohodka ter 
sredstva skupne porabe delavcev; 

- zakonske in pogodbene obveznosti. 
Za ugotovitev dohodka se smiselno uporabljajo določbe 

79., 80., 81., 82., 83. in 84. člena tega zakona.« 

41. člen 
Za 117. členom se doda nov 117. a člen, ki se glasi: 

»117. a člen 
Za izkazovanje razporeditve dohodka, zmanjšanega za vse 

obveznosti, ki se nadomeščajo iz dohodka, se za zavezance 
davka iz avtorskih pravic smiselno uporabljajo določbe 83. a 
člena tega zakona.« 

42. člen 
V prvem odstavku 133. člena se besedilo »v 15 dneh« 

nadomesti z besedilom »v 30 dneh«. 

43. člen 

Za 134. členom se doda nov 134. a člen, ki se glasi: 

»134. a člen 

Davka od dohodka iz premoženja so oproščeni dohodki, 
doseženi s prodajo opreme kot osnovnega sredstva, razen 
osebnih avtomobilov, če zavezanec davka iz samostojnega 
opravljanja dejavnosti celotno kupnino vloži v nakup novih 
osnovnih sredstev, razen osebnih avtomobilov. 

Izjemoma so oproščeni davka od dohodka iz premoženja 
dohodki, doseženi s prodajo osebnih avtomobilov, če celotno 
kupnino vlaga v nakup novih osnovnih sredstev samostojni 
avtoprevoznik, ki opravlja prevoz oseb z avtotaksijem. 

Oprostitev zavezancev uveljavlja z dokazilom o nabavi 
novega osnovnega sredstva ob napovedi dohodka, doseže- 
nega s prodajo opreme.« 

44. člen 

V prvem odstavku 144. člena se črta pika in doda besedilo 
»in društvom invalidov oziroma njihovim zvezam«. 

45. člen 
Besedilo 163. čiena se spremeni tako, da se glasi: 
»Stopnje davka na dobitke so progresivne.« 

46. člen 
Prvi stavek drugega odstavka 165. člena se spremeni tako, 

da se glasi: 
»Pod pogoji iz prejšnjega odstavka je davčni zavezanec tudi 

občan, ki dosega osebni dohodek z delom v tujini,_ ki ga 
organizacija združenega dela pošlje v tujino, in občan, ki 
dosega osebni dohodek z delom v diplomatsko-konzularnem 
predstavništvu, mednarodni organizaciji ali drugi organizaciji 
v tujini, kolikor ni s sporazumom o izogibanju dvojnemu 
obdavčenju drugače določeno.« 

47. člen 

Tretji odstavek 166. člena se črta. 
Sedanji četrti odstavek postane tretji odstavek. 

48. člen 
V 167. členu se 6. točka črta. 

' Sedanja 7. točka postane 6. točka. 

49. člen 
Besedilo 168. člena se spremeni tako, da se glasi: 
»Pri zavezancih, ki se jim odmerja davek iz kmetijstva po 

katastrskem dohodku, se šteje za skupni čisti dohodek tisti 
dohodek, ki ga je zavezanec dejansko dosegel, zmanjšan za: 

- osebne dohodke in nadomestila osebnih dohodkov 
delavcev, 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 v 
višini, ob pogojih ter po merilih, ki veljajo za delavce v organi- 
zacijah združenega dela na področju kmetijstva; 

- zakonske in pogodbene obveznosti; 
- za davek, ki se plača po tem zakonu, in za prispevke, ki se 

plačujejo po veljavnih predpisih. 
Dohodek iz prejšnjega odstavka se ugotovi tako, da se od 

celotnega prihodka, za katerega se šteje skupen znesek plačil 
za prodane kmetijske proizvode in vrednost lastne porabe 
kmetijskega gospodarstva v koledarskem letu, odštejejo 
materialni stroški, ki so bili zanj potrebni, ter amortizacija. 
Vrednost lastne porabe se izračuna po poprečnih odkupnih 
cenah. Glede priznavanja stroškov, amortizacije ter zakonskih 
in pogodbenih obveznosti se smiselno uporabljajo določbe 
47., 48. in 49. člena tega zakona. 

Tako ugotovljeni skupni čisti dohodek 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. 

Ce je več lastnikov ali solastnikov, se ugotovljeni skupni 
čisti dohodek deli po sorazmerju katastrskega dohodka posa- 
meznih lastnikov oziroma pri solastnikih po solastniških de- 
ležih.« 

50. člen ' 

Za 168. členom se dodajo novi 168. a do 168. d člen, ki se 
glasijo: 

»168. a člen 
Pri zavezancih, ki se jim odmerja davek iz dejavnosti po 

dejanskem dohodku, se štejejo za skupni čisti dohodek sred- 
stva za osebno porabo, izkazana v posebni evidenci iz 83. a 
člena tega zakona, zmanjšana za davek iz dejavnosti in za 
prispevke, ki se plačujejo po veljavnih predpisih. 

Če se dohodek, ugotovljen v postopku za odmero davka iz 
dejavnosti, razlikuje od napovedanega dohodka, mora zave- 
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zanec izkazati razporeditev razlike dohodka v 15 dneh po 
prejemu odmerne odločbe. V kolikor zavezanec v tem roku ne 
izkaže razporeditve razlike dohodka, se za ugotovljeno razliko 
sredstva za osebno porabo povečajo oziroma zmanjšajo. 

168. b člen 
Pri zavezancih, ki se jim odmerja davek iz dejavnosti od 

dohodka, ugotovljenega po kriterijih, se šteje za skupni čisti 
dohodek del dohodka, ugotovljenega po kriterijih, ki ga zave- 
zanec izkaže v posebni evidenci kot sredstva, namenjena za 
osebno porabo, zmanjšana za davek iz dejavnosti in za pri- 
spevke, ki se plačujejo po veljanih predpisih. 

Posebno evidenco predpiše Republiška uprava za druž- 
bene prihodke in je sestavni del napovedi za davek od skup- 
nega dohodka občanov. 

168. c člen 
V skupni čisti dohodek zavezancev, obdavčenih po dejan- 

skem dohodku, in od dohodka, ugotovljenega po kriterijih se 
vštejejo tudi valorizirana sredstva za zboljšanje in razširitev 
materialne osnove dela ter sredstva za ustvarjanje in obnavlja- 
nje rezerv iz preteklih let, za katere zavezanec izkaže oziroma 
davčni organ ugotovi, da so bila uporabljena za osebno do- 
rabo. K 

168. č člen 
V letu, v katerem zavezanec, obdavčen po dejanskem 

dohodku, oziroma od dohodka, ugotovljenega po kriterijih, 
preneha opravljati dejavnost, se sredstva, ki jih je izkazoval za 
zboljšanje in razširitev materialne osnove dela, ter sredstva za 
ustvarjanje in obnavljanje rezerv valorizirajo in vštejejo v 
skupni čisti dohodek, če bi skupno s sredstvi za osebno 
porabo po posameznih letih podlegala davku od skupneqa 
dohodka občanov. 

Od tako ugotovljenega skupnega čistega dohodka se 
odmeri davek po stopnji, ki ustreza sorazmernemu delu skup- 
nega čistega dohodka glede na število let, iz katerih sredstva 
za zboljšanje in razširitev materialne osnove dela ter za 
ustvarjanje in obnavljanje rezerv izvirajo. 

168. d člen 
Pri zavezancih, ki se jim odmerja davek iz dejavnosti v 

pavšalnem letnem znesku, se šteje za skupni čisti dohodek 
tisti dohodek, ki ga je zavezanec dejansko dosegel, zmanjšan 

- osebni dohodek in nadomestila osebnega dohodka ter 
sredstva skupne porabe delavcev pod pogoji in po merilih iz 
kolektivne pogodbe; 
- zakonske in pogodbene obveznosti; 
- za davek, ki se plača po tem zakonu, in prispevke, ki se 

plačujejo po veljavnih predpisih. 
Dohodek iz prejšnjega odstavka se ugotovi tako, da se od 

celotnega prihodka po prvem odstavku 80. člena zakona 
odštejejo materialni stroški in amortizacija. Glede priznavanja 
stroškov, amortizacije ter zakonskih in pogodbenih obvezno- 
sti se smiselno uporabljajo določbe 81., 82. in 83. člena teqa 
zakona. a 

Tako ugotovljeni dohodek, ki se všteva v skupni čisti doho- 
dek ne more biti nižji od trikratnega pavšalnega letneaa 
zneska davka.« 

51. člen 
V 3. točki drugega odstavka 170. člena se za besedama 

»solskim organizacijam« postavi vejica in doda besedilo »dru- 
štvom invalidov oziroma njihovim zvezam.« 

Za 6. točko se doda nova 7. točka, ki se glasi: 
»7. za sredstva, ki jih imetnik kulturnega in zgodovinskega 

spomenika vloži v njegovo vzdrževanje v letu, za katero se 
davek odmerja, na podlagi dokumentacije izvajalca del s 
katerim je strokovna organizacija, ki opravlja naloge varstva 
kulturne dediščine, v sporazumu, sklenjenim z imetnikom 
spomenika, soglašala.« 

52. člen 
V prvem odstavku 179. člena se znesek »1.000« nadomesti z 

zneskom »10.000.« 

V drugem odstavku se znesek »2.000« nadomesti z zne- 
skom »20.000.« 

53. 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 
dohodka, ugotovljenega po kriterijih, odmeri davek z začasno 
odločbo.« 

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

besedilo »po dejanskem dohodku«. 

55. člen 
V drugem odstavku 185. člena se pika na koncu nadomesti 

z vejico in doda besedilo »razen davka, ki se odmerja od 
dohodka, ugotovljenega po kriterijih, ki mora biti odmerjen 
do 30. aprila«. 

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

zneskom »2000«. 

57. člen 
V 189. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi: 
»Ce gre za skupno premoženje, pridobljeno v času trajanja 

zakonske zveze, se postopek pod pogoji iz prvega odstavka 
uvede zoper oba zakonca. Šteje se, da sta deleža zakoncev na 
skupnem premoženju enaka, če zakonca ne predložita spora- 
zuma o delitvi skupnega premoženja, overjenega pri sodniku 
ali sodne odločbe.« 

58. člen 
V tretjem odstavku 201. člena se za besedami »osebnega 

dohodka delavcev« črta besedilo »za sebe in«. Za besedilom 
»ko je izplačal osebne dohodke« se podpičje nadomesti s 
piko in črta besedilo »če ne zaposluje delavcev, pa do tretieoa 
v mesecu za pretekli mesec«. 

59. člen 
V tretjem odstavku 203. člena se znesek »500« nadomesti z 

zneskom »5000«. 
60. člen 

V drugem odstavku 247. člena se besedi »davki« in »dav- 
kih« nadomestita z besedama »obveznosti« in »obveznostih«. 

61. člen 
V tretjem odstavku 248. člena se znesek »200« nadomesti z 

z^kom »1000«, znesek »500« pa se nadomesti z zneskom 
»2500«. 

°dstavku se znesek »200« nadomesti z zneskom 
»2500«. 

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

in avtorskih dejavnosti, ki se jim odmerja davek po dejanskem 
dohodku, od dohodka, ugotovljenega po kriterijih, ali v pav- 
šalnem letnem znesku in poslovno sodelujejo z organizaci- 
jami združenega dela, organi družbenopolitičnih skupnosti 
ter drugimi samoupravnimi organizacijami in skupnostmi 
morajo pred predložitvijo računa oziroma potrdila o plačilu 
tem organizacijam predložiti račun oziroma potrdilo davč- 
nemu organu, ki ga evidentira.« 

63. 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 teh prihodkov prek 
registrske blagajne (prvi in drugi odstavek 20. člena).« 

Sedanje 1. do 9. točka postanejo 2. do 10. točka. 
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PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

64. člen 
Zavezancem, katerim je bila po 86. in 103. členu zakona 

znižana davčna osnova, se za izvršena vlaganja v nabavo, 
rekonstrukcijo in modernizacijo osnovnih sredstev znižuje 
davčna osnova največ do poteka roka iz prvega odstavka 86. 
člena zakona. 

Zavezanci, ki so neobdavčeni del davčne osnove naložili pri 
bančni organizaciji kot namenski depozit, morajo zbrana 
namenska sredstva s pripadajočimi obrestmi namensko pora- 
biti do poteka roka iz petega odstavka 86. člena zakona, če 
zavezanec v tem roku deponiranih sredstev ne bo porabil 
oziroma jih ne bo porabil namensko, se bodo ta sredstva s 
pripadajočimi obrestmi naknadno obdavčila. 

