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PREGLED SEJ ZBOROV SKUPŠČINE 
SR SLOVENIJE 
20. in 26. julija 1988 

Delegati Zbora združenega dela, Zbora občin in Družbe- 
nopolitičnega zbora so na skupnem zasedanju 20. julija 
1988 poslušali: 

- ekspoze Izvršnega sveta k poročilu o izvajanju družbe- 
nega plana SR Slovenije za obdobje 1986-1990, ki ga je 
podal predsednik Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije 
Dušan Šinigoj. 

Zbor združenega dela in Zbor občin sta ob upoštevanju 
stališč Družbenopolitičnega zbora — na sejah 20. julija in 
v nadaljevanju sej 26. julija - sprejela: 

- stališča in sklepe ob obravnavi poročila Izvršnega sveta 
Skupščine SR Slovenije o izvajanju družbenega plana SR 
Slovenije za obdobje 1986-1990. 

- sklep o obravnavi osnutka sprememb in dopolnitev dol- 
goročnega plana SR Slovenije za obdobje 1986-2000 ter 
osnutka sprememb in dopolnitev družbenega plana SR Slove- 
nije za obdobje 1986-1990, 

- sklep ob obravnavi uresničevanja planskih ciljev na 
področju kmetijstva. 

Vsi trije zbori so sprejeli: 
- sklep ob obravnavi poročila o uresničevanju razvojne 

politike in svobodne menjave dela v družbenih dejavnostih 
v SR Sloveniji s programom ukrepov za razvoj svobodne 

'menjave dela na področju družbenih dejavnosti. 
Ob obravnavi Informacije Predsedstva Skupščine SR Slove- 

nije o uresničevanju stališč Skupščine SR Slovenije v zvezi 
s postopkom zoper Borštnerja, Janšo in Tasiča z dne 19. 7. 
1988, dopolnil Družbenopolitičnega zbora in Obvestila pred- 
sednika Skupščine SR Slovenije o aktivnostih v zvezi 
s postopkom zoper Borštnerja, Janšo, Tasiča in Zavrla po 
sejah zborov Skupščine SR Slovenije 20. 7. 1988, sta Zbor 
združenega dela in Zbor občin na sejah 26. 7. 1988 sprejela 
sklepe. 

Zbor združenega dela in Zbor občin sta sprejela tudi: 
- predlog zakona o dopolnitvah zakona o pospeševanju 

skladnejšega regionalnega razvoja v SR Slovenji 
- osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona 

o zagotavljanju sredstev in izpolnjevanju obveznosti SR Slove 
nije za pospeševanje razvoja gospodarsko manj razvitih repu- 
blik in SAP Kosovo. 

- predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona 
o obračunavanju in plačevanju prispevkov za zadovoljevanje 
skupnih potreb na področju družbenih dejavnosti 

- sklep o obravnavi osnutka zakona o spremembah in 
dopolnitvah zakona o skupnem obsegu proračunskih odhod- 
kov federacije za leto 1988 

- sklep o obravnavi osnutka zakona o kompenzacijah za 
določene proizvode 

- sklep ob obravnavi osnutka odloka o višini sredstev za 
kompenzacijo za določene proizvode za leto 1988 

- sklep o obravnavi osnutka odloka o valorizaciji sredstev, 
ki so jih vplačale republike in avtonomni pokrajini za leto 1987 
za odpravo posledic katastrofalnega potresa, ki je prizadel 
območje SR Črne gore v letu 1979 

- sklep ob obravnavi pobude za sklenitev dogovora o proiz- 
vodnji in prometu semena in sadilnega materiala kmetijskih in 
gozdnih rastlin z osnutkom dogovora. 

Ob obravnavi poročila o dosedanjih aktivnostih bank Ljub- 
ljanske banke in Ljubljanske banke-Združene banke v razre- 
ševanju menične afere Agrokomerc ter ugotovitvi posledic in 
odgovornosti je Zbor združenga dela sprejel sklep, Družbeno- 
politični zbor pa je sprejel stališča. 

Zbor združenega dela je sprejel tudi: 
- informacijo o gospodarskem položaju Železniškega 

gospodarstva Ljubljana v letu 1988 s programom reševanja 
gospodarskega položaja Železniškega gospodarstva Ljub- 
ljana 

- predlog zakona o dodatnem prispevku za pokrivanje dela 
stroškov enostavne reprodukcije Železniškega gospodarstva 
Ljubljana v letih 1988-1990 

- predlog odloka o soglasju k predlogu zakona o ratifikaciji 
memoranduma o soglasju med SFR Jugoslavijo in Republiko 
Italijo, ki je bil podpisan 29. januarja 1988, s spremembami in 
dopolnitvami memoranduma, sprejetimi z izmenjavo pisem 
dne 23. junija 1988. 

Zbor združenega dela in Zbor občin sta ob obravnavi poro- 
čila delegacije Skupščine SR Slovenije v Zboru republik in 
pokrajin Skupščine SFRJ o poteku usklajevanja nekaterih 
aktov na seji zbora republik in pokrajin dne 30. junija 1988 ter 
dopolnilnega predloga Zveznega izvršnega sveta k osnutku 
zakona o financiranju graditve avtoceste Bratstvo in enotnost 
ter graditve in rekonstrukcije cest, pomembnih za vso državo 
sprejela sklep. 

Zbor združenega dela, Zbor občin in Družbenopolitični 
zbor so sprejeli predlog odloka o izvolitvi Sveta republike; za 
člane Sveta republike so bili izvoljeni: 
Stane BOBNAR Cveto NOVAK 
Leopold CAHARIJHA Majda-Urška NOVAK 
Tone DOLINSEK Anton PETERNEL 
Tončka DURJAVA-RUDOLF Sidonija PODLESNIK 
Ivan GORJUP Franc POGLAJEN 
Jože GRICAR Ivan POTRČ 
dr. Pavla JERINA-LAH Cilka PREŠEREN 
Vera KOLARIC Ferdo ŠETRAJČIČ 
Živa KRAIGHER Vinko ŠUMRADA 
Vida KULOVEC Anton URLIH 
dr. Boris MAJER Olga VIPOTNIK 
Alojz-Ljubo MLAKAR Cvetka VODOPIVEC 

Vsi trije zbori so sprejeli tudi: 
- predlog odloka o ustanovitvi, nalogah in sestavi Komisije 

Skupščine SR Slovenije za proučitev kazenske zakonodaje 
ter o izvolitvi predsednika in članov komisije 

V komisijo so bili izvoljeni: 
za predsednico: 
Valerija Škerbec, 
delegatka v Družbenopolitičnem zboru Skupščine SR Slo- 

venije; 
za člane: 
- izmed delegatov v Zboru združenega dela Skupščine SR 

Slovenije: 
Miran Blaha, 
Stane Koželj, 
Anton Sušek, 
Julijana Uhan; 
- izmed delegatov v Zboru občin Skupščine SR Slovenije: 
Ludvik Golob, 
Tatjana Kosovel, 
Eva Naglič, 
Anka Tominšek; 
- izmed delegatov v Družbenopolitičnem zboru Skupščine 

SR Slovenije: 
Silvo Komar, 
Vika Potočnik, 
Dušan Semolič; 
Za člane komisije so bili izmed znanstvenih, strokovnih in 

javnih delavcev imenovani: 
dr. Ljubo Bavcon, 
dr. Anton Bebler, 
Janez De Reggi, 
Mitja Deisinger, 
Zvonko Fišer, 
dr. Peter Kobe, 
dr. Rastko Močnik, 
Dušan Pajk, 
Francka Strmole-Hlastec, 
Milenko Šetinc, 
dr. Danilo Tiirk. 
- predlog odloka o izvolitvi Emice Kovač za članico Komi- 

sije Skupščine SR Slovenije za volitve, imenovanja in admini- 
strativne zadeve in o izvolitvi Danijela Božiča za člana Komi- 
sije Skupščine SR Slovenije za varstvo človekovega okolja; 

- predlog odloka o razrešitvi in imenovanju namestnika 
predsednika Komiteja za splošno ljudsko obrambo in druž- 
beno samozaščito SR Slovenije; dolžnosti namestnika pred- 
sednika tega komiteja je bil razrešen France Popit, za namest- 
nika predsednika tega komiteja pa je bil imenovan Janez 
Stanovnik; 

- predlog odloka o imenovanju mag. Franca Škufce za 
namestnika predsednika Republiškega komiteja za delo; 
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- predlog odloka o razrešitvi Alojza Saviozzija dolžnosti 
namestnika predsednika Republiškega komiteja za energe- 
tiko; 

- predlog odloka o imenovanju Matka Poharja za namest- 
nika predsednika Republiškega komiteja za energetiko; 

- predlog odloka o izvolitvi Darinke Šetinc za sodnico za 
prekrške Republiškega senata za prekrške v Ljubljani; 

- predlog odloka o določitvi števila članov in imenovanju 
predsednika in članov Strokovnega sveta SR Slovenije za 
vzgojo in izobraževanje; v strokovni svet so bili imenovani: 

za predsednika: dr Lev KREFT, 
dr. Franc LAZARINI, tvan MLINAR, 

za člane: 
dr. Ivo BANIČ, 
mag. Bojan BASKAR, 
Marino BICMAN, 
dr. Drago ČEPAR, 
dr. Janez DULAR, 
Alojz FOŠNARIČ, 
Slavko GABER, 
dr. Marjan HRIBAR, 
dr. Mirko JURAK, 
dr. Janko KOS, 

Luciano MONICA. 
mag. Amand PAPOTNIK 
dr. Vid PEČJAK, 
dr. Janko PRUNK, 
dr. Janko STREL, 
dr. France STRMČNIK, 
dr, Ivan Svetlik, 
Dragica ŠTOJS, 
Vojka ŠTULAR, 
mag. Veljko TROHA, 
Alfonz VREZNIK. 

SKLEPI, STALIŠČA IN PRIPOROČILA ZBOROV SKUPŠČINE SRS 

STALIŠČA 
Družbenopolitičnega zbora SR Slovenije ob obravnavi uresničevanja planskih 
ciljev na področju kmetijstva 

Družbenopolitični zbor Skupščine SR 
Slovenije je na seji 20. julija 1988 ob 
obravnavi uresničevanja planskih ciljev 
na področju kmetijstva na podlagi 74. 
člena poslovnika Skupščine SR Sloveni- 
je sprejel naslednja 

STALIŠČA 

1. Zbor ugotavlja, da so bili pri razvoju 
kmetijstva v SR Sloveniji doseženi v dalj- 
šem obdobju pomembni rezultati, ki pa 
so začeli kazati tendenco upadanja. Raz- 
vojni cilji na področju kmetijstva niso bili 
v zadostni meri podprti s celovitimi, us- 
klajenimi in stimulativnimi gospodarski- 
mi mehanizmi. Kmetijstvo tudi še ni 
obravnavano enakopravno z drugimi go- 
spodarskimi dejavnostmi. Premalo je 
upoštevan njegov pomen za skupen go- 
spodarski razvoj in posebnosti kmetijske 
proizvodnje. Stopnja razvoja kmetijstva 
pa je dosegla tudi mejo, ko postajajo 
obstoječi ustavni okviri, zlasti glede last- 
nine na kmetijski zemlji, pretesni. 