Zavezancem, katerim je bila po 86. členu zakona znižana 
davčna osnova in so z uveljavitvijo sprememb in dopolnitev 

tega zakona preuvrščeni na obdavčitev od dohodka, ugotov- 
ljenega po kriterijih, se za izvršena vlaganja v nabavo, rekon- 
strukcijo in modernizacijo znižuje dohodek, ugotovljen po 
kriterijih največ do poteka roka iz prvega odstavka 86. člena 
zakona. Za izvršena vlaganja se pri teh zavezancih štejejo tudi 
obresti od kreditov za osnovna sredstva, prejetih od bančnih 
organizacij. 

Zavezancem, katerim je bil po 93. členu zakona znižan 
pavšalni letni znesek davka in so z uveljavitvijo sprememb in 
dopolnitev tega zakona preuvrščeni na obdavčitev od 
dohodka, ugotovljenega po kriterijih, se do poteka roka zniže- 
vanja davka za vlaganja za nabavo, rekonstrukcijo in moderni- 
zacijo osnovnih sredstev znižuje odmerjeni davek po merilih, 
ki jih je določila občinska skupščina. 

65. člen 

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

Obrazložitev: 

Zbor združenega dela in Zbor občin Skupščine SR Slove- 
nije sta dne 25. novembra 1986 obravnavala predlog za izdajo 
zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o davkih obča- 
nov z osnutkom zakona in sklenila, da sprejemata predlog za 
izdajo zakona z osnutkom ter da Izvršni svet Skupščine SR 
Slovenije pripravi predlog zakona. 

Pri pripravi predloga zakona naj predlagatelj prouči in 
ustrezno upošteva stališča in pripombe delovnih teles zborov 
Skupščine SR Slovenije, ustne in pisne pripombe ter predloge 
skupin delegatov na sejah zborov. 

Predlagatelj je proučil vse v postopku skupščinske razprave 
podane predloge, stališča, pripombe in mnenja ter pri pripravi 
predloga ugotovil, da je glede na podane pripombe v zvezi z 
novim načinom obdavčitve od dohodka, ugotovljenega po 
kriterijih, potrebna natančnejša proučitev in opredelitev krite- 
rijev, kar zahteva daljši čas za pripravo predloga od predvide- 
nega. Zato je predlagatelj na seji dne 8/12-1986 predlagal 
odložitev obravnave in Skupščini SR Slovenije iz decembra 
1986 leta na prvo polovico leta 1987. 

Po proučitvi predlogov iz skupščinske razprave, po katerih 
naj bi se s tem zakonom zagotavljali viri obratnih sredstev 
zavezancem, ki samostojno opravljajo dejavnost, so bile pri 
pripravi predloga predlagane nove rešitve, o katerih skupš- 
čina pri obravnavi predloga za izdajo zakona o spremembah 
in dopolnitvah zakona o davkih občanov z osnutkom še ni 
razpravljala. Zato se je predlagatelj odločil, da predlaga pono- 
vitev razprave o osnutku zakona v Skupščini SR Slovenije. 

Novi osnutek zakona temelji na prvotnem osnutku in pred- 
logih, stališčih, pripombah in mnenjih, ki so bila podana v 
skupščinski razpravi k predlogu za izdajo zakona z osnutkom. 
Poleg tega pa so v novem osnutku zajete tudi nove rešitve, ki 
so se oblikovale v nadaljnji razpravi o rešitvah v davčnem 
sistemu, ki bi prispevale k hitrejšemu razvoju samostojnega 
osebnega dela. V osnutek zakona je predlagatelj vključil tudi 
rešitve iz osnutka dogovora socialističnih republik in sociali- 
stičnih avtonomnih pokrajin o spremembah in dopolnitvah 
dogovora o usklajevanju davčnega sistema, s katerimi je ob 
obravnavi tega dogovora soglašal. 

Načelne pripombe podane v skupščinski razpravi na pred- 
log za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o 
davkih občanov z osnutkom zakona, so bile ob pripravi 
novega osnutka zakona proučene in so bila do njih zavzeta 
naslednja stališča: 

Zakonodajno-pravna komisija skupščine SR Slovenije je v 
načelni razpravi opozorila, da je izraz za obdavčitev »od 
pavšalne letne osnove-', glede na to, da se zaradi izračuna na 
podlagi dejanskih, že v zakonu opredeljenih kriterijev, pribli- 
žuje dejanskemu dohodku, vprašljiv, še posebej gledano v 
razmerju do davka v pavšalnem letnem znesku. V komisiji 
izražena sugestija, da bi vsebini takšne obdavčitve bolj ustre- 
zal izraz, ki bi bil vezan na dohodek, izračunan na podlagi 
kriterijev, je v novem osnutku zakona upoštevana tako, da se 

novi način obdavčitve opredeljuje kot »dohodek, ugotovljen 
po kriterijih.« 

Zakonodajno-pravna komisija in drugi razpravljalci v skupš- 
činskih telesih so opozorili, da bo potrebno, glede na dejstvo 
da višine dohodka, ugotovljenega po kriterijih med letom ne 
bo mogoče spreminjati, kriterije opredeliti tako, da v praksi 
davčnih zavezancev ne bi privedli v neenakopraven položaj. 
To opozorilo je bilo upoštevano tako, da so razdelavo in 
ovrednotenje teh kriterijev prevzeli organi ustreznih področij, 
to je Republiški komite za turizem in gostinstvo za gostinsko 
dejavnost, Republiški komite za promet in zveze za avtopre- 
vozniško dejavnost, za obrtno dejavnost, pri kateri se pretežni 
del prihodka dosega z občani pa Republiški komite za drobno 
gospodarstvo, vsi v sodelovanju z Zvezo obrtnih združenj 
Slovenije. Vrednotenje kriterijev za dejavnost ribolova, goje- 
nja rib in školjk pa Republiški komite za kmetijstvo, gozdar- 
stvo in prehrano. Za gostinsko in avtoprevozniško dejavnost 
sta pristojna republiška komiteja v sodelovanju z Zvezo obrt- 
nih združenj Slovenija pripravila predlog kriterijev za ugotav- 
ljanje dohodka zavezancem, ki navedeni dejavnosti oprav- 
ljajo, pripravljeni pa so tudi kriteriji za ugotavljanje dohodka 
zavezancev davka iz kmetijstva, ki dosegajo dohodke z oprav- 
ljanjem dejavnosti ribolova, gojenja rib in školjk. Pripravljeni 
kriteriji bodo po obravnavi v odboru udeleženk dogovora o 
usklajevanju davčne politike vgrajeni v dogovor o usklajeva- 
nju davčne politika za obdobje 1986-1990. 

Pristojni republiški komite je pri pripravi kriterijev za zave- 
zance, ki z opravljanjem obrtnih dejavnosti pretežni del pri- 
hodka dosegajo z občani ugotovil, da zaradi velikega števila 
teh dejavnosti in njihove reznolikosti ni možno enotno opre- 
deliti kriterijev. Zaradi navedene ugotovitve se v novem 
osnutku zakona ne predlaga več za zavezance, ki dosegajo z 
opravljanjem obrtnih dejavnosti pretežni del prihodka z 
občani plačevanje davka iz dejavnosti po novem načinu. 

Odbor za osebno delo pri Svetu za družbenoekonomske 
odnose in ekonomsko politiko ter delegati skupin delegatov s 
področja obrti v Zboru združenega dela so opozorili, da je 
zaradi kompleksnosti problematike potrebno sočasno s pred- 
logom zakona pripraviti tudi spremljajoče zakonske in podza- 
konske predpise. 

Zakon o obračunavanju in plačevanju prispevkov za zado- 
voljevanje skupnih potreb na področju družbenih dejavnosti 
bo v letu 1987 potrebno uskladiti z zakonom o celotnem 
prihodku in dohodku ter dogovorom socialističnih republik in 
socialističnih avtonomnih pokrajin o skupnih osnovah finan- 
ciranja splošnih družbenih potreb in skupnih potreb. Z nave- 
denimi spremembami in dopolnitvami zakona bodo morali 
biti na novo opredeljeni tudi viri in osnove za obračunavanje 
in plačevanje prispevkov ne samo za delavce v temeljnih 
organizacijah združenega dela, temveč tudi za delovne ljudi, 
ki z osebnim delom in z lastnimi sredstvi samostojno oprav- 
ljajo dejavnost. 

Odredba o določitvi kategorij zavezancev, ki so dolžni goto- 
vinski promet evidentirati prek registrskih blagajn bi s predla- 

priloga poročevalca 



gano rešitvijo, po kateri bi lahko zavezanci, ki se jim odmerja 
davke od dohodka, ugotovljenega po kriterijih in v pavšalnem 
letnem znesku ter zavezanci, ki opravljajo prodajo na drobno 
namesto računa evidentirali promet prek registrske blagajne 
prenehala veljati. 

Pravilnik o vodenju poslovnih knjig bo potrebno spremeniti 
in dopolniti glede na predlagane nove rešitve, ki omogočajo 
zavezancem davka iz samostojnega opravljanja dejavnosti 
izkazovanje razporeditve dela dohodka na sredstva za razširi- 
tev in zboljšanje materialne osnove dela, sredstva za ustvarja- 
nje m obnavljanje rezerv in na sredstva za osebno porabo 

Zaradi celovitosti sistemskih rešitev bo potrebno poleg 
navedenih predpisov uskladiti in dopolniti tudi določbe 
naslednjih podzakonskih predpisov: 

odlok o načinu vrednotenja in stopnjah amortizacije 
osnovnih sredstev delovnih ljudi, ki s samostojnim osebnim 
delom in lastnimi delovnimi sredstvi opravljajo kmetijsko 
gospodarsko ali poklicno dejavnost, 

- odrebo o valorizaciji osnovnih sredstev delovnih ljudi, kis 
samostojnim osebnim delom in z lastnimi delovnimi sredstvi 
opravljajo kmetijsko, gospodarsko ali poklicno dejavnost, 

odlok o pogojih, ob katerih morajo občani odpreti žiro 
račun, ter 
- odredbo o eveidentiranju računov. 
Zakonodajno-pravna komisija je opozorila na izjemnost 

veljavne ureditve, po kateri se obdavčuje občasno doseganje 
dohodka z opravljanjem gospodarskih dejavnosti brez ustrez- 
nega dovoljenja. Na neustreznost obdavčevanja tako doseže- 
nih dohodkov, je opozorila tudi skupščinska razprava, v kateri 
je bila dana pobuda, da se v obrtnem zakonu celovito uredi 
sankcioniranje opravljanja gospodarskih dejavnosti brez 
obrtnega dovoljenja. Po mnenju večine razpravljalcev je v 
osnutku predlagano povečanje minimalne osnove za obdavl- 
citev dohodkov od občasnega opravljanja dejavnosti neu- 
strezno, in predlagajo, da se veljavna ureditev zadrži. Mnenje 
iz skupscinske razprave je v novem osnutku upoštevano. 

Stališče do konkretnih predlogov in pripomb, danih v 
Skupščinski razpravi, katerih predlagatelj pri pripravi novega 
osnutka ni upošteval, pa so obrazložena v ustreznih poglavjih 
osnutka zakona. ' 

II. SPLOŠNE DOLOČBE 

Skupina delegatov Zbora občin in Zbora združenega dela 
obcm Maribor so predlagali, da se prouči ustreznost določbe 
po kateri morajo vsi zavezanci za prodano blago in opravljene 
storitve izstaviti račune oziroma evidentirati promet prk reai- 
sfrsfce blagajne, glede na to, da za nekatere dejavnosti takšna 
ureditev ni primerna. Predlagatelj ocenjuje ureditev, ki zave- 
zuje vse zavezance k izstavitvi računov oziroma k evidentira- 
nju prihodkov prek registrske blagajne kot ustrezno, saj za 
zavezance, ki nimajo pogojev za namestitev registrske bla- 
gajne, ni ovir za izstavitev računa. Predlagana ureditev 
pomeni ne nazadnje zaščito kupcev proizvodov in porabnikov 
storitev. 

Predlagatelj je pri pripravi novega osnutka zakona upošte- 
val predlog Koordinacijskega odbora invalidskih organizacij 
Slovenije m prejemke za občasno ali začasno nego oziroma 
pomoč invalidom, ki jih občanom izplačajo društva invalidov 
oziroma njihove zveze, vključil med prejemke, od katerih 
občani ne plačujejo davkov. 

III. VRSTE DAVKOV 
1. Davek od osebnega dohodka delavcev 

V novem osnutku zakona je predlagatelj opredelil delavce 
ki dosegajo osebni dohodek v tujini, kot zavezance za davek 
od osebnega dohodka delavcev skladno z opredelitvami teh 
zavezancev v osnutku dogovora socialističnih republik in 
socialističnih avtonomnih pokrajin o spremembah in dopolni- 
tvah dogovora o usklajevanju davčnega sistema. Pri obrav- 
navi naveoenega osnutka je bilo ugotovljeno, da vključuje vse 
delavce, ki jih po zakonu o opravljanju gospodarske dejavno- 
sti v tujini nase organizacije združenga dela pošljejo na delo v 
tujino in delavce v diplomatsko-konzularnih predstavništvih 
ter mednarodnih ali drugih organizacijah v tujini. 

V novem osnutku zakona je povzeta opredelitev osnove za 
davek od osebnega dohodka delavcev za delavce, ki dosegajo 

osebni dohodek z delom v tujini iz osnutka dogovora. Predla- 
gana rešitev pomeni samo terminološko uskladitev z rešitvijo 
v dogovoru, po vsebini pa ustreza sedaj veljavni ureditvi v 
zakonu o davkih občanov. 

Predlog Skupnosti pokojninskega in invalidskega zavarova- 
nja v SR Sloveniji, da se črta posebna stopnja republiškega 
davka od osebnega dohodka delavcev za osebni dohodek iz 
delovnega razmerja prek polnega delovnega časa v drugi 
delovni organizaciji, ker gre v tem primeru za razmeje z vsemi 
elementi delovnega razmerja in bi bilo zato potrebno tako 
doseženi osebni dohodek všteti v pokojninsko osnovo je v 
osnutku zakona upoštevan. 

2. Davek od dohodka iz kmetijske dejavnosti 

Skupina delegatov za Zbor občin in skupina delegatov za 
Zbor združenega dela iz občine Piran sta predlagali, naj se 
tudi na področju obdavčevanja dohodkov iz kmetijstva za 
zavezance, ki dosegajo dohodke s kmetijsko proizvodnjo, ki 
ni vezana na obdelavo zemljišč, in za dejavnost ribolova 
gojenja rib m školjk in pretežni del prihodka dosegajo z 
občani, uvede možnost plačevanja davka od dohodka ugo- 
tovljenega po kriterijih. Navedeni predlog je v novem osnutku 
zakona upoštevan tako, da so občinske skupščine pooblaš- 
čene, da lahko določijo za zavezance, ki dosegajo dohodke z 
opravljanjem ribolova, gojenja rib in školjk in pretežni del 
prihodka dosegajo z občani, plačevanje davka od dohodka 
ugotovljenega po kriterijih. 

Predlog, po katerem bi se omogočilo obdavčevanje dohod- 
kov iz kmetijstva za zavezance, ki dosegajo dohodke s kmetij- 
sko proizvodnjo, ki ni vezana na obdelavo zemljišč ni vklju- 
čen v novi osnutek zakona. Veljavne določbe zakona o davkih 
občanov omogočajo občinskim skupščinam, da odločijo, da 
se tem zavezancem ugotavlja dejanski dohodek tudi v primer- 
javi, ko celotni prihodek ne dosega z zakonom določenega 
cenzusa za obdavčitev po dejanskem dohodku. 

Zaradi možnosti uvedbe obdavčitve od dohodka, ugotovlje- 
nega po kriterijih, so v osnutku zakona dopolnjene določbe 
ki opredeljujejo zavezanca in sistem davčnih stopenj. 

V osnutku zakona je na novo opredeljena osnova za davek 
iz kmetijstva, ki se plačuje po dejanskem dohodku in na novo 
opredeljene zakonske in pogodbene obveznosti ter izkazova- 
nje razporeditve dohodka, zmanjšanega za vse obveznosti, ki 
se nadomeščajo iz dohodka, analogno predlaganim rešitvam 
pri davku iz gospodarskih dejavnosti. 

Predlagana vključitev izdatkov investicijskega vzdrževanja 
osnovnih sredstev v obsegu, ki ga predpiše Izvršni svet 
Skupščine SR Slovenije in izdatkov za reprezentanco do 
določene visine med materialne stroške, pomeni uskladitev z 
rešitvami pri obdavčevanju dohodkov iz gospodarske deiav- 
nosti. ' 

3. Davek od dohodka iz gospodarskih dejavnosti 

V razpravah po sprejetju zadnjih sprememb in dopolnitev 
zakona o davkih občanov je bilo ocenjeno, da nekatere usme- 
ritve za razvoj drobnega gospodarstva, ki jih je sprejela 
Skupščina SR Slovenije, zlasti spodbujanje večje proizvodnje 

obstoječih zmogljivosti ter vlaganje večjega 
dela dohodka kot doslej v razvoj in modernizacijo, v veljavni 
davčni zakonodaje niso dovolj upoštevane. V nadaljnjih raz- 
pravah so bile dane pobude, da bi se s tem zakonom zagotav- 
ljali viri za vlaganja v osnovna in obratna sredstva ter sredstva 
rezerv m ta sredstva ločilo od sredstev osebne porabe zave- 
zancev, ki samostojno opravljajo dejavnost. Z namenom 
zagotoviti cim večjo izkoriščenost proizvodnih zmogljivosti in 
doseganje cim večjega dohodka, je bil v prvotnem osnutku 
predlagan nov način obdavčitve, in sicer od dohodka, ugotov- 
ljenega po kriterijih, za določene dejavnosti. Predlagana 
opredelitev davčne osnove za davek iz dejavnosti, ki se 
odmerja po dejanskem dohodku in možnost razporejanja 
dohodka na sredstva za zboljšanje in razširitev materialne 
osnove dela, sredstva za ustvarjanje in obnavljanje rezerv ter 
na sredstva za osebno porabo v novem osnutku zakona pa naj 
bi zavezance davka iz dejavnosti spodbujala, da bi čim večii 
del svojega dohodka usmerjali v proizvodnjo. Po predlaganih 
rešitvah bi se zavezanec sam odločil kakšen del dohodka bo 
razporedil za proizvodne namene in kakšen del za osebno 
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porabo. Sredstva za zboljšanje in razširitev materialne osnove 
dela bo zavezanec lahko namenil za vlaganja v obratna in 
osnovna sredstva, sredstva pospešene amortizacije in sred- 
stva za združevanje v obrtno zadrugo oziroma temeljno orga- 
nizacijo kooperantov ali organizacijo združenega dela. To 
pravico bi imeli tako zavezanci obdavčeni po dejanskem 
dohodku, kot tudi zavezanci obdavčeni od dohodka, ugotov- 
ljenega po kriterijih. Iz navedene opredelitve namena teh 
sredstev izhaja, da si zavezanec iz njih zagotavlja tudi sred- 
stva za razširjeno reprodukcijo, zato je predlagano črtanje 
sedaj veljavnega zniževanja davčne osnove za vlaganja v 
nabavo, rekonstrukcijo in modernizacijo osnovnih sredstev. 
Zaradi predlaganega črtanja določb o zniževanju davčne 
osnove iz navedenih razlogov, predlagatelj pri pripravi 
novega osnutka ni obravnaval predlogov za razširitev 
namena, za katerega se je davčna osnova zniževala in za 
povečanje odstotnega znižanja davčne osnove, podanih v 
skupščinski razpravi. 

V novem osnutku se za razliko od sedaj veljavne ureditve 
kot osnova za davek iz dejavnosti, ki se odmerja po dejan- 
skem dohodku, opredeljuje dohodek, zmanjšan za osebne 
dohodke in nadomestila osebnih dohodkov ter sklad skupne 
porabe delavcev pod pogoji in po merilih iz kolektivne 
pogodbe ter za zakonske in pogodbene obveznosti. Takšna 
opredelitev davčne osnove ustreza zakonskim rešitvam soci- 
alističnih republik in socialističnih avtonomnih pokrajin o 
usklajevanju davčnega sistema. 

Novi osnutek zakona glede načina ugotavljanja dohodka in 
prihodka obratovalnice in iz celotnega prihodka ne predvi- 
deva nobenih sprememb. 

Skupine delegatov s področja obrti Zbora združenega dela 
so dale pobudo za dopolnitev 81. člena zakona tako, da bi se 
med materialne stroške vključilo izdatke reprezentance. V 
zadnji alinei tega člena naj bi se črtala beseda -neogibno«, s 
čimer naj bi se izločil subjektivni faktor pri presoji drugih 
materialnih stroškov. Predlagatelj je upošteval pobudo in 
vključil med materialne stroške, poleg stroškov za propa- 
gando in reklamo še izdatke reprezentance do višine, ki bi jo 
določila občinska skupščina v skladu z dogovorom o usklaje- 
vanju davčne politike. Ni pa bilo mogoče upoštevati predloga, 
da se črta beseda neogibno, ker se po dogovoru socialističnih 
republik in socialističnih avtonomnih pokrajin o usklajevanju 
davčnega sistema med materialnimi stroški priznavajo le 
izdatki, ki so nujno potrebni za redno poslovanje, da se 
doseže celotni prihodek. Potega tega z opustitvijo besede 
»neogibno« ne bi izključili pravice davčnega organa do pre- 
soje potrebnosti izdatkov za doseganje celotnega prihodka. 

Predloga istih skupin delegatov, po katerem bi se prizna- 
vale vse obresti, ni bilo mogoče sprejeti, ker bi priznavanje 
vseh plačanih obresti pomenilo priznavanje tudi zamudnih 
obresti zaradi nepravočasnega plačila družbenih obveznosti. 
Do zaračunavanja zamudnih obresti iz tega razloga, naj bi po 
uvedbi načela plačane realizacije prihajalo le izjemoma. V 
kolikor je zavezanec zahteval obdavčitev po fakturirani reali- 
zaciji, pa ima v primeru začasne plačilne nesposobnosti mož- 
nost uveljaviti odlog plačila davka za čas šest mesecev ozr- 
roma enega leta in se mu v tem času zamudne obresti ne 
zaračunavajo. V primeru, ko zavezanec plača zamudne obre- 
sti zaradi neizpolnitve pogodbe, se po obligacijskem pravu 
plačilna nesposobnost zavezanca — dolžnika šteje za okoliš- 
čino, za katero odgovarja in jo zato pravno ni možno prizna- 
vati. Po novem osnutku zakona so obresti od kreditov za 
obratna sredstva, prejetih od bank in drugih finančnih organi- 
zacij vključene med zakonske in pogodbene obveznosti ana- 
logno ureditvi v zakonu o celotnem prihodku in dohodku. 

V pisnih pripombah in delegatski razpravi je bilo predla- 
gano, da bi zavezanci, obdavčeni po dejanskem dohodku, 
plačevali davek v višini, ki ustreza pavšalnemu letnemu zne- 
sku, če ne bi dosegli ostanka čistega dohodka, najmanj v 
višini poprečnega letnega osebnega dohodka zaposlenih 
delavcev v gospodarstvu v S H Sloveniji v letu, za katero se 
davek odmerja in ne samo 10% tega osebnega dohodka, kot 
je po veljavni ureditvi. Delegati s področja obrti Zbora združe- 
nega dela Skupščine SR Slovenije pa so dali pobudo, da bi se 
ne plačeval davek v višini, ki ustreza pavšalnemu letnemu 
znesku, če zavezanec ne bi dosegel ostanka čistega dohodka 
v navedeni višini zaradi uvrstitve v višjo zavarovalno osnovo 
na podlagi dohodka iz predhodnega leta. Predlog za poveča- 

nje davčne osnove kot merila za plačilo davka v višini, ki 
ustreza pavšalnemu letnemu znesku, je bil upoštevan tako, da 
bodo na naveden način plačevali davek tisti zavezanci, ki ne 
bodo dosegli dohodka v smislu nove davčne osnove v visim 
poprečnega letnega osebnega dohodka zaposlenih delavcev 
v gospodarstvu v SR Sloveniji v letu, za katero se davek 
odmerja. Glede na to, da na novo oblikovano davčno osnovo 
višina plačanih prispevkov zavezanca ne bi vplivala, pobuda 
delegatov s področja obrti, po kateri naj bi določba o plačilu 
davka v višini pavšalnega letnega zneska davka ne veljala za 
zavezance, ki so bili preuvrščeni na podlagi dohodka iz pred- 
hodnega leta v višjo zavarovalno osnovo, ne prihaja več v 
P°Skupina delegatov Zbora združenega dela s področja obrti 
Liubljana-Šiška predlaga, da obdavčitev dohodka, ugotovlje- 
nega po kriterijih, ne bi veljala za samostojne avtoprevozmke. 
Predlagatelj je v novi način obdavčitve vključil zavezance, za 
katere je bilo ocenjeno, da veljavni sistem obdavčitve ni 
dovoli stimulativno deloval. Med temi zavezanci so tudi avto- 
prevozniki, katere je pri načinu obdavčitve po dejanskem 
dohodku oviralo predvsem vodenje poslovnih knjig, Pri 
novem načinu obdavčitve zavezanci ne bi vodili po zakonu o 
davkih občanov poslovnih knjig, razen evidence osnovnih 
sredstev. Poleg tega pa se z novim načinom obdavčitve zasle- 
duje širši družbeni interes, da se smotrneje izkoristi zmoglji- 
vost osnovnih sredstev, kar je glede na razpoložljiva osnovna 
sredstva, zlasti pomembno pri avtoprevozniški dejavnosti. 