2. Ekonomski sistem in politika mora 
zagotavljati kmetijstvu pogoje, ki bodo 
zagotavljali njegov hitrejši razvoj, obe- 
nem pa tudi posebnosti v kmetijski proiz- 
vodnji ter vlaganjih vanjo. Biti morata 
v funkciji povečanja dohodka v kmetij- 
stvu na podlagi optimalizacije izkorišča- 
nja naravnih danosti, smotrne uporabe 
proizvodnih dejavnikov, zlasti zemlje, de- 
la, znanja, tehnologije ter družbenih 
sredstev, ki se usmerjajo v kmetijsko pro- 
izvodnjo in njen razvoj. Kmetijstvoj mora 
postati gospodarska dejavnost, ki bo na- 
menjena vstvarjanju dohodka in v kateri 
bodo upoštevane ekonomske zakoni- 
tosti. 

Pogoje gospodarjenja in sistemske re- 
šitve na področju kmetijstva je potrebno 
izenačiti za družbeni in zasebni sektor. 
Z družbenim usmerjanjem pa je potrebno 
doseči tako tržno usmerjeno kmetijsko 
proizvodnjo, ki bo upoštevala zadovolje- 
vanje potreb domačega trga, povečala 
izvoz, odpravljala strukturna neskladja in 
ekonomizirala kmetijsko proizvodnjo 
glede na naravne in druge danosti. 

3. Ekonomsko politiko na področju 
kmetijstva je potrebno voditi tako, da se 
bo povečeval interes mladih za kmetova- 
nje. To je možno dosegati le s krepitvijo 
dohodkovne uspešnosti kmetijske proiz- 
vodnje. Takšen razvoj bo osnova za soci- 
alno varnost delovno sposobnih in osta- 
relih kmetov, ki se ukvarjajo samo s kme- 
tijstvom. 

a) Za uresničitev teh zahtev je potreb- 
no v republiki zagotoviti: 

- da bo gospodarjenje s kmetijskimi 
zemljišči izhajalo iz opredelitve, da je 
zemlja dobrina splošnega družbenega 
pomena ter zato pod posebnim zakon- 
skim varstvom. Kmetijska zemljišča je 
potrebno zavarovati pred nesmotrno ur- 
banizacijo, onesnaževanjem, nesmotrno 
obdelavo ali njenim opuščanjem, 

- da bo zemlja intenzivno in racional- 
no obdelana, ob upoštevanju naravnega 
in ekološkega ravnovesja ter dolgoroč- 
nih možnosti prodaje in družbenih po- 
treb. Zato je izjemnega pomena, da se 
prepreči drobljenje zemlje in zagotovi 
optimalna koncentracija zemljišč. Obli- 
kovati je potrebno površine, ki bodo za- 
gotavljale razvojno perspektivo kmetom. 
V ta namen je potrebno spremeniti tudi 
ustavne določbe glede zemljiškega mak- 
simuma, 

- pri vlaganjih v usposabljanje novih 
zemljišč za kmetijsko proizvodnjo je po- 
trebno upoštevati najsodobnejše metode 
in zagotoviti, da bo ohranjeno naravno 
ravnovesje, kar še posebej velja za meli- 
oracije. Tudi pri sami kmetijski proizvod- 
nji je potrebno preprečiti ekološko ones- 
naževanje ter zagotavljati, ob siceršnji 
usmeritvi v intenzivno proizvodnjo, opti- 
malizacijo z vidika dolgoročnega ohra- 
njanja zemlje, 

-■ razvoj kmetijske proizvodnje v hri- 
bovskih območjih mora zaradi svoje spe- 
cifike biti deležen posebnosti pri ukrepih, 
zlasti zaradi objektivno manjše stopnje 
donosnosti, 

- z davčno politiko je nujno stimulirati 
ekonomsko učinkovito obdelavo zem- 

ljišč in njihovo uporabo pri tistih, ki jo 
bodo obdelovali, 

- sistem subvencioniranja oziroma 
premij, ki jih zagotavljamo v republiki 
mora biti v funkciji razvojne in proizvod- 
ne stimulacije in ne kot kompenzacija za 
cene, ki ne dosegajo enostavne repro- 
dukcije, kar objektivno pomeni prelivanje 
teh sredstev v potrošnjo. Na ta način je 
potrebno krepiti reprodukcijsko sposob- 
nost kmetijstva ter zagotoviti nova vla- 
ganja. 

b) Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
mora zagotoviti uresničevanje teh sta- 
lišč. V organih federacije je potrebno: 

- zagotoviti, da se bodo tudi cene 
kmetijskih in živilskih proizvodov tržno 
oblikovale. Federacija mora uvajati kom- 
penzacije takrat, ko so določene cene 
maksimirane, če se z njimi ustvarja ne- 
enakopraven položaj organizacij združe- 
nega dela in kmetov pri pridobivanju do- 
hodka, 

- potrebno je pravočasno določanje 
ter tekoče usklajevanje zaščitnih cen 
7 realnimi stroški: čimprej pa je treba tudi 
opredeliti vlogo in pomen zaščitnih cen 
ter jih postaviti na nove osnove, zlasti 
z vidika, ali je v to ceno vključen tudi del 
razširjene reprodukcije ter odpraviti raz- 
lage, da je to predpisana cena, po kateri 
se opravlja odkup, kar je z vidika tržne 
usmeritve nesprejemljivo, 

- ukrepi zaščitne politike pri uvozu 
morajo podpirati razvojne cilje kmetijstva 
in zagotavljati stabilnost tržne ponudbe 
Zato je potrebno opredeliti politiko uvoz- 
ne zaščite in uvoznih režimov za posa- 
mezne kmetijske in življenjske proizvode, 
opredeliti olajšave za uvoz reprodukcij- 
skega materiala ter sprostiti uvoz kmetij- 
skih strojev in rezervnih delov, 

- razvojno politiko v kmetijstvu mora 
podpirati ustrezna kreditno-monetarna 
politika. 

Ta vprašanja naj sproži delegacija 
v Zboru republik in pokrajin Skupščine 
SFRJ ob polletni obravnavi gospodarje- 
nja, Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
pa v sodelovanju z Zveznim izvršnim 
svetom. 

poročevalec 3 



STALIŠČA IN SKLEPI 
Skupščine SR Slovenije ob obravnavi uresničevanja planskih ciljev na področju 
kmetijstva 

Skupščina SR Slovenije je ob obrav- 
navi uresničevanja planskih ciljev na 
področju kmetijstva na sejah Zbora 
združnega dela in Zbora občin ob upo- 
števanju stališč Družbenopolitičnega 
zbora na podlagi 260. člena poslovnika 
Skupščine SR Slovenije dne 20. 7. 1988 
sprejela 

STALIŠČA IN SKLEPE 

Skupščina ugotavlja, da poročilo 
o uresničevanju planskih ciljev na po- 
dročju kmetijstva nudi ustrezno analitič- 
no podlago za oblikovanje aktivnosti za 
razreševanje težkih ekonomskih razmer 
na področju kmetijstva. Skupščina oce- 
njuje, da se mora pri reševanju težkih 
ekonomskih in socialnih razmer v kmetij- 
stvu upoštevati še naslednje naloge: 

1. za, hitrejše izvajanje procesov pre- 
strukturiranja Skupščina SR Slovenije 
nalaga delegaciji v Zboru republik in po- 
krajin Skupščine SFRJ in Izvršnemu sve- 
tu Skupščine SR Slovenije, da zahtevata 
od Zveznega izvršnega sveta, da: 

a) mora upoštevati posebnosti v proiz- 
vodnji in mednarodni menjavi na področ- 
ju kmetijstva za hitrejše izvajanje proce- 
sov prestrukturiranja ob dograjevanju 
gospodarskega sistema in pri opiranju 
na tržne zakonitosti ter zagotoviti stabil- 
ne dolgoročne ukrepe ekonomske poli- 
tike: 

b) tekoče in dosledno usklajuje zaščit- 
ne cene za kmetijske proizvode v skladu 
z njihovo opredeljeno funkcijo v Zakonu 
o sistemu družbene kontrole cen. Takoj 
naj zagotovi vire in sproti izplačuje kom- 
penzacijo za proizvode, ki so pod nepo- 
sredno kontrolo cen; 

c) s. 1. 1. 1989 omogoči tržno obliko- 
vanje cen kmetijskih in živilskih proizvo- 
dov. Najpozneje do 30. 9. 1988 naj sprej- 
me ukrepe s katerimi bo prilagodil pogo- 
je kreditiranja posebnosti kmetijske pro- 
izvodnje: 

d) naj takoj predloži rešitve za zaščito 
domače strateško pomembne kmetijske 
proizvodnje pred neracionalnim uvozom. 
V ta namen mora opredeliti sistem uvoz- 
ne zaščite in režime za posamezne proiz- 
vode ter olajšave za uvoz reprodukcijske- 
ga materiala, sprostiti pa uvoz kmetijskih 
strojev in rezervnih delov za družbeni in 
zasebni sektor. 

Razviti in upoštevati je potrebno aktiv- 
no izvozno politiko in jo voditi skladno 
s cilji politike in razvoja agrokompleksa. 

e) pospeši sprejem družbenega dogo- 
vora o uresničevanju strategije razvoja 
agroživilske proizvodnje do leta 2000, 
kjer morajo biti jasno razmejene pristoj- 
nosti in odgovornosti federacije ter soci- 
alističnih republik in avtonomnih po- 
krajin. 

2. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
mora v sodelovnaju s samoupravnimi in- 
teresnimi skupnostmi za pospeševanje 
proizvodnje hrane in zagotavljanje os- 
novne preskrbe Slovenije in bankami vo- 
diti takšno ekonomsko politiko, da bo 
omogočena udeležba kmetijstva pri izko- 
riščanju sredstev za razvoj na ravni repu- 
blike. 

3. Uresničevanje razvojne prostorske 
politike mora zaostriti izvajanje predpi- 
sov, ki urejajo to področje, še posebej 
varstvo kmetijskih zemljišč. Urediti je po- 
trebno strokovne osnove za urejanje pro- 
stora v občinah za zaščito prostorskih 
dobrin splošnega pomena. Ravno tako 
se mora v smislu sprejetega zakona opre- 
deliti takšno ravnanje z zemljišči, ki bo 
omogočilo njihovo optimalno uporabo 
vključno z vsemi drugimi proizvodnimi 
tvorci in zaščito najboljših kmetijskih 
zemljišč pred nesmotrno uporabo v nek- 
metijske namene. 