V skupščinski razpravi predlagane rešitve, da se vsem zave- 
zancem omogoči izbiranje načina obdavčitve glede na speci- 
fične pogoje poslovanja pri posameznih vrstah dejavnosti, ni 
možno upoštevati, ker bi pomenilo odstop od ciljev, ki naj bi 
iih novi način obdavčitve zasledoval. Možnost izbire načina 
obdavčitve bi lahko pripeljala do pogostih sprememb načina 
obdavčitve, kar ne bi bilo sistemsko, povzročala pa bi tudi 
težave pri odmernem postopku, glede na to, da se pri odmeri 
po dejanskem dohodku vodijo poslovne knjige, pri novem 
načinu obdavčitve pa bi se vodila le evidenca o osnovnih 
sredstvih. Specifičnost pogojev poslovanja pri posameznih 
vrstah dejavnosti je upoštevana z opredelitvijo m ovrednote- 
njem kriterijev, po katerih se bi dohodek ugotavljal. 

Delegati so v skupščinski razpravi dohodek na delavca v 
združenem delu v ustrezni dejavnosti, kot izhodišče za določi- 
tev višine dohodka, ugotovljenega po kriterijih ocenili za 
primernega, vendar so opozorili na časovni zamik podatkov tn 
na nerešeno vprašanje učinkov inflacije. V novem osnutku 
zakona je navedeno opozorilo upoštevano tako, da bi se kot 
temeljni kriterij za določitev višine dohodka štel poprečni 
dohodek na delavca v organizacijah združenega dela ustrez- 
nih podskupin dejavnosti v SR Sloveniji za preteklo leto, 
valoriziran z rastjo drobnoprodajnih cen iz istega leta po 
podatkih Zavoda SR Slovenije za statistiko. 

Ker naj bi z novim načinom obdavčitve motivirali zavezance 
k večji proizvodnji in izkoriščenosti obstoječih zmogljivosti 
ter preprečili zavezancem prenehanje opravljanja dejavnosti 
med letom z namenom izogibanja plačila višjih družbenih 
obveznosti, je nesprejemljiv predlog skupine delegatov Zbora 
združenega dela s področja obrti Ljubljana-Siska, po katerem 
bi se zaradi zmanjšanja obsega poslovanja lahko zmzal doho- 
dek, ugotovljen po kriterijih. 
Zaradi predlagane spremembe pri opredelitvi davčne 

osnove pri odmeri davka po dejanskem dohodku je bilo 
potrebno ustrezno spremeniti cenzus za določanje načina 
obdavčitve z pavšalnem letnem znesku. Ker bi bili po novem 
osnutku vsi zavezanci, ki opravljajo avtoprevozniško dejav- 
nost, obdavčeni od dohodka, ugotovljenega po kriterijih, je 
črtana določba, po kateri lahko občinska skupščina določi, da 
se zavezancem, ki opravljajo prevoz oseb z avtotaksijem, 
davek odmerja v pavšalnem letnem znesku. 

V novem osnutku zakona so jasnejše opredeljeni pogoji za• 
preuvrstitev zavezancev, obdavčenih v pavšalnem letnem zne- 
sku, na obdavčenje po dejanskem dohodku oziroma od 
dohodka, ugotovljenega po kriterijih, med letom in v nasled- 
njem letu. 

Pri pripravi novega osnutka zakona sta bila upoštevana 
predloga Koordinacijskega odbora invalidskih organizacij 
Slovenije in med zavezance, za katere lahko predpiše občin- 
ska skupščina davčne olajšave, vključeni zavezanci, ki zapo- 
slujejo invalide oziroma zavezanci invalidi. Upoštevana je bila 
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tudi pobuda, po kateri lahko občinska skupščina predpiše 
davčno ola/savo za zavezance, ki vlagajo sredstva u sanacijo 
virov onesnaževanja okolja. 

4. Davek od dohodka iz poklicnih dejavnosti 

Za zavezance davka iz poklicnih dejavnosti, obdavčenih po 
dejanskem dohodku, se v novem osnutku zakona predlagalo 
enake rešitve glede osnove za davek, izkazovanja razporedi- 
tve dohodka na sredstva za zboljšanje in razširitev materialne 
osnove dela, za ustvarjanje in obnavljanje rezerv in na sred- 
stva za osebno porabo in glede pogojev za plačevanje davka v 
pavšalnem letnem znesku, kot za zavezce davka iz gospodar- 
skih dejavnosti. ^ 

Navedeno velja tudi za zavezance davka iz avtorskih pravic 
obdavčene po dejanskem dohodku. 

5. Davek od dohodkov iz premoženja in 
premoženjskih pravic 

Pobuda skupin delegatov s področja obrti Zbora združe- 
nega dela, po kateri zavezanci davka iz gospodarskih dejav- 
nosti, ne bi plačevali davka od dohodka iz premoženja dose- 
ženega s prodajo osnovnih sredstev, če bi kupnino vložili v 
nabavo osnovnih sredstev, je v novem osnutku zakona upo- 
števana tako, da navedena oprostitev velja za dohodke, dose- 
žene s prodajo opreme, razen dohodkov doseženih s prodajo 
osebnih avtomobilov, v kolikor jih ne dosegajo samostojni 
avtoprevoznikiki opravljajo prevoz oseb z avtotaksijem. 
Dokazila o vložitvi tako dosežene kupnine morajo zavezanci 
po predlagani rešitvi predložiti v roku za vložitev napovedi. Na 
pripombo, da je 15 dnevni zakoniti rok za dokazovanje o 
vlaganju kupnine v novo osnovno sredstvo prekratek se v 
novem osnutku predlaga nov 30 dnevni rok za vložitev napo- 
vedi in torej tudi predložitev dokumentacije o izvršenem vla- 
ganju. Ni pa bilo možno upoštevati predloga danega v skupš- 
činski razpravi, po katerem bi se pri ugotavljanju osnove za 
davek od dohodka iz premoženja vrednost osnovnega sred- 
stva valorizirala z indeksom gibanja cen, ker po zakonu zave- 
zanci, obdavčeni po dejanskem dohodku vodijo knjigo osnov- 
nih sredstev, iz katere je razvidna valorizirana neodpisana 
vrednost osnovnih sredstev. Zato se tudi utemeljeno od 
dohodka, dosežene s prodajo osnovnih sredstev odšteva 
valorizirana neodpisana knjižna vrednost osnovnega sred- 
stva. 

6. Davek od premoženja 

V skupščinski razpravi je bil dan predlog, po katerem se 
davek od premoženja ne bi plačeval v primeru, ko lastnik 
poslovnega prostora le-tega odda v najem za opravljanje 
dejavnosti. Predlagatelj ocenjuje, da predlog ni sprejemljiv, 
ker je zavezanec za ta davek lastnik in ne delovni človek, ki 
samostojno opravlja dejavnost, kot najemnik. Sprejetje pred- 
loga tudi ne bi bilo skladno z družbeno usmeritvijo, po kateri 
naj bi se premoženje načeloma ostreje obdavčevalo, razen če 
ga lastnik uporablja za opravljanje dejavnosti. 

7. Davek na dobitke od iger na srečo 

Pri obravnavi osnutka dogovora o usklajevanju davčnega 
sistema se je predlagatelj strinjal, da se dobitki od iger na 
srečo, kot dohodki, ki ne izvirajo iz dela, ostreje obdavčijo, 
zato je v novem osnutku zakona upošteval ureditev iz navede- 
nega osnutka in določil, da se dobitke od iger na srečo 
obdavčuje po progresivnih stopnjah. 

8. Davek od skupnega dohodka občanov 

Pri zavezancih davka iz kmetijstva, obdavčenih po katastr- 
skem dohodku, se za ugotovitev skupnega čistega dohodka 
ugotavlja dejansko doseženi dohodek z opravljanjem kmetij- 
ske dejavnosti na način, po katerem se ugotavlja dohodek za 
zavezance, obdavčene po dejanskem dohodku. Glede na 
predlagane spremembe pri obdavčevanju po dejanskem 
dohodku, je bilo ustrezno dopolniti določbe zakona, ki se 
nanašajo na ugotavljanje dejansko doseženega dohodka 

kmetijskega gospodarstva v zvezi s skupnim čistim dohod- 
kom teh zavezancev. 

Pri zavezancih, ki samostojno opravljajo dejavnost in so 
obdavčeni po dejanskem dohodku se glede na predlagane 
rešitve pri davku iz dejavnosti, na novo opredeljuje del skup- 
nega čistega dohodka, ki izvira iz opravljanja dejavnosti. V 
skupni čisti dohodek teh zavezancev bi se po predlaganih 
rešitvah vštevala sredstva, za katera bo zavezanec v posebni 
evidenci izkazal, da jih namenja za osebno porabo, zmanj- 
šana za davek iz dejavnosti in za prispevke, ki jih bo plačal po 
veljavnih predpisih. Tudi zavezancem, obdavčenim od 
dohodka, ugotovljenega po kriterijih, se bo v skupni čisti 
dohodek vštel le tisti del dohodka, ugotovljenega po kriterijih, 
za katerega bo zavezanec izkazal, da je razporejen na sred- 
stva za osebno porabo. V primerih, ko bo zavezanec sredstva 
za zboljšanje in razširitev materialne osnove dela ter sredstva 
rezerv iz preteklih let uporabil za osebno porabo se bodo ta 
sredstva po opravljeni valorizaciji všteta v skupni čisti doho- 
dek leta, v katerem so bila uporabljena. 

Ob prenehanju opravljanja dejavnosti bi se po predlagani 
ureditvi ugotovila, za katera leta bi dohodek zavezanca podle- 
gal davku od skupnega dohodka občanov, če razporeditve 
dohodka ne bi izkazal. Sredstva iz navedenih let, izkazana za 
proizvodne namene, bi se skupno s sredstvi za osebno 
porabo vštevala po opravljeni valorizaciji v skupni čisti doho- 
dek leta, v katerem zavezanec preneha opravljati dejavnost 
Ker tako ugotovljeni skupni čisti dohodek lahko izvira iz več 
let, se za obdavčitev tega dohodka predlaga uporaba stopnje, 
ki ustreza sorazmernemu delu skupnega čistega dohodka 
glede na število let iz katerih sredstva izvirajo. 

Pri zavezancih, ki se jim odmerja davek iz dejavnosti v 
pavšalnem letnem znesku, so za opredelitev dejansko doseže- 
nega dohodka, ki se všteva v skupni čisti dohodek, upošte- 
vane na novo predlagane rešitve pri odmeri davka iz dejavno- 
sti po dejanskem dohodku. Pobude skupin delegatov s 
področja obrti Zbora združenega dela, po kateri naj bi se 
dopolnil 171. člen zakona, ki ureja olajšave za vzdrževane 
družinske člane tako, da bi se zavezancem davka iz gospodar- 
skih dejavnosti, ki zaposlujejo delavce, znižala osnova za 
davek od skupnega dohodka za vsakega delavca za znesek, ki 
ustreza 10% trikratnemu letnemu poprečnemu čistemu oseb- 
nemu dohodku zaposlenih delavcev v gospodarstvu v S H 
Sloveniji, predlagatelj iz sistemskih razlogov ni mogel spre- 

Davek od skupnega dohodka občanov plačujejo namreč vsi 
občani, ki v posameznem koledarskem letu iz kakršnihkoli 
virov dosežejo skupni čisti dohodek, ki presega trikratni 
poprečni osebni dohodek zaposlenih delavcev v gospodar- 
stvu v SR Sloveniji. Že iz opredelitve zavezanca izhaja, da bi z 
drugačnim obravnavanjem enega samega vira postavili 
občane v neenakopraven položaj. Stimulacija se zato lahko 
rešuje le v okviru določb o obdavčitvi dohodka iz gospodar- 
ske dejavnosti, ki že predvidevajo posebne olajšave za novo 
zaposlene delavce. 

Na predlog Koordinacijskega odbora invalidskih organiza- 
cij Slovenije so v novem osnutku med prostovoljne denarne 
prispevke, za katere se zmanjša osnova za davek od skupnega 
dohodka občanov, vključeni tudi prispevki društvom invalidov 
oziroma njihovim zvezam. Z namenom ohranitve kulturne 
dediščine je v novem osnutku predlagana rešitev, po kateri se 
zmanjša osnova za davek od skupnega dohodka občanov tudi 
za sredstva, ki jih kot imetniki kulturnih in zgodovinskih 
spomenikov vlagajo za njihovo vzdrževanje. Višino vloženih 
sredstev bodo imetniki izkazovali z dokumentacijo izvajalcev 
del, opredeljenih v sporazumu, sklenjenimi s strokovno orga- 
nizacijo, ki opravlja naloge varstva kulturne dediščine. 

IV. POSTOPEK ZA ODMERO IN POBIRANJE 
DAVKOV 

Predlagatelj je upošteval pisne predloge skupin delegatov 
obeh zborov in valoriziral zneske: v 179. členu zneska, ki se 
nanašata na povečani davek zaradi nepravočasno vložene 
davčne napovedi; v 186. členu znesek, do katerega se davek 
ne odmeri; v 203. členu znesek za plačilo davka v dveh enakih 
polletnih obrokih in v 248. členu stroške prisilne izterjatve. 

Predlog, dan v skupščinski razpravi, da se podaljša rok za 
odmero davkov za mesec dni, je bil v novem osnutku upošte- 
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van tako, da se je določil rok za odmero davka od dohodka, 
ugotovljenega po kriterijih, do 30. aprila leta, za katero se 
davek odmerja. 

V novem osnutku je predlagana rešitev uvedbe postopka za 
odmero davka od nenapovedanega dohodka, če gre za 
skupno premoženje, pridobljeno v času trajanja zakonske 
zveze. Postopek bi se, v kolikor so izpolnjeni zakoniti pogoji, 
uvedel zoper oba zakonca. Deleža zakoncev na skupnem 
premoženju bi se štela za enaka, če zakonca ne bi predložila 
sporazuma oziroma sodne odločbe o delitvi skupnega premo- 
ženja, v skladu z zakonom o zakonski zvezi in družinskih 
razmerjih. 

Na pobudo skupin delegatov s področja obrti Zbora združe- 
nega dela, da bi se rok plačila akontacije določil dvajsetega v 
mesecu po preteku tromesečja, predlagatelj ugotavlja, da se 
davki, ki se odmerjajo od letnih osnov ali v letnem pavšalnem 
znesku, če v zakonu ni drugače določeno, plačujejo v enakih 
trimesečnih obrokih, ki zapadejo v plačilo vsakega prvega 
tromesečja, vplačani pa morajo biti v petinštiridesetih dneh 
po zapadlosti. Akontacije se plačujejo po odločbi o odmeri iz 
zadnjega leta, za katero je bil davek odmerjen, dokler ni 
odmerjen davek po letni osnovi. Navedena ureditev pomeni 
pri zavezancih obdavčenih po dejanskem dohodku, plačilo 
prvega obroka akontacije po odmerni odločbi za predpreteklo 
leto. Glede na navedeno ureditev plačila akontacije ni uteme- 
ljena trditev, da gre za previsoko določene obroke akontacij 
in tudi ne, da se plačujejo od še ne ustvarjenega dohodka. 
Predlagana rešitev bi imela učinek, naveden v obrazložitvi 
pobude, samo prvo tromesečje po uveljavitvi spremembe, pri 
vseh nadaljnjih plačilih obrokov pa bi bil finančni učinek enak 
sedanjemu. 

Glede predloga, da bi se za plačilo davka iz gospodarske 
dejavnosti določile mesečne akontacije, predlagatelj oce- 
njuje, da bi predlagani način plačila akontacij tega davka, 
pomenil povečanje obsega dela in stroškov davčnega organa, 
kot tudi samega zavezanca, zato ga ne sprejema. 

Na pobudo skupin delegatov s področja obrti Zbora združe- 
nega dela za spremembo 206. člena zakona, po kateri bi se 
zavezancem davka iz gospodarskih dejavnosti priznavala 
obresti pri vsakem preplačilu davka, predlagatelj ugotavlja, da 
ob upoštevanju določb zakona o davkih občanov, ki se nana- 
šajo na obračunavanje in plačevanje davkov, se zavezancem 
ne priznajo obresti samo v primeru, ko pride do preplačila. 
med letom, pa zavezanec ni zahteval znižanja akontacije. Ker 
se zavezancem med letom ne ugotavlja rezultatov poslovanja, 
njim pa so znani, in ker se za uveljavljanje znižanja akontacij 
ne zahteva posebna oblična vloga, jim za posledico opustitve 
takega dejanja ni možno priznati obresti na preplačilo. 

Na predlog skupin delegatov Zbora združenega dela občin 
Maribora, da bi se določil kot izvršilni naslov poleg odmerne 
odločbe tudi obračun davkov iz osebnega dohodka, ki ga je 
zavezanec dolžan opraviti po tretjem odstavku 201. člena 

zakona, predlagatelj ugotavlja, da izplačevalec osebnih 
dohodkov, ki svojega finančnega poslovanja ne vodi pri 
Službi družbenega knjigovodstva, po tem členu ni zavezan k 
izdelavi pisnega obračuna v obliki, ki bi lahko služila za 
izvršilni naslov. V primeru neplačila tega davka je zato 
potrebno pred prisilno izterjavo izdati ugotovitveno odločbo o 
višini neplačanih obveznosti. 

Ker se z odmerno odločbo ne odmerjajo samo davki temveč 
ugotavljajo tudi druge obveznosti, se v novem osnutku pred- 
laga, da je lahko izvršilni naslov tudi dolgovni seznam, ki 
vključuje poleg zaostalih davkov še ostale dolgovane obvez- 
nosti, ki izvirajo iz več odmernih odločb. 

Predlog skupine delegatov Zbora občin Radlje ob Dravi, po 
katerem bi se v zakonu opredelila dolžnost izplačevalca 
računa poravnati ob registraciji odtegnjen znesek zapadlih 
obveznosti v roku treh dni po izplačilu, najpozneje pa v roku 
15 dni po prejemu računa, ni sprejemljiv iz razlogov, ker jih 
mora izplačevalec po veljavni ureditvi odtegniti in vplačati na 
ustrezne račune pri Službi družbenega knjigovodstva ob 
izplačilu računa. Predlagani tri dnevni rok je že določen v 
odredbi o evidentiranju računov, z zakonom o davkih obča- 
nov pa ni možno določiti roka, v katerem bi moral uporabnik 
družbenih sredstev poravnati zapadle obveznosti davčnih 
dolžnikov. 

Zaradi predlagane rešitve, po kateri so vsi zavezanci dolžni 
izstaviti oziroma zagotoviti izstavitev računa za prodano 
blago oziroma opravljene storitve, določeni zavezanci pa 
lahko namesto računa evidentirajo oziroma zagotovijo evi- 
dentiranje prihodkov prek registrske blagajne, je potrebno 
neupoštevanje te dolžnosti opredeliti kot prekršek. Dolžnost 
zavezanca zagotoviti izdajo računa oziroma evidentiranje pri- 
hodkov bi imela za posledico njegovo odgovornost za storjeni 
prekršek v primeru, ko pri njem zaposleni delavec ni izstavil 
računa oziroma ni evidentiral prihodkov prek registrske bla- 
gajne. 

V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
Upoštevajoč pripombo Vrhovnega sodišča SR Slovenije - 

Senata za upravne spore, da je potrebno urediti vprašanje že 
priznanih olajšav, ki bi se s predlaganimi spremembami in 
dopolnitvami zakona urejale drugače, je v prehodnih določ- 
bah to vprašanje rešeno tako, da je zavezancem, ki so že 
vložili sredstva ali sredstva znižane davčne osnove deponirali 
banki zaradi vlaganj za nabavo, rekonstrukcijo in moderniza- 
cijo osnovnih sredstev omogočeno izkoristiti ta znižanja do 
poteka roka, predvidenega v zakonu. 

VI. OCENA POTREB PO FINANČNIH SREDSTVIH 

Predlagane spremembe in dopolnitve zakona ne bodo ter- 
jale dodatnih sredstev za njegovo izvedbo. 

It 
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POROČILO 

delegacije Skupščine SR Slovenije v Zboru 

republik in pokrajin Skupščine SFRJ o 13. seji 

Zbora republik in pokrajin Skupščine SFRJ ki ie 

bila 29. 4. 1987 

Delegacija Skupščine SR Slovenije s tem zaključnim poro- 
čilom o delu med sejama zbora Republik in pokrajin Skupš- 
čine SFRJ seznanja delegate o rezultatu usklajevanj. Nekatere 
zakone, ki so v tem poročilu obravnavani, je delegacija uskla- 
jevala več mesecev in je o poteku usklajevanja večkrat poro- 
čala. Zato se v poročilu pri teh zakonih ne vračamo na posa- 
mezna že usklajena vprašanja v prejšnjih fazah usklajevanja, 
temveč jih samo omenjamo, da bi se bolje videla celota. Pri 
ostalih dokumentih, ki smo jih usklajevali, pa smo v poročilu 
nekoliko podrobnejši. 

Na predlog pristojnih odborov so bile z dnevnega reda 13. 
seje umaknjene naslednje zadeve: 

Analiza stanja, odprti problemi in smeri za reševanje proble- 
mov pri skupnih planih in programih razvoja proizvodnje in 
izvoza, Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o poseb- 
nih dajatvah pri uvozu kmetijskih in prehrambenih proizvo- 
dov, pobuda za sklenitev družbenega dogovora o spremem- 
bah in dopolnitvah družbenega dogovora o pogojih organizi- 
ranja in skupnega financiranja mednarodnih športnih tekmo- 
vanj Jugoslavije. 

ODLOK O STRATEGIJI TEHNOLOŠKEGA 
RAZVOJA SFRJ 

Delegacija Skupščine SR Slovenije v Zboru republik in 
pokrajin Skupščine SFRJ je pričela z usklajevanjem osnutka 
Odloka v Odboru za plan in razvojno politiko 16. 4. 1987 in 
usklajevanje končala 17. 4. 1987. Zbor republik in pokrajin je 
odlok sprejel na seji 29. 4.1987. Zbori Skupščine SR Slovenije 
so osnutek odloka skupaj s programom ukrepov za podpira- 
nje razvoja znanosti in tehnologije obravnavali 18. 3. 1987 in 
sprejeli pripombe k obema dokumentoma. Delegacija je o 
usklajevanju ustno poročala na seji zborov Skupščine SR 
Slovenije dne, 22. 4. 1987. 

Ker je Zvezni izvršni svet več dni pred pričetkom usklajeva- 
nja poslal vsem delegacijam svoja stališča do pripomb repu- 
blik in pokrajin, je imela delegacija možnost ta stališča teme- 
ljito proučiti ter dobiti tudi mnenje predstavnikov Komiteja za 
raziskovalno dejavnost in tehnologijo pri Izvršnem svetu 
Skupščine SR Slovenije. Skupno smo ugotovili, da ZIS večino 
pomembnejših pripomb naše Skupščine v celoti ali smiselno 
upošteva, nekatere pa zavrača z ustrezno obrazložitvijo. V 
usklajevalnem postopku je morala naša delegacija predvsem 
paziti, da od ZIS sprejete pripombe ne bi postale vprašljive pri 
drugih delegacijah, kar se ni zgodilo, in da pripombe drugih 
delegacij ne bi spremenile z našimi pripombami dopolnje- 
nega koncepta dokumenta. V usklajevanju smo poizkušali z 
argumenti prepričati predlagatelja in ostale delegacije, da se 
nekatere naše prvotno zavrnjene pripombe le vnesejo v doku- 
ment. 