4. Za zagotavljanje razvoja in poveče- 
vanja produktivnosti kmetijskega sektor- 
ja ter stabilizacijo tržišča kmetijskih pro- 
izvodov je potrebno oblikovati davčno, 
kreditno-monetarno politiko, sistem trž- 
nih rezerv v republiki in federaciji pa po- 
vezati in usposobiti za usklajkeno pose- 
ganje in stabilizacijo na trgu kmetijsko- 
živilskih proizvodov. 

5. Samoupravna interesna skupnost 
za pospeševanje proizvodnje hrane in za- 
gotavljanje osnovne preskrbe Slovenije 
naj ob krepitvi pospeševalne službe prila- 
godi program za leto 1989 novim pogo- 
jem gospodarjenja in večji delež sred- 
stev, zaradi zastoja investicij, usmeri 
v posodobitev tehnologije, izboljšanje 
plemenske črede in v razvojne projekte 
v govedoreji, ki majo zagotovljen dolgo- 
ročen plasman na domačem in tujem tr- 
gu. Uvede naj bolj diferenciran pristop 
pri pospeševanju kmetijske proizvodnje 

na območjih z omejenimi možnostmi pri- 
delovanja. Najbolj pereč problem je v pri- 
reji mleka in mesa, zato naj Samouprav- 
na interesna skupnost za pospeševanje 
proizvodnje hrane in zagotavljanje os- 
novne preskrbe Slovenije prouči mož- 
nost dodatnega interveniranja na tem po- 
dročju. 

6. Ekonomsko politiko na področju 
kmetijstva je potrebno voditi tako, da se 
bo povečeval interes mladih za kmetova- 
nje. To je možno dosegati le z krepitvijo 
dohodkovne uspešnosti kmetijske proiz- 
vodnje. Takšen razvoj bo osnova za soci- 
alno varnost delovno sposobnih in osta- 
relih kmetov, ki se ukvarjajo samo s kme- 
tijstvom. 

7. Proučiti je potrebno učinke in stro- 
ške poslovanja poslovnih skupnosti in 
drugih organizacijskih oblik na področju 
kmetijstva v SR Sloveniji. Organizacijske 
rešitve je potrebno uskladiti s potrebnimi 
procesi prestrukturiranja slovenskega 
gospodarstva, ki se mora tudi aktivno 
vključevati v mednarodno delitev dela. 
Urediti je potrebno medsebojne poslov- 
ne odnose v agroživilskih reproverigah, 
tako da bodo dolgoročno zagotavljale 
usklajen skupen razvoj. To aktivnost vo- 
dijo organizacije združnega dela s tega 
področja in Gospodarska zbornica Slo- 
venije. 

8. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
naj v sodelovanju z Zadružno zveze Slo- 
venije in Samoupravno interesno skup- 
nosto za pospeševanje proizvodnje hra- 
ne in zagotavljanje osnovne preskrbe pri- 
pravi družbeni dogovor za hitrejši in ce- 
lovit razvoj hribovitih območij. Družbeni 
dogovor naj bi zmanjšal razlike v gospo- 
darskih učinkih in splošni razvitosti med 
hribovitim in ravninskim svetom ter 
zmanjšal migracijske tokove iz hribov 
v doline. Pospešili naj bi razvoj kmetij- 
stva, dopolnilnih dejavnosti in celovitega 
družbenoekonomskega razvoja območij 
z omejenimi naravnimi pogoji za kmetij- 
sko proizvodnjo. 

9. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
naj v okviru svojih pristojnosti spremlja, 
prouči in pripravi spremembe zakonoda- 
je s področja kmetijstva in si prizadeva za 
takšne zakonske rešitve, ki bodo spodbu- 
jale hitrejši razvoj kmetijstva in izboljša- 
nje agrarne strukture. 

SKLEP 
Skupščine SR Slovenije ob obravnavi poročila o uresničevanju razvojne politike in 
svobodne menjave dela v družbenih dejavnostih v SR Sloveniji s programom 
ukrepov za razvoj svobodne menjave dela na področju družbenih dejavnosti v SR 
Sloveniji 

Skupščina SR Slovenije je na sejah 26. 7. 1988 ob obravnavi poročila o ures- dela na področju družbenih dejavnosti 
Zbora združenega dela, Zbora občin in ničevanju razvojne politike in svobodne v SR Sloveniji na podlagi 260. člena po- 
Družbenopolitičnega zbora dne 20. in menjave za razvoj svobodne menjave slovnika sprejela naslednji 
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SKLEP 

1. Skupščina SR Slovenije ugotavlja, 
da je poročilo o uresničevanju razvojne 
politike in svobodne menjave dela v druž- 
benih dejavnostih v SR Sloveniji s kritič- 
nim pristopom spodbudilo širšo razpravo 
in konkretne aktivnosti v samoupravnih 
interesnih skupnostih za izpeljavo usme- 
ritev Skupščine SR Slovenije o prestruk- 
turiranju družbenih dejavnosti, sprejetih 
v letu 1984 in 1985 ob obravnavi analize 
o uresničevanju svobodne menjave dela 
na področju družbenih dejavnosti ter ob 
obravnavi planskih aktov po tem ob- 
dobju. 

2. Skupščina načelno podpira predlo- 
ge v programu ukrepov, ki je pripravljen 
na podlagi poročila, vendar ob tem ugo- 
tavlja, da pomenijo predlagani ukrepi 
v splošnem delu programa in pri posa- 
meznih dejavnostih temeljite spremembe 
v sistemu svobodne menjave dela, ki jih 
bo potrebno ob ustavnih in zakonskih 
spremembah še preveriti, predvsem z vi- 
dika uresničevanja ustavne vloge občine, 
vloge samoupravnih interesnih skupno- 
sti v odnosih svobodne menjave dela, 
skupščinskem sistemu itd. 

Ob pripravi konkretnih zakonskih spre- 
memb na posameznih področjih družbe- 
nih dejavnosti je zato potrebno predvsem 
opredeliti enotna izhodišča glede vsebi- 
ne in obsega zagotovljenih (nacionalnih) 
programov, usklajenih z razvojnimi po- 
trebami in materialnimi možnostmi slo- 
venske družbe ter doseženo stopnjo 
družbenega standarda, ter opredelitve 
programov in storitev, ki se bodo financi- 
rali z neposredno svobodno menjavo de- 
la in sredstvi uporabnikov ob večji uvelja- 
vitvi tržnih zakonitosti in samostojnega 
osebnega dela na tem področju, načina 
financiranja zagotovljenih programov in 
izpeljave sistema solidarnosti, bodoče 
vloge samoupravnih interesnih skupno- 
sti in njihove organiziranosti na različnih 
ravneh skladno s specifično naravo de- 
javnosti, razmejitve pristojnosti in nalog 
upravnih organov ter stroke, vseh oblik 
nadzora, učinkovite organiziranosti stro- 
kovnih služb ipd. 

Pri tem je potrebno jasno razmejiti 
spremembe, ki so sistemske narave in so 
pogojene s spremembo ustave in bi jih 
bilo potrebno predhodno proučiti tudi 
v ustreznih republiških družbenih svetih, 
od tistih, ki jih je možno uresničiti že 
s spremembami zakonov. Glede na to se 
bo Skupščina do konkretnih rešitev na 

posameznih področjih družbenih dejav- 
nosti, ki so v programu ukrepov nakaza- 
ne, ne pa tudi dovolj dorečene, oprede- 
ljevala ob obravnavi predlogov spre- 
memb zakonov o svobodni menjavi dela 
na posameznih področjih družbenih de- 
javnosti in v tem okviru tudi do racionali- 
zacije organiziranosti posebnih interes- 
nih skupnosti. 

Skupščina nalaga Izvršnemu svetu 
Skupščine SR Slovenije, da čimprej pri- 
pravi spremembe omenjenih zakonov, ki 
niso pogojene s spremembo ustave in pri 
tem ustrezno upošteva mnenja, pripom- 
be in predloge delovnih teles Skupščine 
in zborov ter delegatov na sejah zborov. 
Hkrati naj zagotovi koordinacijo pri stro- 
kovni pripravi strategij razvoja družbenih 
dejavnosti in izhodišč za možne sistem- 
ske spremembe na teh področjih ob so- 
delovanju znanosti in stroke, samouprav- 
nih interesnih skupnosti in pristojnih 
upravnih organov. Uresničevanje teh 
sklepov bo tekoče spremljala Skupina 
delegatov vseh zborov Skupščine SR 
Slovenije za družbene dejavnosti 

Skupščina meni, da bi bilo primerno 
pred uveljavitvijo nekatere nove rešitve 
predhodno preveriti v posameznih oko- 
ljih in na podlagi izkušenj v določenem 
obdobju oblikovati dokončne predloge 
sprememb v svobodni menjavi dela. 

3. Skupščina ugotavlja, da so sredstva 
za zadovoljevanje skupnih potreb v letu 
1988 omejena z nominalnimi mejami ra- 
sti sredstev po posameznih obdobjih, ki 
jih ni mogoče prekoračiti in znašajo 
v tem letu za družbene dejavnosti po 
oceni 2.505 milijard din. Glede na to bo 
potrebno vrednost vseh planiranih pro- 
gramov, ki se financirajo iz sredstev 
združenih v samoupravnih interesnih 
skupnostih, v letu 1988 znižati in v tem 
okviru izpeljati kratkoročne ukrepe, ki so 
v posameznih dejavnostih že sprejeti ozi- 
roma predlagani za uskladitev z material- 
nimi možnostmi. V dosedanjih usklajeva- 
njih z razpoložljivim obsegom sredstev 
za skupno porabo je bil oblikovan pred- 
log, kot je naveden v Projekciji sredstev 
samoupravnih interesnih skupnosti druž- 
benih dejavnosti v letu 1988 (IV), pri če- 
mer pa za del odhodkov v višini 32,3 
milijarde din iz globalne bilance še ni bila 
dosežena uskladitev glede materialnega 
pokritja. O njih bo potrebno ponovno 
razpravljati v Skupščini SR Slovenije 
v septembru ob predložitvi splošne bilan- 
ce sredstev. Do takrat naj se še proučijo 
možnosti aktiviranja drugih virov za fi- 

nanciranje nalog družbenih dejavnosti, 
med katerimi je zlasti razbremenjevanje 
le-teh s stroški, ki so v funkciji splošne 
porabe (npr. naloge s področja splošne 
ljudske obrambe in družbene samozašči- 
te. zmanjševanje provizij uprav za druž- 
bene prihodke, stroškov plačilnega pro- 
meta, preusmeritvijo dela davkov kmetov 
in nosilcev samostojnega osebnega dela 
za posamezne namene skupne porabe 
itd.). Pri tem je potrebno v pogojih pada- 
nja življenjskega standarda temeljito 
oceniti kratkoročne in dolgoročne posle- 
dice povečanja oziroma uvajanja novih 
participacij na vseh področjih družbenih 
dejavnosti na socialni položaj družine in 
posameznih skupin prebivalstva. 