Končni rezultat usklajevanja je naslednji: 
1. Delovanje tržišča in uveljavljanje ter spoštovanje eko- 

nomskih zakonitosti sta predpogoja za uresničevanje ciljev 
strategije tehnološkega razvoja SFRJ. 

2. Kriteriji za vrednotenje tehnologije in določanje prioritete 
projektov in programov so bistveno dopolnjeni in se uporab- 
ljajo le pri izbiri projektov in programov, ki bodo kandidirali za 
finančna sredstva za vzpodbujanje tehnološkega razvoja. 
Razdeljeni so v splošne kriterije in kriterije vrednotenja tehno- 
logij. Le-ti pa so grupirani v: 

- kriterije kvalitete tehnologij, 
- kriterije stopnje osvojljivosti tehnologij (aspiracija), 
- kriterije ciljev uporabe. 

Naše pripombe so bile predvsem usmerjene na kriterije 
ciljev uporabe tehnologije. Te pripombe je delegacija v celoti, 
ali smiselno uveljavila in so sprejeti kriteriji naslednji: 

1. Občutno povečanje produktivnosti, 
2. Omogočanje racionalnejše in kvalitetnejše proizvodnje, 

izboljšanje kvalitete blaga in storitev in povečevanje realne 
rasti dohodka po enoti vloženih sredstev, 

3. Občutno povečanje proizvodnje za izvoz, 
4. Občutno zmanjšanje porabe energije na enoto vrednosti 

proizvoda, 
5. Večja valorizacija energetskih potencialov, 
6. Večnamenska valorizacija surovin, 
7. Povečanje zaposlenosti, 
8. Prispevek k zmanjšanju tehnoloških razlik. 
Kriteriji vrednotenja tehnologij (kriterij kvalitete, kriteriji 

aspiracije in kriteriji ciljev uporabe) se uporabljajo pri presoji 
projektov in programov tako, da se vrednotenje izvrši tako, 

da se ponderirajo vrednosti enot posameznih kriterijev. Oce- 
njuje posebna ekspertska skupina. Podrobnosti bodo ure- 
jene v zakonu o načinu in pogojih koriščenja sredstev za 
pospeševanje tehnološkega razvoja Jugoslavije. Osnova za to 
so usklajeni kriteriji v Odloku o strategiji tehnološkega raz- 
voja. 

3. Pregled baznih tehnologij se ne tretira kot izbor tehnolo- 
gij temveč kot pregled za sodoben razvoj pomembnih baznih 
tehnologij. 

4. Posamezna vprašanja o sredstvih za pospeševanje tehno- 
loškega razvoja, kot smo že omenili, bodo urejena s posebnim 
zakonom, pri tem pa posebej mislimo na vire sredstev, način 
upravljanja, pogoje vračanja. V Odloku pa smo uveljavili pri- 
pombe, da so koristniki sredstev lahko le konzorciji, katerih 
nosilci so blagovni producenti. Koordinator v konzorciju je 
lahko le OZD materialne proizvodnje. Tu je uveljavljena tudi 
pripomba, da v konzorciju organizirane znanstvene organiza- 
cije, ko za posamezen program ali projekt niso zainteresirani 
blagovni producenti, te znanstvene organizacije lahko kandi- 
dirajo na sredstva iz naslova sredstev za pospeševanje tehno- 
loškega razvoja le če gre za projekte, ki imajo značaj medna- 
rodnega znanstvenega sodelovanja. Ostale raziskave, kjer 
nastopajo samo znanstvene organizacije gre za temeljne razi- 
skave in te niso vezane na mednarodno znanstveno sodelova- 
nje, se financirajo iz sredstev razsiskovalnih skupnosti na 
osnovi usklajenega programa v Zvezi raziskovalnih skupnosti 
Jugoslavije. 

^ zvezi s pripombami Skupščine>SR Slovenije, da je treba 
podrobneje opredeliti pogoje in načina delovanja institucij, ki 
opravljajo infrastrukturne aktivnosti, pomembne za hitrejši 
tehnološki razvoj, je delegacija uveljavila vse konkretne pri- 
pombe, ki zadevajo področje standardizacije in metrologije 
(nujnost prilagajanja mednarodnim standardom in tehničnim 
normativom ter vsklajevanje z mednarodnim metrološkim 
sistemom). Smiselno je upoštevan tudi naš predlog v zvezi z 
izgradnjo sistema znanstveno tehnoloških informacij, kot 
podsistema družbenega sistema informiranja, z lastnimi 
bazami podatkov in povezanega z bazami podatkov v svetu. 

6. Socialistične republike in socialistične avtonomne pokra- 
jine bodo sprejele programe za realizacijo te strategije, prj, 
tem pa bodo dale poseben poudarek razvoju posameznih 
znanstvfenih disciplin. Pri tem mora imeti združeno delo, orga- 
nizirano v samoupravnih interesnih skupnostih za raziskova- 
nje in interesnih skupnostih za izobraževanje, odločujočo 
vlogo, predvsem z vidika prilagajanja sistema izobraževanja 
potrebam realizacije tehnološkega razvoja Jugoslavije. 
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7. Program ukrepov za podpiranje razvoja znanosti in teh- 
nologije ni sestavni del Odloka. Sprejet je poseben sklep 
Zbora republik in pokrajin, s katerim je opredeljeno, da je ta 
Program le osnova za nadaljnje aktivnosti v pripravi dograje- 
vanja zakonodaje na posameznih področjih in drugih doku- 
mentov, ki jih sprejema ZIS v svoji pristojnosti ali Skupščina 
SFRJ. Pri tem naj predlagatelj ustrezno upošteva pripombe 
republik in pokrajin ter delovnih teles Zbora republik in po- 
krajin. 

Rezultati usklajevanja, kot jih navajamo, vključujejo vsa 
pomembna vprašanja, ki so bila predmet pripomb v Skupščini 
SR Slovenije. Delegacija sodi, da so bila stališča naše skupš- 
čine v postopku usklajevanja ustrezno uveljavljena. 

ZAKON O SKUPNIH BANKAH (prvotni naslov: 
Zakon o skupnih finančnih organizacijah) 

Zakon o skupnih bankah je bil usklajen že v prejšnjem 
krogu usklajevanja, vendar pa Delegacija Skupščine SR Slo- 
venije v Zboru republik in pokrajin Skupščine SFRJ ni imela 
pooblastila za soglasje k predlogu zakona. (O tem smo že 
poročali v poročilu Delegacije o 12. seji Zbora republik in 
pokrajin Skupščine SFRJ - poročevalec št. 9, z dne 7. 4. 
1987). 

Ker je Skupščina SR Slovenije na svoji seji dne 22. 4. 1987 
dala pooblastilo delegaciji, da da soglasje k predlogu zakona! 
je bil zakon na 13. seji Zbora republik in pokrajin Skupščine 
SFRJ sprejet v usklajenem besedilu. 

ZAKON O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 
ZAKONA O POKRIVANJU TEČAJNIH RAZLIK IZ 
ZUNANJIH KREDITOV 
ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 
ODLOKA O PREDRAČUNU PRIHODKOV IN 
ODHODKOV TEČAJNIH RAZLIK IZ ZUNANJIH 
KREDITOV 

Zakon in Odlok sta bila sprejeta na seji Zbora republik in 
pokrajin dne 29. 4. 1987. Delegacija je v poteku usklajevanja 
osnutak zakona in osnutak odloka uveljavljala stališča Skupš- 
čine SR Slovenije z dne 18. 3. in 24. 4. 1987 in stališča 
Skupščine SR Slovenije 13. 11. 1986 k Informaciji o ekonom- 
sko-finančnem položaju gospodarstva v SR Makedoniji, SR 
Črni gori in SAP Kosovu. V postopku usklajevanja je delega- 
cija skupaj z nekaterimi drugimi delegacijami uspela zavrniti 
zahteve za širitev pravic za pokrivanje tečajnih razlik za OZD 
izven območja SR Makedonije, SR Črne gore in SAP Kosovo. 
S sprejetjem zakona in odloka je tako skupni obseg sredstev 
za pokrivanje tečajnih razlik opredeljen za leto 1987 v višini 
207,46 mlrd. din, kar predstavlja 16,46 mlrd. din povečanja 
sredstev v odnosu na sprejeti odlok iz decembra 1986. leta. 
Od 16,46 mlrd. din se zagotavlja 4,76 mlrd. din s kotizacijo 
socialističnih republik in socialističnih avtonomnih pokrajin, 
5,7 mlrd. din iz izvirnih prihodkov federacije in 6 mlrd. din iz 
drugih prihodkov, določenih z zveznim zakonom. 

Znesek 6 mlrd. din, ki je bil naknadno vključen v skupno 
povečanje sredstev, namenjenih za pokrivanje tečajnih razlik 
iz zunanjih kreditov, izhaja iz povečanja odstotka pokrivanja 
tečajnih razlik s 75 na 100 procentno za organizacije združe- 
nega dela s področja SR Makedonije, SR Črne gore in SAP 
Kosovo, ki imajo stopnjo obremenjenosti sredstev za razšir- 
jeno reprodukcijo s tečjanimi razlikami nad 120%. Na tem 
povečanju pokrivanja tečajnih razlik so delegacije SR Črne 
gore, SR Makedonije in SAP Kosovo vztrajale tudi zaradi tega, 
ker je bil v informaciji o ekonomsko-finančnem položaju 
gospodarstva in bank navedenih treh federalnih enot in v 
predlogu možnih ukrepov za ekonomsko-finančno konsolida- 
cijo gospodarstva in bank, tak način pokrivanja tečajnih razlik 
tudi predviden. Posebej so to zahtevo utemeljevali tudi s tem, 
da so pri izdelavi programov ekonomsko-finančne konsolida- 
cije tako stopnjo pokrivanja tečajnih razlik tudi upoštevali. ZIS 
je s tem predlogom soglašal, vendar je pri tem upošteval 
pripombe ostalih SR in SAP, da se zagotovijo za ta namen 
sredstva iz drugih prihodkov (takse), in ne iz kotizacije SR in 
SAP. 

Naša delegacija je to obrazložitev in predlog sprejela, ker je 
Skupščina SR Slovenije v svojih stališčih z dne 13. 11. 1986 

načelno soglašala s tako rešitvijo. Povečanje odstotka pokri- 
vanja tečjanih razlik pa ni terjalo spremembo skupne višine - 
4,76 mlrd, din sredstev, ki jih bodo republike in pokrajine 
zagotavljale s kotizacijo, kar je bila zahteva naše skupščine. 

Zakon o odložitvi vračila kreditov in drugih plačil 
pooblaščenih bank z območja SR Makedonije, 
SR Črne gore in SAP Kosovo 

Zakon je bil sprejet na seji Zbora republik in pokrajin 
Skupščine SFRJ dne 29. 4. 1987. Sredi aprila meseca 1987. 
leta je bil osnutek zakona na Odboru za kreditno-monetarni 
sistem usklajen, o čemer je delegacija Skupščine SR Slove- 
nije v Zboru republik in pokrajin Skupščine SFRJ poročala v 
svojem pismenem poročilu (Poročevalec št. 9 z dne, 7. 4. 
1987) in na seji Zbora združenega dela in Zbora občin Skupš- 
čine SR Slovenije dne, 22. 4.1987. Dne 28. 4. 1987 je Odbfcr za 
kreditno-monetarni sistem Zbora republik in pokrajin Skupš- 
čine SFRJ izoblikoval predlog zakona o odložitvi vračila kredi- 
tov in drugih plačil pooblaščenih bank z območja SR Makedo- 
nije, SR Crne gore in SAP Kosovo, zakon pa je bil sprejet na 
seji Zbora republik in pokrajin Skupščine SFRJ naslednjega 
dne. 