Skupščina ugotavlja, da se bo zaradi 
nujnih uskladitev programov sicer nada- 
ljevalo z izvedbo programa nacionalnih 
investicij v skladu z 91. členom dogovora 
o temeljih družbenega plana SR Sloveni- 
je za obdobje 1986-1990, vendar z upo- 
časnjeno dinamiko. 

Skupščina nalaga Izvršnemu svetu 
Skupščine SR Slovenije, da za seje zbo- 
rov v septembru predloži Skupščini SR 
Slovenije splošno bilanco sredstev, iz ka- 
tere bodo razvidne obveznosti do vseh 
oblik splošne in skupne porabe. 

4. Skupščina nalaga Izvršnemu svetu 
Skupščine SR Slovenije, da pripravi ana- 
lizo delovanja in materialnega položaja 
samoupravnih interesnih skupnosti ma- 
terialne proizvodnje, v kateri je potrebno 
posebej preveriti tudi možnosti za raci- 
onalizacijo sredstev za delovanje in raz- 
voj gospodarske infrastrukture in aktivi- 
ranje teh virov za financiranje nalog 
družbenih dejavnosti. 

5. Skupščina meni, da predlog v točki 
2.3.3. na področju raziskovanja, po kate- 
rem naj bi Skupščina SR Slovenije pripo- 
ročila skupščinam občin in posebnih 
družbenopolitičnih skupnosti racionalno 
organiziranost občinskih raziskovalnih 
skupnosti kot dvo ali enodomnih, ni do- 
volj domišljen in se bo do njegove vsebi- 
ne opredelila ob spremembah zakona na 
tem področju. V zvezi s predlogom v toč- 
ki 3.6. na področju izobraževanja, na/ 
Skupščina sprejme zakon o pooblastitvi 
svetov VDO in Strokovnega sveta SR Slo- 
venije za vzgojo in izobraževanje za us- 
kladitev vzgojno-izobraževalnih progra- 
mov z zakonsko dovoljenim obsegom 
programa, Skupščina ugotavlja, da tak 
zakon ni potreben, ampaj je le potrebno 
uresničiti določbe zakona o usmerjenem 
izobraževanju. 

STALIŠČA 
Družbenopolitičnega zbora SR Slovenije ob obravnavi poročila Izvršnega sveta 
Skupščine SR Slovenije o izvajanju družbenega plana SR Slovenije za obdobje 
1986-1990 

Družbenopolitični zbor Skupščine SR 
Slovenije je na seji dne 27/7-1988 obrav- 
naval poročilo Izvršnega sveta Skupšči- 
ne SR Slovenije o izvajanju družbenega 
plana SR Slovenije za obdobje 
1986—1990 in na podlagi 74. člena po- 
slovnika Skupščine SR Slovenije sprejel 
naslednja 

STALIŠČA 

Na podlagi poročila Izvršnega sveta 
Skupščine SR Slovenije o izvajanju druž- 
benega plana SR Slovenije za obdobje 
1986-1990 zbor ugotavlja, da se resolu- 
cijski cilji ne uresničujejo in hkrati, da se 
ne uresničujejo cilji, opredeljeni v druž- 

benem planu SR Slovenije za obdobje 
1986-1990. Zbor meni, da sprejeti ukrepi 
ekonomske politike po 15. maju nudijo 
podlago za izboljšanje teh trendov in po- 
udarja, da morajo kljub težavam, ki na- 
stajajo, v organizacijah združenega dela, 
gospodarskih zbornicah, bankah in izvrš- 
nih svetih, storiti vse potrebno za uresni- 
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čitev zastavljenih ciljev: 
1. Potrebno je vztrajati na ukrepih 

ekonomske politike, ki bodo: 
- zagotavljali dosledno izvajanje 

sprejetih usmeritev za svobodno obliko- 
vanje cen, 

- spodbujali izvoz in zagotavljali iz- 
voznikom dohodkovno motiviranost, 

- z večjo liberalizacijo uvoza in pred- 
vsem zmanjšanjem uvoznih dajatev omo- 
gočili konkurenčnost uvoženih proizvo- 
dov in dali možnost gospodarskim orga- 
nizacijam, ki proizvajajo iz uvoženega 
materiala, surovin in polizdelkov, da svo- 
je proizvode proizvajajo po konkurenč- 
nih cenah, 

- zagotavljali uravnotežeje delitvenih 
razmerij v organizacijah združenega dela 
in na makro nivoju predvsem tako, da se 
poveča stimulativna motivacija zaposle- 
nih ter tudi tako izboljševali likvidnostne 
razmere v organizacijah združenega de- 
la, povečevali akumulacijo in izboljšali 
kapitalni koeficient. 

Pri tem zbor poudarja, da morajo vsi 
uporabniki družbenih sredstev uskladiti 
prispevne stopnje in druge obveznosti do 
gospodarstva z usmeritvami IV. poglavja 
Informacije Izvršnega sveta Skupščine 
SR Slovenije o sprejetih in uveljavljenih 
ukrepih ekonomske politike po 15. maju 
ter potrebnih aktivnostih v SR Sloveniji. 

2. Obstoječa struktura investicij v teku 
nam kaže na prepočasno reagiranje na 
zahtevo po prestrukturiranju gospodar- 
stva. Zato je potrebno pospešiti pripravo 
programov prestrukturiranja gospodar- 

stva v vseh okoljih, in sicer s takimi spre- 
membami gospodarskega sistema in 
ukrepi gospodarske politike, ki bodo po- 
večevali nagnjenost k podjetniški uspeš- 
nosti. Glede na sprejeto tržno usmerje- 
nost gospodarstva je potrebno upošteva- 
ti načelo samostojnosti vsakega gospo- 
darskega subjekta pri odločanju o inve- 
stiranju v posamezne programe in odgo- 
vornosti za sprejete odločitve. Spodbuja- 
nje prestrukturiranja gospodarstva naj 
sloni na uveljavljanju tržnih zakonitosti, 
vključevanju v mednarodno delitev dela 
s pomočjo razvojne in ekonomske politi- 
ke, še posebej z uvedbo naprednega raz- 
vojnega intervencionizma, industrijsko 
politiko in politiko uravnavanja trgov, ter 
s podpiranjem tistih programov v družbe- 
nih dejavnostih in materialnih infrastruk- 
turah, ki predstavljajo pogoj in vložek za 
uspešnejše gospodarjenje. To naj bi bila 
tudi osnova razvojne strategije Slovenije 
in Jugoslavije. 

Ključni sestavni del teh programov pa 
morajo biti tudi programi zagotavljanja 
socialne varnosti delavcev, ki bi ostali 
brez dela zaradi prenove in modernizaci- 
je proizvodnje ali pa zaradi opuščanja 
zastarelih programov. 

Tudi z ukrepi na področju zaposlova- 
nja je potrebno doseči večjo motivacijo 
organizacij združenega dela, da kadrov- 
ski vidik prestrukturiranja izvajajo priori- 
tetno v smeri produktivne zaposlenosti in 
izboljševanja kvalifikacijske strukture za- 
poslenih in s tem zagotove večjo upora- 
bo znanja kot bistvene podlage za pove- 

čanje dohodkovne uspešnosti. Prestruk- 
turiranja gospodarstva ne bo možno iz- 
vesti brez ustrezno usposobljenih ka- 
drov, zato je potrebno omogočiti dopol- 
nilno izobraževanje strokovnjakov s po- 
dročja managementa, marketinga in dru- 
gih področij pri nas in bolj odpreti mož- 
nosti za funkcionalno izobraževanje na- 
ših strokovnjakov v svetu. 

Za uresničitev teh nalog je potrebno 
tudi: 

- Čimprej izdelati kriterije in pristopiti 
k uporabi sredstev za spodbujanje pre- 
strukturiranja gospodarstva iz obresti na 
plasmaje sredstev in depozitov družbe- 
nopolitičnih skupnosti pri Narodni banki 
Slovenije, usmerjati ta sredstva v razvoj 
in nove programe, zagotoviti družbeni 
vpliv ter jasno opredeliti naloge in odgo- 
vornost upravijalcev in porabnikov teh 
sredstev: 

- pospešiti aktivnosti za hitrejše obli- 
kovanje novih delovnih mest in gospo- 
darske aktivnosti v drobnem gospodar- 
stvu, turizmu in drugih storitvenih dejav- 
nostih v družbenem in zasebnem sek- 
torju. 

3. Prestrukturiranje oziroma razvojna 
preobrazba družbe je pomemben vzvod 
za doseganje večje ekonomske učinkovi- 
tosti in kvalitete življenja, o katerih pa 
ravno sedaj poteka širša strokovno-poli- 
tična razprava. Skupščina SR Slovenije 
mora biti seznanjena s konkretnejšimi 
ugotovitvami teh razprav najkasneje ob 
obravnavi predloga sprememb dolgoroč- 
nega plana. 

STALIŠČA IN SKLEPI 
Skupščine SR Slovenije ob obravnavi poročila Izvršnega sveta Skupščine SR 
Slovenije o izvajanju družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1986-1990 

Skupščina SR Slovenije je ob obravna- 
vi Poročila Izvršnega sveta Skupščine SR 
Slovenije o izvajanju družbenega plana 
SR Slovenije za obdobje 1986-1990, na 
sejah Zbora združenega dela in Zbora 
občin ob upoštevanju stališč Družbeno- 
političnega zbora, na podlagi 260. člena 
poslovnika Skupščine SR Slovenije na 
sejah dne 20. julija 1988 sprejela na- 
slednja 

STALIŠČA IN SKLEPE 

Skupščina SR Slovenije sprejema Po- 
ročilo Izvršnega sveta Skupščine SR Slo- 
venije o izvajanju družbenega plana SR 
Slovenije in uvodno besedo. Predstavlje- 
na strategija sedanjega ir. bodočega raz- 
voja je ustrezna osnova za izvajanje ak- 
tivnosti, podanih v Informaciji o sprejetih 
in uveljavljenih ukrepih po 15. maju ter 
potrebnih aktivnosti v SR Sloveniji in za 
realizacijo usmeritev iz Resolucije za leto 
1988. Pri tem pa Skupščina SR Slovenije 
nalaga Izvršnemu svetu, delegaciji 
Skupščine SR Slovenije v Zboru republik 
in pokrajin ter posameznim nosilcem go- 
spodarskih in razvojnih aktivnosti, da se 
v delovanju v drugi polovici leta 1988 
usmerjajo zlasti k: 

1. Vztrajanju na takih ukrepih ekonom- 
ske politike na področju ekonomskih od- 

nosov s tujino, ki bodo spudbujali do- 
hodkovno privlačnost izvoza, obenem pa 
zagotavljali izvoznikom tudi zadostno di- 
narsko likvidnost, saj bo izvoz v razme- 
rah omejenega domačega trga edini 
vzpodbujevalec proizvodnje in s tem za- 
poslenosti. 

Zavzeti se je potrebno za: 
- dosledno uveljavitev trajnega deviz- 

nega sistema v smeri konvertibilnosti di- 
narja, z zmanjševanjem administrativne- 
ga urejanja zunanjetrgovinske menjave 
oziroma celotnih ekonomskih odnosov 
s tujino ter krepitve samostojnosti in od- 
govornosti subjektov gospodarjenja - or- 
ganizacij združenega dela in bank, 

- ločitev plačilnega prometa od bla- 
govnega režima, 

- čimprejšnjo izdelavo celovitega kon- 
cepta zaščitne politike, tako aktivne - iz- 
vozne stimulacije in povračila uvoznih 
dajatev, kot pasivne - carine in druge 
uvozne dajatve: predvsem v smeri zniže- 
vanja uvoznih dajatev in dohodkovne 
motiviranosti organizacij združenega de- 
la za večje vključevanje v mednarodno 
delitev dela. 

- delovanje deviznega trga in obliko- 
vanje tečaja po dejanskih tržnih kriterijih 
(v ponudbo in povpraševanje vključiti ce- 
loten devizni priliv in odliv vseh udele- 

žencev medbančnega sestanka, ne le sal- 
dov transakcij) ter ob upoštevanju plačil- 
no bilančnih ciljev. 

- opredeljevanje odgovornosti za na- 
daljnje zadolževanje v tujini ter vračilo že 
najetih ter novih posojil, 
- definiranje poslovanja s klirinškim 

področjem bolj po načelu tržnih zakoni- 
tosti ter v skladu s tem tudi oblikovanje 
tečaja obračunskega dolarja, 

- izoblikovanje stimulativnih ukrepov 
za usmerjanje deviznih prihrankov obča- 
nov v proizvodnjo oziroma produktivno 
potrošnjo. 

2. Za boljšo likvidnostno situacijo 
v gospodarstvu se morajo ob spoštova- 
nju sprejete kreditno-monetarne politike 
upoštevati naslednje aktivnosti: 

- sprejeti tako delitveno politiko, ki 
omejuje vse oblike tekoče porabe, raz- 
bremenjevanje gospodarstva, zniževanje 
prispevne stopnje tako iz dohodka kot iz 
bruto osebnih dohodkov v korist poveča- 
nja akumulacije in likvidnosti na osnovi 
oblikovanja lastnih virov poslovnih sred- 
stev, 

Skupščina SR Slovenije zato zavezuje 
vse uporabnike družbenih sredstev, da 
skladno z usmeritvami IV. poglavja Infor- 
macije o sprejetih in uveljavljenih ukre- 
pih ekonomske politike po 15. maju ter 
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potrebnih aktivnosti v SR Sloveniji opra- 
vijo uskladitev prispevnih stopenj, 

-izplačevanje osebnih dohodkov v več 
delih, z enkratnim obračunom in vplači- 
lom prispevkov in davkov ter uravnava- 
njem likvidnosti v družbenih dejavnostih 
s poslovanjem prek skupnih računov SIS 
družbenih dejavnosti, 
- v bančnem poslovanju vgraditi nove 

spodbude za varčevanje, zlasti za trajno 
in namensko varčevanje, pridobiti pa je 
potrebno tudi tezavrirana sredstva obča- 
nov, vzporedno pa pospešiti vpeljavo 
vrednostnih papirjev na finančnem trgu, 

- povečano finančno disciplino, bolj- 
šo organizacijo pretoka blaga in večjo 
poslovnostjo ter zniževanje stroškov v or- 
ganizacijah združenega dela na podlagi 
hitrejšega obračunavanja sredstev. 

3. Vzpodbuditi gospodarske aktivno- 
sti na osnovi realnih sredstev amortiza- 
cije in akumulacije ter realne cene sred- 
stev na osnovi kriterijev prestrukturira- 
nja, pri tem pa zlasti: 

- oblikovati in usmerjati sredstva 'raz- 
vojnega dinarja', pri čemer naj Izvršni 
svet Skupščine SR Slovenije zagotovi 
javnost razpisa in uporabe enotnih meril 
pri usmerjanju sredstev ter kontrolo nad 
njihovo uporabo, 
- kreirati in angažirati sredstva JUB- 

MES za izvoz opreme in usmerjati del 
bančnih sredstev za plasmaje opreme na 
jugoslovanskem tržišču, 

- pridobivati tuja sredstva prvenstve- 
no na osnovi sovlaganj in drugih trajnej- 
ših povezovanj naših organizacij združe- 
nega dela s tujimi firmami, 

- koordinirati aktivnosti za hitrejše 
oblikovanje novih delovnih mest in go- 
spodarske aktivnosti v drobnem gospo- 
darstvu, turizmu in drugih storitvenih de- 
javnostih. 

4. Na področju politike cen je treba 
dosledno izvajati sprejeto politiko sproš- 
čanja cen. Na področju komunalnih sto- 
ritev in stanarin je potrebno pri spre- 
membi cen upoštevati in prilagoditi dina- 
miko spreminjanja cen na daljše obdob- 
je, v skladu z načrtovano stanovanjsko 
reformo. Na področjih oziroma dejavno- 
stih gospodarske infrastrukture je treba 
v okviru SR Slovenije na podlagi skupnih 
elementov ugotovljene cene primerjati 
z vidika specifičnih stroškov pri pridobi- 
vanju pasameznih vrst energije ali oprav- 
ljanja storitev in po potrebi uvesti nado- 

mestila v republiki, da se zagotovi vsaj 
enostavna reprodukcija. 

5. Na področju razporejanja dohodka 
In delitve osebnih dohodkov: 

- oblikovati sredstva za osebne do- 
hodke na podlagi družbenega dogovora 
in zakona, njihova izplačila pa v mejah 
zakona o osebnih dohodkih. S spremem- 
bo pravilnika za izvajanje zakona o oseb- 
nih dohodkih je potrebno zagotoviti po- 
večanje osebnih dohodkov v nadpov- 
prečno uspešnih organizacijah združe- 
nega dela ter stimulirati izboljšanje kvali- 
fikacijske sestave zaposlenih; pri dogra- 
jevanju sistema delitve osebnih dohod- 
kov v organizacijah združenega dela je 
potrebno preprečevati linearno, eno- 
stransko oženje razponov v delitvi oseb- 
nih dohodkov, upoštevaje motiv za stro- 
kovno usposabljanje in izobraževanje kot 
pogoj za hitrješi proces tehnološke mo- 
dernizacije, 

- proučiti je potrebno zakonske mož- 
nosti za zagotovitev sredstev za zajamče- 
ne osebne dohodke, tudi za primere, ko 
organizacija združenega dela ni kreditno 
sposobna. 

6. Ukrepi na področju zaposlovanja 
morajo biti usmerjeni zlasti v večjo moti- 
vacijo organizacij združenega dela, da 
kadrovski vidik prestrukturiranja izvajajo 
prioritetno v smeri produktivne zaposle- 
nosti in izboljševanja kvalifikacijske 
strukture in znanja zaposlenih in s tem 
zagotove večjo uporabo znanja kot bi- 
stvene podlage za povečanje dohodkov- 
ne uspešnosti. 

V ta namen je zlasti potrebno: 
- s spremembo ustavnih in zakonskih 

podlag doseči prožnejše razreševanje 
presežnih delavcev tako, da bi pod dolo- 
čenimi pogoji le-tem lahko prenehalo de- 
lovno razmerje in bi prešli v poseben 
začasen delovno-pravni status, kar bi 
omogočilo hitrejše saniranje in prestruk- 
turiranje združenega dela. V ta namen je 
potrebno v skupnosti za zaposlovanje 
dopolniti ukrepe, ki bodo pospeševali 
obravnavo kadrovske problematike z vi- 
dika delovanja tržnih zakonitosti, delav- 
cem, ki bodo začasno brez dela pa varo- 
vali njihovo socialno varnost, 

- zagotoviti nove proizvodne progra- 
me in razvoj drobnega gospodarstva 
(družbeni in zasebni sektor) ter za te pro- 
grame z ustreznimi programi prekvalifi- 
kacij in dokvalifikacij usposobiti zlasti 

presežne delavce ter zagotoviti zagonska 
sredstva za izvajanje teh programov. To 
naj omogoči tudi hitrejše zaposlovanje 
mladih šolanih kadrov. 

7. Skupščina SR Slovenije nalaga Iz- 
vršnemu svetu, da v sodelovanju s samo- 
upravnimi interesnimi skupnostmi v na- 
daljnjih aktivnostih, na podlagi sklepov, 
sprejetih ob obravnavi Poročila o uresni- 
čevanju razvojne politike in svobodne 
menjave dela v družbenih dejavnostih 
v SR Sloveniji s programom ukrepov', 
tekoče usklajuje financiranje teh dejav- 
nosti in po potrebi sprejme v svoji pristoj- 
nosti, ali predlaga Skupščini SR Sloveni- 
je dodatne ukrepe za realizacijo predla- 
gane politike na tem področju ter uskla- 
jeno gibanje te porabe z dopolnjeno ozi- 
roma spremenjeno splošno bilanco sred- 
stev. 

Hkrati pa naj nadaljuje z usklajevanjem 
splošne porabe in izvajanjem programa 
zmanjševanja števila zaposlenih v delov- 
nih skupnostih upravnih organov, orga- 
nizacijah in skupnostih in po potrebi 
sprejme tudi dodatne ukrepe za njegovo 
uresničevanje. 

8. Problematika gospodarskega polo- 
žaja infrastrukturnih dejavnosti zahteva 
zaradi zaostajanja pri izvajanju progra- 
mov enostavne in razširjene reprodukcij- 
ske proučitev načina financiranja razšir- 
jene reprodukcije v teh dejavnostih, pro- 
učitev učinkovitosti samoupravne orga- 
niziranosti in načina izvajanja investicij- 
skega procesa ter subjektivnih slabosti 
v teh dejavnostih. Izvršni svet naj v sode- 
lovanju s samoupravnimi interesnimi 
skupnostmi in Gospodarsko zbornico 
Slovenije pripravi program racionalizacij 
v poslovanju in organiziranosti ter zaostri 
odgovornost za učinkovitost gospodarje- 
nja z družbenimi sredstvi, ter po potrebi 
predlaga spremembe in dopolnitve ve- 
ljavne zakonodaje. 