Z zakonom o odložitvi vračila kreditov in drugih plačil 
pooblaščenih bank z območja SR Makedonije, SR Črne gore 
in SAP Kosovo se odlaga 84,8 mlrd. din anuitet, in sicer se 
odlagajo obveznosti iz kreditov, ki so nastali s spreminjanjem 
deviznih posojil v dinarske kredite v višini 38,7 mlrd. din 
zapadlih obveznosti (ta sredstva morajo banke vrniti v desetih 
enakih polletnih obrokih), obveznosti iz naslova neplačane 
dinarske vrednosti za devize, ki jih je Narodna banka Jugosla- 
vije v skladu z zaključnico o nakupu in prodaji deviz nakazala 
pooblaščeni banki v višini 33,0 mlrd. din (ta sredstva morajo 
banke vrniti Narodni banki Jugoslavije v treh letih v treh 
enakih obrokih) in obveznosti za neplačane dinarske proti- 
vrednosti za zapadle anuitete iz zunanjih kreditov, ki jih je 
namesto pooblaščene banke plačala Narodna banka Jugosla- 
vije v višini 13,1 mlrd. din (banke morajo ta sredstva vrniti 
Narodni banki Jugoslavije v treh letih v treh enakih obrokih). 

Zakon o preložitvi vračanja anuitet za kredite, 
dane organizacijam združenega dela z ozemlja 
SR Črne gore, SR Makedonije in SAP Kosovo iz 
sredstev Sklada federacije za kreditiranje 
hitrejšega razvoja gospodarsko manj razvitih 
republik in avtonomnih pokrajin, ki zapadejo v 
letu 1987-1990 

Zakon je bil sprejet na seji Zbora republik in pokrajin 
Skupščine SFRJ dne 29. 4. 1987. Skupščina SR Slovenije na 
osnutek zakona ni imela pomembnejših pripomb. Ob zadnjem 
usklajevanju zakona smo dosegli soglasje tudi glede predloga 
Zveznega izvršnega sveta, da naj se način vračanja anuitet 
pozitivnih organizacij združenega dela v SR Črni gori in SR 
Makedoniji uredi enako kot za SAP Kosovo. Sprejeta je reši- 
tev, da organizacije združenega dela s področja SR Črne gore 
in SR Makedonije, ki uspešno poslujejo, odplačujejo anuitete 
svojim bankam, ki ta sredstva, po odbitku vnovčenih kuponov 
tistih delovnih organizacij, ki imajo pogodbo ali samoupravni 
sporazum o medsebojnih odnosih v sanaciji izgub, ponovno 
replasirajo za trajna obratna sredstva ali za odplačevanje tujih 
kreditov tistih organizacij združenega dela, ki imajo verifici- 
rane sanacijske programe. 

Socialistične republike in socialistične avtonomne pokra- 
jine so prav tako dosegle soglasje, da organizacije združe- 
nega dela s področja SR Bosne in Hercegovine, ki imajo 
pogodbo ali samoupravni sporazum o medsebojnih odnosih v 
sanaciji izgub, vnovčijo kupone obveznic Sklada federacije v 
roku njihove zapadlosti. 

Navedena rešitev za SR Bosno in Hercegovino ne predstav- 
lja povečanega števila odloženih anuitetnih kuponov. 
Potrebna sredstva se zagotavljajo iz tistega dela sredstev, ki 
jih organizacije združenega dela, ki uspešno poslujejo s 
področja SR Črne gore in SR Makedonije, vplačajo svojim 
bankam. Za znesek vnovčenih kuponov s področja SR Bosne 
in Hercegovine pa bo zmanjšan del sredstev namenjen ponov- 
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nemu replasmanu. Skupni znesek teh kuponov znaša 1 5 
mlrd. din. 

Odbor za vprašanja razvoja gospodarsko nezadostno razvi- 
tih republik in avtonomnih pokrajin je sprejel tudi naslednji 
delovni sklep: »Zvezni sekretar za finance bo z navodili iz 13. 
člena zakona uredil, da lahko vnovčijo kupone samo tiste 
organizacije združenega dela, ki lahko na podlagi knjigovod- 
skih podatkov dokažejo, da so vplačniki kredita v Sklad fede- 
racije, kar pomeni, da se ne morejo vnovčevati kuponi, ki so 
pridobljeni na podlagi dolžniško-upniških razmerij.« 

V osnutku zakona o odlaganju anuitet je bila kvantificirana 
samo obveznost SAP Kosovo v višini 65,3 mlrd. din in se 
plačilo odlaga, medtem ko obveznosti SR Črne gore in SR 
Makedonije v času priprave osnutka zakona še niso bile 
kvantificirane. V tem usklajevanju zakona sta zavoda za druž- 
beno planiranje SR Makedonije in SR Črne gore predlagatelju 
zakona dostavila orientacijske podatke za določeno število 
organizacij združenega dela, ki so zajete z njihovimi programi 
ekonomško-finančne konsolidacije. Ob tem velja poudariti, 
da ti programi še niso verificirani, kar pomeni, da se lahko 
spremeni tako število organizacij združenega dela, kakor tudi 
vsota obveznosti, katerih plačilo se odlaga. 

Po teh podatkih je v programu ekonomsko-finančne konso- 
lidacije zajetih 61 organizacij združenega dela iz SR Črne 
gore in njihove skupne obveznosti za anuitete znašajo okoli 
16 mlrd. din, v SR Makedoniji pa je v program zajetih 140 
organizacij združenega dela s skupnimi obveznostmi za anu- 
itete v višini okoli 17 mlrd. din. To pomeni, da po osnutku 
zakona skupna vrednost anuitet, ki jih je potrebno odložiti 
znaša za SAP Kosovo 65,3 mlrd. din, za SR Črno goro in SR 
Makedonijo 33 mlrd. din (ocenjena vrednost), oziroma za vse 
tri družbenopolitične skupnosti okoli 98,3 mlrd. din. 

Glede na osnutek zakona in končno rešitev v zakonu se 
višina obveznosti ni povečala. 

ZAKON O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 
ZAKONA O SREDSTVIH SKLADA FEDERACIJE 
ZA KREDITIRANJE HITREJŠEGA RAZVOJA 
GOSPODARSKO MANJ RAZVITIH REPUBLIK IN 
AVTONOMNIH POKRAJIN V OBDOBJU 1986- 
1990 

Zakon je bil sprejet na seji Zbora republik in pokrajin dne 
29. A. 1987. 

V postopku usklajevanja je delegacija uveljavila naslednje 
pripombe: ' 

Ni premerna dopolnitev zakona, po kateri bi moral investi- 
tor uporabiti sredstva za realizacijo skupnega programa naj- 
pozneje tri mesece po vplačilu na račun investitorja. Tu se ne 
upošteva različne dinamike vlaganj pri izvajanju posameznih 
projektov, povečuje administriranje in otežuje izvajanje samo- 
upravnih sporazumov o združevanju dela in sredstev. Vskla- 
jena rešitev je sedaj taka, da mora investitor oziroma banka 
začeti koristiti ta sredstva v navedenem roku. 

Črtani so 2. in 4. člen in prvi odstavek 3. člena osnutka 
zakona, ker te dopolnitve niso potrebne, ker določajo letno 
obveznost, ne pa akontacijske obveznosti. 

Pri pokrivanju razlik med vplačanimi akontacijami in 
končno obveznostjo za posamezno leto, je zagotovljeno, da 
se v skladu z zakonom opredeljenimi razmerji del sredstev 
uporabi za samoupravno združevanje dela in sredstev drugi 
del pa se vplača kot obvezno posojilo fondu. Enaka je rešitev 
tudi za polletni in letni valoriziran znesek sredstev. Plačilo 
razlike, ki se vplača na račun sklada federacije se mora izvršiti 
v roku 30 dni od dneva ugotovitve te razlike. 

Sredstva, ki se vplačujejo v skladu s samoupravnimi spora- 
zumi o združevanju dela in sredstev se smatrajo za združena v 
trenutku vplačila na račun investitorja ali banke, ki je s samo- 
upravnim sporazumom določena za realizacijo skupneaa raz- 
vojnega programa. 

Uveljavljena je pripomba, da naj se vsebina členov 8 in 11 
starega zakona ne spreminja. Tako je ostala stara rešitev, da 
brez naloga zveznega sekretarja za finance SDK ne more 
zaseči sredstev republiških oziroma pokrajinskih proračunov 
v primerih neizpolnjevanja tekočih in končnih obveznosti 
republik in avtonomnih pokrajin do sklada federacije. 

Uskladitev akontacije z nominalno rastjo družbenega proiz- 

voda republike oziroma AP za preteklo polletje se opravi na 
osnovi ocenjene rasti družbenega proizvoda gospodarstva po 
podatkih Zveznega zavoda za statistiko in in Zveznega zavoda 
za družbeno planiranje. 

Med usklajevanjem obravnavanega zakona je Odbor ugoto- 
vil, da je Skupščina SR Srbije odstopila od osnutka zakona o 
spremembah in dopolnitvah zakona o sredstvih sklada fede- 
racije za kreditiranje hitrejšega razvoja gospodarsko neza- 
dostno razvitih republik in AP v času od 1986-1990 leta, ki ga 
je zboru predložila v obravnavo Skupščina SR Srbije, zato ta 
zakon z oznako AS 163 ni več v obravnavi. Skupščina SR 
Srbije je od osnutka zakona odstopila, ker je vsebina upošte- 
vana v osnutku Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona 
o sredstvih sklada federacije za kreditiranje hitrejšega razvoja 
gospodarsko manj razvitih republik in avtonomnih pokrajin v 
obdobju 1986-1990, ki gaje predložil ZIS. 

Delegacija v postopku usklajevanja ni uspela uveljaviti pri- 
pombe, da se dosedanji šestmesečni rok, po katerem se 
morajo nezdružena sredstva plačati na poseben račun Sklada 
federacije naj se skrajša na 3 mesece. Zvezni izvršni svet 
predloga Skupščine SR Slovenije ni sprejel z obrazložitvijo, 
da je potrebno ta rok skrajšati zaradi hitrejšega angažiranja 
teh sredstev v poslovnih bankah ne dovolj razvitih republik in 
SAP Kosovo. Na ta način se lahko občutno izboljša likvid- 
nostni položaj teh bank. Ker so ostale delegacije sprejele 
argumetne ZlS-a, je naša delegacija od pripombe odstopila. 
Ta sredstva pa se lahko uporabijo za združevanje še leto dni 
po vplačilu na račun pooblaščenih bank v gospodarsko manj 
razvitih republikah oziroma v SAP Kosovo ali najdlje od 31. 
decembra naslednjega leta. 

Delegacija prav tako ni uspela uveljaviti pripombe Skupš- 
čine SR Slovenije, da je potrebno del sredstev, ki je namenjen 
za znanstveno-raziskovalno delo vezati na nosilce gospodar- 
skih naložb, ki zagotove tudi vračanje sredstev. V petem in 
šestem odstavku 15. člena veljavnega zakona republika ozi- 
roma avtonomna pokrajina, na kateri teritoriju so plasirana 
sredstva obveznega kredita jamči Skladu federacije, da se 
bodo ta sredstva vrnila v skladu s pogodbenimi pogoji. 

DRUŽBENI DOGOVOR O POSEBNIH UKREPIH 
ZA URESNIČEVANJE POLITIKE 
NAJHITREJŠEGA RAZVOJA SAP KOSOVO 
V OBDOBJU 1986-1990 LETA 

V sedmem krogu usklajevanja je bilo doseženo soglasje o 
spornem 6. členu dogovora v besedilu, ki ga je predložil 
Zvezni zavod za družbeno planiranje in sicer: 

Skupščina SFRJ kot udeleženka tega družbenega dogovora 
bo v okviru svojih pravic in dolžnosti ob sprejemu letnih 
planskih aktov ocenila položaj gospodarstva države v celoti in 
gospodarstva SAP Kosovo ter ekonomsko-finančno stanje 
delovnih organizacij: Feronikel, ŽTO Priština, »Kosovo B«, 
Kombinat »Trepča«, metalurgija cinka, Kombinat »Trepča« 
metalurgija svinca, Samoupravna interesna skupnost za 
magistralne ceste, regionalni vodovod »Batlava« in na tej 
osnovi proučila možnost zagotovitve posojila z ugodnejšo 
obrestno mero in način pokrivanja teh obresti do realne 
vrednosti navedenim delovnim organizacijam za pokritje dela 
dinarskih obvez po tujih kreditih katere so koristile te delovne 
organizacije. 