9. Skupščina SR Slovenije sprejema 
v gradivih nakazane usmeritve oziroma 
področja, za katere je potrebna takojšnja 
akcija za pripravo predlogov sprememb 
Informacijskega sistema, zlasti za spre- 
membo metodologije zajemanja in med- 
narodne primerljivosti družbenega proiz- 
voda na zveznem in republiškem nivoju. 
Realnost podatkov pa je za presojo, izva- 
janje in ukrepanje družbenih in ekonom- 
skih procesov ter sprejemanje razvojnih 
usmeritev izjemnega pomena. 

STALIŠČA 
Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR Slovenije ob obravnavi osnutka zakona 
sprememb in dopolnitev dolgoročnega plana SR Slovenije za obdobje 1986-2000 
in osnutka sprememb in dopolnitev družbenega plana SR Slovenije za obdobje 
1986-1990 

Družbenopolitični zbor Skupščine SR 
Slovenije je na seji 26. julija 1988 ob 
obravnavi osnutka sprememb in dopol- 
nitev dolgoročnega plana SR Slovenije 
za obdobje 1986-2000 in osnutka spre- 
memb in dopolnitev družbenega plana 
SR Slovenije za obdobje 1986—1990 na 
podlagi 74. člena poslovnika Skupščine 
SR Slovenije sprejel naslednja 

STALIŠČA 

1. Zbor ugotavlja, da predložena plan- 
ska akta na upoštevata v celoti Smernic 
za njihove spremembe in dopolnitve, ki 
jih je Skupščina SR Slovenije sprejela 6. 
maja 1988. To velja zlasti za energetski 
del sprememb in dopolnitev ter z njim 
povezanih področij. 

V predloženih osnutkih ni upoštevana 
v zadostni meri usmeritev za približevaje 
ničelni rasti rabe primarne energije, 
opredelitve glede končne rabe energije 
pa tudi zamegljujejo dejansko rabo pri- 
marne energije. Dolgoročni plan še ved- 
no izhaja iz opredelitve, da bo proizvod- 
nja električne energije sledila porabi. 
Opredelitve končne rabe energije so pre- 
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visoke ter ne zagotavljajo uresničevanja 
temeljnih družbenih, usmeritev problem- 
ske konference SZDL Ekologija, energi- 
ja, varčevanje', ki so bile podlaga za skle- 
pe Skupščine SR Slovenije o varstvu 
okolja in iz katerih tudi izhaja potreba po 
spremembah in dopolnitvah planskih ak- 
tov republike. Ob taki usmeritvi energija 
kot omejitveni dejavnik ne bo postala 
v zadostni meri pomemben vzvod za pre- 
strukturiranje proizvodnje in gospodar- 
stva. Ni tudi jasne opredelitve, da imajo 
vlaganja v racionalno rabo energije in 
prestrukturiranje gospodarstva, ki upo- 
števa zmanjševanje porabe po vseh vr- 
stah energentov, prednost pred vlaganji 
v nove energetske objekte. Zamegljena je 
tudi usmeritev na uvoz energetikov, ko je 
ie-ta ekološko in ekonomsko bolj smo- 
tern od koriščenja domačih virov. Z vidi- 
ka teh ugotovitev in pripomb je potrebno 
do predloga aktov strokovno razjasnjeva- 
nje glede celotnega področja energetike 
ter z njo povezanih področij, kot tudi 
razjasnjevanje z vidika družbenih usmeri- 
tev na tem področju, kar mora zagotoviti 
predlagatelj pred predložitvijo predlogov 
aktov Skupščini SR Slovenije. 

Zbor tudi ugotavlja, da ni bila opravlje- 
na nikakršna selekcija glede možnih 
elektroenergetskih objektov. Nedopust- 
no je tudi, da med možnimi objekti za 
zagotavljanje električne energije ni črta- 
na jedrska elektrarna Prevlaka glede na 
zakon o moratoriju na graditev teh elek- 
trarn. Vpašljiva je tudi nespremenjena 
opredelitev Rudnika urana Žirovski vrh 
glede na odločitev o graditvi jedrskih 
elektrarn do leta 2000 in odprta vpraša- 
nja ekonomske in ekološke upravičeno- 
sti rudnika. 

2. V zvezi z odlagališčem nizko in sred- 
nje aktivnih jedrskih odpadkov zbor me- 
ni, da je izbor lokacije odlagališča, če 
bodo predlagane lokacije v SR Sloveniji, 
možen le sporazumno s krajani in skupš- 
čino občine, v kateri naj bi se odlagališče 
nahajalo. 

Glede predlaganih kriterijev za odlaga- 
lišče pa zbor meni, da ne sodijo v planske 
akte, saj gre za tehnične standarde in 
normative, kar sodi v ustrezne predpise. 

3. Usmeritve, ki se nanašajo na usklaje- 
vanje navzkrižnih interesov v prostoru je 
potrebno proučiti z vidika njihove uskla- 

jenosti z zakoni, ki urejajo prostor in 
kmetijska zemljišča. 

4. Zbor ponovno ugotavlja, da bi morali 
za odločanje poznati tudi materialne bi- 
lance za uresničitev posameznih nalog. 
Poznati bi morali tudi dogovor o temeljih 
plana, s katerim se bodo nosilci nalog 
obvezali za njegovo uresničevanje. Zato 
mora biti čimprej objavljen, da bi lahko 
delegati dobili pregled operacionalizaci- 
je planskih ciljev. Tako bi lahko odpravili 
tudi posamezne nejasnosti, ki se objek- 
tivno pojavljajo, ker so planski akti pred- 
vsem globalna usmeritev družbenega 
razvoja. 

5. Zbor poudarja, da planskih rešitev, 
ki ne bodo upoštevale bistva družbenih 
usmeritev na področju energetike ne bo 
mogel podpreti v fazi predloga. Zato zbor 
nalaga predlagatelju, da ustrezno dopol- 
njene planske rešitve na področju ener- 
getike predloži Skupščini SR Slovenije 
pred predložitvijo predlogov in spre- 
membe dopolnitev obeh planskih aktov 
in opozarja, da nosi predlagatelj vso od- 
govornost za razjasnitev odprtih vprašanj 
s področja energetike. 

SKLEP 
Skupščine SR Slovenije ob obravnavi osnutka sprememb in dopolnitev 
dolgoročnega plana SR Slovenije za obdobje 1986—2000 in osnutka sprememb in 
dopolnitev družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1986-1990 

Skupščina SR Slovenije je ob obrav- 
navi osnutka sprememb in dopolnitev 
dolgoročnega plana SR Slovenije za ob- 
dobje 1986-2000 in osnutka sprememb 
in dopolnitev družbenega plana SR Slo- 
venije za obdobje 1986—1990 na sejah 
Zbora združenega dela in Zbora občin 
ob upoštevanju stališč Družbenopolitič- 
nega zbora dne 26/7—1988 sprejela na- 
slednji 

SKLEP 

Skupščina SR Slovenije sprejema os- 
nutek sprememb in dopolnitev dolgoroč- 
nega plana SR Slovenije za obdobje 
1986-2000 in osnutek sprememb in do- 
polnitev družbenega plana SR Slovenije 

za obdobje 1986-1990. Spremembe so 
ustrezno utemeljene v Odloku o pripravi 
in sprejetju sprememb in dopolnitev dol- 
goročnega plana SR Slovenije za obdob- 
je 1986-2000 ter sprememb in dopolni- 
tev družbenega plana SR Slovenije za 
obdobje 1986-1990. 

Skupščina ugotavlja, da osnutka spre- 
memb sledita vsebinskim opredelitvam 
v sprejetih smernicah za spremembo teh 
planskih dokumentov, v celoti pa nista 
skladna s smernicami v tistem delu spre- 
memb in dopolnitev, kjer je definirano 
področje energetike v SR Sloveniji. Zato 
zavezuje predlagatelja, da še pred pred- 
ložitvijo predloga sprememb in dopolni- 
tev obeh planskih aktov, predloži skupš- 
čini ustrezno dopolnjene planske rešitve 
na področju energetike. Osnutka spre- 

memb dopolnjujeta aktivnosti za izvaja- 
nje zastavljenih strateških nalog in usme- 
ritev, tako da ni potrebno spreminjati in 
dopolnjevati temeljnih ciljev planskih do- 
kumentov. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije naj 
v fazi priprave predloga sprememb in do- 
polnitev planskih aktov, skladno z delov- 
nim programom prouči, upošteva in se 
opredeli do vseh pripomb in predlogov. 
Odpravi naj vsa neskladja med tekstual- 
nim oziroma kartografskim delom ter 
vsebinske razlike med posameznimi no- 
silci planiranja. V predlogu sprememb in 
dopolnitev planskih aktov naj izpusti vsa 
navajanja tehničnih pogojev izvedb po- 
sameznih aktivnosti, ki nimajo značaja 
planskih norm. 

UGOTOVITVE IN SKLEPI 
Skupščine SR Slovenije ob obravnavi osnutka zakona o spremembah in 
dopolnitvah zakona o zagotavljanju sredstev in izpolnjevanju obveznosti SR 
Slovenije za pospeševanje razvoja gospodarsko manj razvitih republik in SAP 
Kosovo 

Skupščina SR Slovenije je na sejah Zbo- 
ra združenega dela in Zbora občin dne 
20/7-1988 obravnavala osnutek zakona 
o spremembah in dopolnitvah zakona 
o zagotavljanju sredstev in izpolnjeva- 
nju obveznosti SR Slovenije za pospe- 
ševanje razvoja gospodarsko manj raz- 
vitih republik in SAP Kosovo ter na pod- 
lagi 282. člena poslovnika Skupščine SR 
Slovenije sprejela naslednje 

UGOTOVITVE IN SKLEPE 

1. Skupščina ugotavlja, da predlaga- 
telj osnutka zakona o spremembah in 
dopolnitvah zakona o zagotavijanu sred- 
stev in o izpolnjevanju obveznosti SR 
Slovenije za pospeševanje razvoja go- 
spodarsko manj razvitih republik in SAP 
Kosovo ni v celoti upošteval ugotovitev in 
sklepov, sprejetih ob obravnavi informa- 

cije Izvršnega sveta Skupščine SR Slove- 
nije o problemih uresničevanja obvezno- 
sti SR Slovenije v zvezi s pospeševanjem 
razvoja gospodarsko manj razvitih repu- 
blik in SAP Kosova ter predloga za izdajo 
zakona o spremembah in dopolnitvah za- 
kona o zagotavljanju sredstev in izpolnje- 
vanju obveznosti SR Slovenije za pospe- 
ševanje razvoja gospodarsko manj razvi- 
tih republik in SAP Kosova. 
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2. Skupščina sprejema osnutek zako- 
na o spremembah in dopolnitvah zakona 
o zagotavljanju sredstev in izpolnjevanju 
obveznosti SR Slovenije za pospeševanje 
razvoja gospodarsko manj razvitih repu- 
blik in SAP Kosova. Predlog zakona naj 
pripravi Izvršni svet Skupščine SR Slove- 
nije. Pri predlogu zakona naj Izvršni svet 
upošteva: 

- da se obračuna obveznost po enotni 
stopnji za zavezance plačila, 
- da se vključijo naslednje olajšave: 
- za panoge oziroma podskupine nave- 
dene v 5. členu integralnega besedila 
zmanjšano amortizacijo infrastrukturnih 
objektov (kriterije za oprostitev naj pred- 
loži ob predlogu zakona), 

- za vlaganje v naložbe na gospodarsko 
manj razvitih območjih v SR Sloveniji (po 
varianti 7. člena integralnega besedila). 

Predlog zakona naj predlagatelj pred- 
loži Skupščini SR Slovenije do 5. avgusta 
1988, s tem da naj ustrezno upošteva 
pripombe in predloge dane v razpravi na 
sejah zborov. 

STALIŠČA 
Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR Slovenije ob obravnavi poročila 
o dosedanjih aktivnostih bank Ljubljanske banke in Ljubljanske banke - Združene 
banke v razreševanju menične afere Agrokomerca ter ugotovitev posledic in 
odgovornosti. 

Družbenopolitični zbor Skupščine SR 
Slovenije je na seji 20. julija 1988 ob 
obravnavi poročila o dosedanjih aktiv- 
nostih bank Ljubljanske banke in Ljub- 
ljanske banke-Združene banke v razre- 
ševanju menične afere Agrokomerc ter 
ugotovitev posledic in odgovornosti na 
podlagi 74. člena poslovnika Skupščine 
SR Slovenije sprejel naslednja 

STALIŠČA 

Zbor ugotavlja, da so banke za povrni- 
tev sredstev iz meničnega poslovanja 
s SOZD-om Agrokomerc vložile mnogo 
napora za poplačilo svojih terjatev ter da 
bodo banke v nadaljnjih letih dobile po- 

vrnjen del sredstev. Banke sicer niso za- 
radi tega zašle v izgube, vendar zbor ne 
more mimo dejstva, da jim je le obračun- 
ski sistem omogočil, da so poračunale 
izpad sredstev z revalorizacijskimi pri- 
hodki, ki zaradi tega niso bili usmerjeni 
v bančne sklade. Zato so ti skladi objek- 
tivno manjši in zaradi tega tudi zmanjša- 
na ekonomska moč bank. 

Zbor ugotavlja, da so o teh vprašanjih 
razpravljali in odločitve sprejeli organi 
upravljanja bank ter da so istočasno po- 
novno ocenjevali, da ne obstajajo razlogi 
za odgovornost nosilcev poslovnih odlo- 
čitev oziroma tistih, ki so odgovorni za 
njihovo izvajanja. Zbor meni, da je v skla- 
du s sistemom upravljanja bank ter njiho- 
vo samostojnostjo, da ti organi nosijo 

v celoti odgovornost za te odločitve. 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije naj 

spremlja stanje na tem področju ter 
o tem obvešča Skupščino SR Slovenije. 

Ob obravnavi Informacije Predsedstva 
Skupščine SR Slovenije o uresničevanju 
stališč Skupščine SR Slovenije v zvezi 
s postopkom zoper Borštnerja, Janšo in 
Tasiča z dne 19. 7. 1988, dopolnil Družbe- 
nopolitičnega zbora in Obvestila pred- 
sednika Skupščine SR Slovenije o aktiv- 
nostih v zvezi s postopkom zoper Boršt- 
nerja, Janšo, Tasiča in Zavrla po sejah 
zborov Skupščine SR Slovenije 20. 7. 
1988, sta Zbor združenega dela in Zbor 
občin na sejah 26. 7. 1988 sprejela 
sklepe. 

INFORMACIJA 

o uresničevanju ugotovitev in stališč Skupščine SR Slovenije v zvezi 

s postopkom zoper Borštnerja, Janšo in Tasiča 

Na sejah zborov Skupščine SR Slovenije 20. in 26. 7. 1988 
so delegati obravnavali uresničevanje ugotovitev in sta- 
lišč, ki jih je Skupščina SR Slovenije sprejela na sejah 22. 
in 23. 6. 1988. Objavljena so bila v Poročevalcu štev. 20 
z dne 28. 6. 1988. Zbori so ob tem sprejeli informacijo 
o uresničevanju ugotovitev in stališč Skupščine SR Slove- 
nije v zvezi s postopkom zoper Borštnerja, Janšo in 
Tasiča, ki jo objavljamo 

Informacija o uresničevanju ugotovitev in stališč Skupščine 
SR Slovenije v zvezi s postopkom zoper Borštnerja, Janšo in 
Tasiča 

Na zadnjih sejah zborov 22. in 23. junija 1988 je Skupščina 
SR Slovenije sprejela ugotovitve in stališča v zvezi s postop- 
kom zoper Borštnerja, Janšo in Tasiča. Iz obvestil Odbora za 
varstvo človekovih pravic smo tudi seznanjeni, da je ta odbor, 
katerega predstavniki so ves čas sodelovali v skupini delega- 
tov za pripravo skupščinskih stališč, ta stališča v celoti podprl. 
Zaradi aktualnosti problematike, nekaterih obvestil in pobud, 
predvsem pa, ker je skupščina sprejela tudi nekaj konkretnih 
obveznosti, je Skupščina SR Slovenije na sejah zborov 20. in 
26. julija 1988 sprejela naslednjo informacijo: 

Ugotovitve in stališča je Skupščina SR Slovenije posredo- 
vala vsem, ki jih neposredno zadevajo. Poslala jih je tudi 
Predsedstvu SR Slovenije in članu Predsedstva SFRJ iz Slove- 
nije zaradi potrebnosti ocenjevanja varnostno-političnih raz- 

mer. Posebej pa jih je poslala tudi Skupščini SFRJ, ker je 
menila, da mora biti z njimi seznanjena. 

S stališči se je skupščina obvezala, da bo ustanovila komi- 
sijo za proučitev kazenske zakonodaje in delovno telo za 
nadzorstvo nad zakonitostjo dela organov državne varnosti. 

Za današnjo sejo je Komisija Skupščine SR Slovenije za 
volitve in imenovanja pripravila predlog odloka o ustanovitvi 
in o sestavi Komisije za proučitev kazenske zakonodaje. 
O predlogu bodo delegati zborov odločali pod točko dnev- 
nega reda volitve in imenovanja. Komisija za volitve in imeno- 
vanja je pri predlaganju članov komisije, v kateri so po 4 dele- 
gati iz vsakega zbora in 11 znanstvenih, strokovnih in javnih 
delavcev, morala opraviti vse predhodne razgovore in od vseh 
kandidatov dobiti tudi soglasje za delo v tej komisiji. Skupš- 
čina SR Slovenije meni, da predlagana sestava in drugi pogoji 
za delo zagotavljajo, da bo komisija, v sodelovanju z drugimi 
inštitucijami in posamezniki, sposobna kvalitetno pripraviti 
zahtevano oceno materialne in procesne kazenske zakono- 
daje, vključno z vojaškim sodstvom in da bo mogoče relativno 
kmalu oblikovati prva spoznanja in predloge. 

Naslednja konkretna naloga je proučitev podlag za ustano- 
vitev skupščinskega telesa, ki bi opravljal nadzorstvo nad 
delom organov državne varnosti. Za pripravo te naloge je bila 
zadolžena Zakonodajno-pravna komisja skupščine, ki je 
morala proučiti pozitivno pravno ureditev na tem področju. 
Upoštevati je namreč treba, da sedaj te naloge v skupščini 
opravljajo odbori za družbenopolitični sistem in skupina vseh 
zborov Skupščine SR Slovenije za SLO in družbeno samozaš- 
čito ter Svet SR Slovenije za varstvo ustavne ureditve kot 
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skupen organ Skupščine SR Slovenije, Predsedstva SR Slove- 
nije, Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije in družbenopoli- 
tičnih organizacij. Svet je bil ustanovljen leta 1981 s posebnim 
zakonom, s katerim so bile opredeljene njegove funkcije ter 
konkretne pristojnosti. Po zakonu svet obravnava stanje, 
sistem in politiko na področju varstva ustavne ureditve, obrav- 
nava vprašanja, ki so pomembna za politično usmerjanje in 
usklajevanje dela organov, ki opravljajo zadeve varstva 
ustavne ureditve ter kontrolo nad delom republiških upravnih 
organov, ki opravljajo zadeve državne varnosti. Svet je za 
svoje delo odgovoren Predsedstvu SR Slovenije, kateremu 
tudi poroča o svojem delu. O svojem delu pa je dolžan 
obveščati tudi Skupščino SR Slovenije, njen izvršni svet in 
republiška vodstva družbenopolitičnih organizacij. Glede na 
takšno ureditev so bile v strokovni službi Zakonodajno-pravne 
komisije pripravljene pravne podlage za oceno obstoječe 
zakonodaje in za ustanovitev posebnega nadzornega telesa 
v Skupščini SR Slovenije. Na tej podlagi je opravila razpravo 
tudi že Zakonodajno-pravna komisija, ki je ugotovila, da so 
podane ustavno-pravne in druge sisemske podlage za ustano- 
vitev takšnega skupščinskega telesa. Komisija je na svoji 
zadnji seji že tudi oblikovala pravne podlage za zakonsko 
urejanje, skupaj s tezami, ki bodo podlaga za obravnavo in 
odločanje v Skupščini SR Slovenije. Do teh izhodišč se 
morajo pred razpravo v skupščini opredeliti še udeleženci 
v Svetu SR Slovenije za varstvo ustavne ureditve. O predlogu 
komisije, s tem pa tudi o ustanovitvi skupščinskega telesa za 
kontrolo dela organov državne varnosti, bo zato Skupščina 
SR Slovenije razpravljala na jesenskem zasedanju. 

Skupščina SR Slovenije bo na jesenskem zasedanju obrav- 
navala tudi poročilo o delu Republiškega sekretariata za 
notranje zadeve. Ob obravnavi tega poročila bo mogoče celo- 
viteje oceniti vse vidike varnostnih razmer v Sloveniji in vsa- 
kemu od njih odmeriti njegov dejanski pomen. To bo tudi 
priložnost za celovitejšo oceno delovanja organov za notranje 
zadeve. 

Poteka tudi priprava gradiv, ki bodo osnova za razpravo 
o zasnovi splošne ljudske obrambe in družbene samozaščite. 
Zbori bodo o teh vprašanjih razpravljali predvidoma decem- 
bra. Razpravo o tem so napovedale že tudi nekatere družbe- 
nopolitične organizacije. 