Udeleženec SAP Kosovo je vztrajal v vseh krogih usklajeva- 
nja, da se 6. člen uskladi tako, da se SAP Kosovo zagotovijo 
dodatna sredstva v znesku 286,3 mlrd. din ali 2,8 krat več kot 
je predvideno v usklajenem predlogu družbenega dogovora. 
Take rešitve ni sprejel Zvezni izvršni svet niti drugi udeleženci. 

Glede na osnutek družbenega dogovora, kot je že bilo 
poročano, so bile spremenjene sledeče določbe: 

V prvi točki 3. člena je bilo predvideno, da se OZD SAP 
Kosovo zagotovijo olajšave in oprostitve plačil carinskih in 
drugih pristojbin za uvoz opreme in rezervnih delov, ki se ne 
izdelujejo v državi za objekte v energetiki, barvni metalurgiji in 
kmetijstvu. Zadnji stavek pa je bil spremenjen tako, da ome- 
njene bonitete veljajo za objekte v predelovalni industriji, 
obrti in kmetijstvu, v skladu z družbenim planom razvoja SAP 
Kosovo za obdobje od 1986-1990 leta. 

V drugi točki 3. člena je določeno, da se v okviru politike 
zadolževanja v tujini OZD s področja SAP Kosovo zagotovi 
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prednost v koriščenju kreditov za uvoz opreme in rezervnih 
delov, ki se ne izdelujejo v državi ter za dokončanje in vzdrže- 
vanje objektov v elektrogospodarstvu in barvni metalurgiji. 

To določilo je bilo vsklajeno tako, da se zagotovi prednost 
pod »enakimi« pogoji ter razen za navedene objekte tudi za 
realizacijo prioritetnih objektov, določenih v Družbenemu 
planu razvoju SAP Kosovo za obdobje za 1986-1990 leta. 

Odbor za vprašanja razvoja gospodarsko nezadostno razvi- 
tih republik in SAP je na seji dne, 27. in 28. aprila 1987 sprejel 
naslednji delovni sklep: 

»ZIS bo do konca meseca junija poslal Odboru za vprašanja 
razvoja gospodarsko nezadostno razvitih republik in pokrajin 
informacijo o sprejetih ukrepih za realizacijo določil 6. člena 
družbenega dogovora o posebnih ukrepih za uresničevanje 
politike najhitrejšega razvoja SAP Kosovo za obdobje 1986- 
1990. leta, kakor tudi predloge možnih ukrepov do konca 
letošnjega leta.« 

Predlog družbenega dogovora o posebnih ukrepih za ures- 
ničevanje politike najhitrejšega razvoja SAP Kosovo v 
obdobju 1986-1990 leta, ki ga je skupščini SR Slovenije kot 
sopodpisniki predložil Zbor republik in pokrajin Skupščine 
SFRJ dosledno upošteva usklajena stališča SR in SAP iz seje 
Odbora za vprašanja razvoja gospodarsko nezadostno razvi- 
tih republik in avtonomnih pokrajin z dne 27. in 28. 4.1987, na 
kateri je bil osnutek družbenega dogovora usklajen in zato 
delegacija Skupščine SR Slovenije v Zboru republik in pokra- 
jin Skupščine SFRJ predlaga Skupščini SR Slovenije, da 
pristopi k sklenitvi družbenega dogovora. 

Informacija o tekočih gospodarskih gibanjih v 
I prvem tri mesečju 1987. leta 

Informacijo o tekočih gospodarskih gibanjih so obravna- 
vali: Odbor za kreditno-monetarni sistem, Odbor za finance, 
Odbor za ekonomske odnose s tujino, Odbor za trg in cene ter 
odbor za družbeni plan in razvojno politiko. Delegati v vseh 
odborih so večinoma enotno ugotovili, da je informacija o 
tekočih gospodarskih gibanjih zelo splošna, da je preoptimi- 
stična in da ne daje zadostnega vpogleda v realna gospodar- 
ska gibanja v državi. Faktografski podatki v informaciji niso 
podkrepljeni z ustreženim analitičnim pristopom. Na 
področju konvertibilnega izvoza pa je potrebno podatke upo- 
števati z rezervo, ker so v določeni meri statistično izkrivljeni, 
kar je posledica intervalutnih sprememb. Zaradi takih ocen na 
delovnih telesih je bilo odločeno, da o tej informaciji ne 
opravimo razprave na seji Zbora republik in pokrajin Skupš- 
čine SFRJ. 

Na kratko podajamo nekatere prevladujoče ugotovitve iz 
razprav na delovnih telesih: 

Rast industrijske proizvodnje je gledano v celoti ohrabru- 
joča. Sloni pa predvsem na še vedno velikem domačem pov- 
praševanju in v tem času relativno dobri preskrbljenosti z 
uvoženimi repromateriali. Veliko domače povpraševanje pa 
tudi odvrača določene organizacije združenega dela za večji 
izvoz. Za realnejše ocenjevanje stopnje industrijske rasti je 
potrebno gibanje analizirati tako panožno, kot tudi regi- 
onalno. 

Kljub določenim premikom v ekonomskih odnosih s tujino 
(postopna rast fizičnega izvoza na konvertibilna področja, še 
posebej v razvite države zapada, manjši deficit od lanskega 
predvsem zaradi bistveno nižjega uvoza) se v zadnjem 
obdobju še poglablja in do skrajnosti zaostruje problem na 
področju devizne likvidnosti; osnovni razlogi za to so neza- 
dovoljiv obseg izvoza, vse večji delež t. i. oblik 1:1 zunanjetr- 
govinskih poslov, bistveno večji obseg vrnjenih od črpanja 
novih kreditov, padec hranilnih vlog oziroma nakazil obča- 
nov, in neodgovarjajoč pristop za večje stimuliranje deviz- 
nega priliva. 

Ob sicer nekoliko aktivnejši politiki prilagajanja tečaja od 
februarja letos še vedno ni zagotovljena zadovoljiva pov- 
prečna dohodkovna stimulacija za izvoz, pri čemer je med 
drugim posebej kritično ponovno nepravočasno izplačevanje 
izvoznih stimulacij, za katere niso zagotovljena vsa potrebna 
sredstva kljub drugačnim zagotovilom ZIS ob sprejemanju 
resolucije za leto 1987. To vprašanje mora ZIS razrešiti v 
mesecu maju. 

Enotna ocena je bila, da se obseg podpore izvozu v kredit- 
nomonetarni politiki ne sme zmanjšati. 
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Čimprej je potrebno sprejeti, v okviru veljavnega zakona o 
ekonomskih odnosih s tujino, določene olajšave za črpanje 
novih finančnih kreditov. Pri tem pa so bila stališča o tem 
vprašanju različna. Enotno je bilo mnenje, da je potrebno na 
podlagi odobravanja kreditov za določene razširjene namene 
vzpodbuditi odkup deviz od občanov ob nevtraliziranju mone- 
tarnih učinkov v okviru kreditno-monetarne politike. 

Potrebno je proučiti stanje kreditnih odnosov s tujino, terja- 
tve in obveznosti do tujine, tako da bi se lahko realneje ocenili 
problemi in stanje plačilne bilance. 

Veliko pozornosti je bilo posvečeno gibanju kreditno- 
monetarnih agregatov in stopnji restriktivnosti kreditno- 
monetarne politike. V prvem kvartalu je namreč bil planirani 
obseg kreditno-monetarnih agregatov presežen. Posebej je 
bila poudarjena upravičenost opozoril delegatov ob koncu 
leta 1986 ob sprejemanju planskih dokumentov za leto 1987 v 
zvezi z visoko stopnjo restriktivnosti kreditno-monetarne poli- 
tike. Zato je bila dana zahteva, da se pri planiranju kreditno- 
monetarnih agregatov za naslednja obdobja upošteva realno 
potrebni obseg rasti, da bi se tako izognili negativnim posledi- 
cam na področju proizvodnje in izvoza. Po mnenju delegatov 
je nujno, da Narodna banka Jugoslavije pripravi strokoven in 
objektiven predlog kreditno-monetarne politike in ga predloži 
ZIS in Skupščini SFRJ. 

Delegati so opozorili na prepočasno prilagajanje bank na 
spremembe v obračunskem sistemu in izvajanju revalorizacije 
kreditov. Zato je nujno, da Združenje bank Jugoslavije 
pospeši izvajanje teh nalog, in da da javnosti tudi objektivne 
informacije o pomembnosti teh sprememb. 

V informaciji je posvečeno premalo pozornosti problemu 
nelikvidnosti, in da je potrebna skrajna previdnost pri nadalj- 
njem zmanjševanju likvidnosti bančnega sistema, ker bo to v 
nasprotnem primeru negativno vplivalo na proizvodnjo in 
izvoz. 

Na področju trga in cen zaskrbljuje nadaljnja rast inflacije, 
pri tem pa se še naprej srečujemo z razkorakom med 
ponudbo in povpraševanjem in prisotno miselnostjo, da je 
umirjanje cen možno doseči z močnejšimi administrativnimi 
posegi. 

Večina pripomb v zadnjem času ni bila usmerjenih v 
načelno kritiko ukrepov ZIS, temveč v prvi vrsti v kritiko 
njihove kvalitete. Zaradi premajhne strokovne proučitve se 
rešitve pogosto spreminjajo, povzročajo nepotrebno druž- 
beno režijo itd. 

Preskrba z nekaterimi za življenje še posebej pomembnimi 
proizvodi npr. zdravila in pralni praški je dokaj slaba. Nujno je 
pripraviti rezervne rešitve, da sredi turistične sezone ne bo 
prišlo do pomanjkanja. 

Nesorazmerja v cenah krmil napram cenam živine in mleka 
je potrebno odpraviti z enkratno odločitvijo, sicer pa nastala 
nesorazmerja tekoče odpravljati (ne le dvakrat na leto kot za 
poljedelske pridelke). Razprava o skupnih elementih za obli- 
kovanje cen se ne sme zaključiti z obvestilom ZIS, da se s 
predlaganimi elementi ne strinja. Vztrajati je na tem, da pri- 
demo do strokovno razdelanih elementov in jih tako tudi 
spoštujemo pri vodenju politike cen na področju gospodar- 
ske infrastrukture. 

Prehod iz zimske na letno tarifo električne energije, in po 
nekaj dneh povečanje cen elektrike, je povzročilo znatne 
stroške in upravičeno nejevoljo. Tisti, ki v zveznih organih 
niso vplivali na časovno usklajenost omenjenih ukrepov, bi 
morali biti odgovorni oziroma bi zaslužili odpoklic (razprava 
našega delegata). 

Pri sprejemanju administrativnih omejitev je potrebno 
poleg strokovnosti upoštevati, da imajo različne rešitve pov- 
sem različne stroške pri njihovi izpeljavi. Stroške bi morali 
poznati pred sprejemom posameznega ukrepa. 

Na področju porabe in gibanja OD je bilo ocenjeno, da se 
dinamika rasti osebnih dohodkov počasi umirja in da je 
možno takšno gibanje pričakovati tudi za vnaprej. Prav tako je 
zaznati upočasnitev realne rasti splošne in skupne porabe, ta 
trend pa lahko pričakujemo tudi v preostalem delu leta (vpliv 
interventnih zakonov). Večina razpravljalcev je podprla aktiv- 
nosti za umirjanje vseh oblik porabe, pri tem pa so bile 
izrečene kritične pripombe na kvaliteto interventnih ukrepov. 
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/ Informacija preveč obravnava samo globalna gibanja 
splošne in skupne porabe, ne posveča pa dovolj pozornosti 
uresničevanju v resoluciji predvidenih aktivnosti za racionali- 
zacijo in večjo učinkovitost na tem področju ter analizi mož- 
nih negativnih efektov sprejemanja restriktivnih ukrepov na 
materialni položaj družbenih dejavnostih. 

Nasploh je ob razpravi o gospodarskih gibanjih večina 
delegacij zahtevala, da morajo biti ocene ob »majski analizi« 
bolj podkrepljene z analitičnimi podlagami, kar bi omogočilo 

bolj realno ocenjevanje stanja in opredeljevanje potrebnih 
aktivnosti za uresničitev z resolucijo začrtanih razvojnih ci- 
ljev. 

Delegacija Skupščine SR Slovenije v Zboru republik in 
pokrajin Skupščine SFRJ predlaga zborom Skupščine SR 
Slovenije, da po obravnavi poročila delegacije o 13. seji Zbora 
republik in pokrajin Skupščine SFRJ sprejmejo njeno poro- 
čilo in potrdijo njeno delo. 
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