To so vprašanja, o katerih je Skupščina SR Slovenije spre- 
jela konkretne sklepe iz svoje pristojnosti. Skupščina SR 
Slovenije ugotavlja, da se ti sklepi uresničujejo. O vsem tem je 
predsednik Skupščine SR Slovenije 11. julija 1988 obvestil 
tudi predstavnike odbora za varstvo človekovih pravic. 

Skupščina SR Slovenije je v svojih stališčih menila, da je 
o varnostnopolitičnih razmerah v Sloveniji, tudi z vidika ocen 
o kontrarevoluciji in specialni vojni, potrebno razpravljati 
v Predsedstvu SR Slovenije, v sodelovanju s članom Predsed- 
stva SFRJ iz Slovenije, in o tem obvestiti Skupščino SR 
Slovenije. Predsedstvo SR Slovenije je o teh vprašanjih raz- 
pravljalo ob prisotnosti člana Predsedstva SFRJ in podpred- 
sednika Predsedstva SFFU tov. Staneta Dolanca na svoji seji 
14. julija 1988. Informacija o tej seji ter stališča Predsedstva 
SR Slovenije v zvezi s tem, ki so jih prejeli delegati, so bila 
objavljena tudi v sredstvih javnega obveščanja. S temi stališči 
je realizirano še eno priporočilo iz stališč skupščine. 

, Skupščina je nadalje ugotovila, da so tudi nepravočasne in 
necelovite informacije vzrok, da so se v javnosti pojavljala 
vprašanja, ki so povzročala dodatne nejasnosti oziroma nego- 
tovosti. Po objavi stališč Skupščine SR Slovenije so bile 
javnosti posredovane dodatne pomembne informacije, zlasti 
poročilo predsednika predsedstva CK ZKS Milana Kučana na 
20. seji CK ZKS in objava obtožnega predloga zoper štiri 
obdolžence. 

Ugotoviti kaže, da so stališča skupščine ob posameznih 
primerih nestrpnega in nekulturnega odnosa do pripadnikov 
JLA ter njenih organov in drugih narodov in narodnosti, ki 
žive v SR Sloveniji, ki jih tudi skupščina obsoja, povečala 
samozaščitno zavest in aktivnost delovnih ljudi in občanov. 
Taka posamična in izjemna ravnanja so bila in bodo deležna 
najostrejše obsodbe okolij, kjer se pojavljajo, pa tudi obsodbe 
vseh delovnih ljudi in občanov. S tem se potrjuje in krepi 
pozitiven odnos prebivalcev Slovenije do pripadnikov oboro- 
ženih sil in JLA, pa tudi njihova opredelitev za uveljavljanje 
enakopravnosti vseh delovnih ljudi in občanov. Ta stališča, 
čeprav se uresničujejo, imajo trajen pomen. Nikakršno ravna- 

nje ali odločitev kateregakoli posameznika ali organa nas ne 
sme odvrniti od doslednega uresničevanja te usmeritve. 
Skupščina SR Slovenije pa tudi meni, da so bila v jugoslovan- 
ski javnosti tudi enostransko in predimenzionirano prikazo- 
vana posamezna dejstva in dogodki, kar ne prispeva k real- 
nemu ocenjevanju razmer v SR Sloveniji. 

Skupščina SR Slovenije je v zvezi s sodnim postopkom 
zoper Borštnerja, Janšo, Tasiča tudi priporočala pristojnim 
organom, da z največjo odgovornostjo spremljajo javno izra- 
ženo mnenje in ustrezno ukrepajo v skladu s predpisi, da bi se 
izognili dvomom v korektnost postopkov ter da se v okviru 
zakonskih možnosti priprtim omogoči obrambo s prostosti 
vključno s svobodno izbiro zagovornika. 

Skupščina SR Slovenije ugotavlja, da so za uresničitev teh 
stališč pristojni organi dali nekatere ažurnejše informacije 
javnosti, kot so objava obtožnega predloga, pojasnila o zdrav- 
stvenem stanju Janše, obvestila o tem, da je Janšo pregledal 
njegov osebni zdravnik, obvestila o pogosteješih obiskih svoj- 
cev osumljenih oziroma obdolženih in obvestila o domnevni 
gladovni stavki Janše, kakor tudi sklep senata vojaškega 
sodišča, da se svojcem obtoženih dovoli navzočnost na glavni 
obravnavi, s čimer javnost glavne obravnave ni v celoti izklju- 
čena. V skladu z načelnimi stališči, pa Skupščina SR Slovenije 
ni, ne more in ne bo ocenjevala ravnanja pravosodnih orga- 
nov v konkretnih zadevah. Tako oceno lahko, seveda brez 
vpliva na konkretni postopek, oblikujejo, na podlagi vsestran- 
ske ocene vseh relevantnih dejstev, pravni teoretiki in stro- 
kovnjaki. Skupščina SR Slovenije meni, da bi bilo po konča- 
nem postopku to koristno storiti, saj bi vsaka enostranska 
ocena povzročala nepotrebna nadaljnja posamična mnenja in 
nepopolno sliko v javnosti. Toda dejstvo, da nobeno od stališč 
te skupščine javnosti, kakor tudi Predsedstva SR Slovenije, da 
naj se v skladu z zakonom dovoli tudi udeležba skupine 
znanstvenih delavcev s področja kazenskega prava na glavni 
obravnavi, ki je bila s strani katedre za kazensko pravne 
znanosti Pravne fakultete Univerze E. K. v Ljubljani, kon- 
kretno posredovana predsedniku vojaškega sodišča v Ljub- 
ljani, ni bilo realizirano, nas zaskrbljuje. Udeležba uglednih 
znanstvenikov katedre za kazenskopravne znanosti bi ned- 
vomno prispevala k odpravljanju dvomov v zakonitost in 
korektnost postopkov, hkrati pa prispevala h krepitvi ugleda 
in zaupanja v delo vojaških pravosodnih organov ter njihove 
samostojnosti in neodvisnosti. To poudarjamo v izogib neod- 
merjenih ali enostranskih ocen o angažiranju te skupščine. To 
poudarjamo tudi zato, ker imamo pri ustvarjanju objektivnih 
podlag za javno mnenje o konkretnem primeru skupno odgo- 
vornost. 

Skupščina SR Slovenije je v okviru svojih pravic in dolžnosti 
storila vse za uresničitev sprejetih ugotovitev in stališč. 
Pismo, ki ga je Odbor za varstvo človekovih pravic 18. julija 
1988 naslovil delegatom Skupščine SR Slovenije pa ponovno 
odpira vprašanja, ki jih je že obravnavala skupina delegatov 
za pripravo omenjenih skupščinskih stališč, vsebuje pa tudi 
nekatere ocene. 

Pri tem pa Skupščina SR Slovenije najodločneje obsoja 
odločitev vojaškega sodišča, da se obravnava vodi v srbohrva- 
škem jeziku. Ta odločitev ni skladna z 243. členom ustave 
SFFIJ in 212. členom ustave SRS. Zato Skupščina SR Slove- 
nije zahteva od Predsedstva SFR Jugoslavije, da zagotovi 
spoštovanje ustavnosti in zakonitosti na tem področju. 

Skupščina SR Slovenije meni, da bi bilo normalno, da se po 
koncu glavne obravnave ukine pripor vse do pravnomočnosti 
sodb. 

Skupščina SR Slovenije je najvišji organ oblasti in družbe- 
nega samoupravljanja v okviru pravic in dolžnosti SR Slove- 
nije. SR Slovenija in njena skupščina uresničuje suverene 
pravice slovenskega naroda in ljudstva Slovenije samostojno 
in skupaj z delegati drugih skupščin socialističnih republik in 
socialističnih avtonomnih pokrajin v Skupščini SFRJ in dru- 
gih organih federacije. Tudi Predsedstvo SFRJ je po ustavi 
skupen organ socialističnih republik in socialističnih avto- 
nomnih pokrajin, v katerega svojega člana voli Skupščina SR 
Slovenije, ki ji je tudi odgovoren za svoje delo. S svojim 
konkretnim ravnanjem in odločitvami se Skupščina SR Slove- 
nije zato ni nikoli odpovedala nobeni suvereni pravici sloven- 
skega naroda. Ravno obratno, položaj socialističnih republik 
in avtonomnih pokrajin je bil z ustavno ureditvijo iz leta 1974 
bistveno okrepljen. Zato je Skupščina SR Slovenije ob razpra- 
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vah o ustavnih spremembah tudi jasno oblikovala svoja sta- 
lišča do vseh tistih predlogov, ki bi pomenili neustrezno 
krepitev organov federacije na škodo pravic in interesov ter 
odgovornosti SR Slovenije, ter drugih republik in avtonomnih 
pokrajin. 

V konkretnih postopkih pred sodišči Skupščina SR Slove- 
nije nima pristojnosti in pooblastil za presojo posamičnih 
odločitev. Take pristojnosti bi bile v izrecnem nasprotju 
z načelom neodvisnosti in samostojnosti pravosodnih orga- 
nov. To ne velja le za odnos do vojaškega sodišča, temveč 
tudi do tistih sodišč, katerih sodnike voli in razrešuje Skupš- 
čina SRS. V sistemu odločanja pred sodišči je prav zato, ker 
se predpostavljajo tudi zmote in napačne odločitve, zaradi 
varovanja pravic strank v postopku, predvidena pritožba in 
odločanje na višji stopnji; za odločanje pred vojaškimi sodišči 
tudi pred Zveznim sodiščem. Zato zahteve, da Skupščina SR 
Slovenije nastopi kot udeleženec v tej sodni zadevi pomenijo 
ne le pritisk na pravosodne organe, temveč tudi pritisk na 
neustavno delovanje Skupščine SR Slovenije. Skupščina SR 
Slovenije pa bo seveda morala ocenjevati, ali so zaradi tega 
postopka nastale politične razmere, ki terjajo posebno raz- 
pravo in odločitve skupščine in v tem okviru bo imela vso 
možnost, da tudi od Predsedstva SFRJ, ki opravlja kontrolo 
nad delom vojaških sodišč, zahteva potrebno oceno. 

Skupščina SR Slovenije odločno zavrača stališče odbora za 
varstvo človekovih pravic v pismu delegatom Skupščine SR 
Slovenije, objavljenem dne 19. 7. 1988, da je zaradi omenje- 
nega kazenskega postopka na zatožni klopi SR Slovenija kot 
celota. 

Skupščina SR Slovenije poziva delovne ljudi in občane, da 
s svojo aktivnostjo krepijo ustavni red, sistem socialističnih 
samoupravnih odnosov ter vlogo in odgovornost legitimno 
izvoljenih organov Samo po tej poti bomo krepili suverenost 
slovenskega naroda in ljudstva Slovenije ter njihovo vlogo in 
odgovornost za urejanje skupnih odnosov v federaciji. Samo 
po tej poti bomo tudi prispevali k uspešnemu odpravljanju in 
razreševanju gospodarskih in političnih vprašanj, od katerih 
je odvisno uresničevanje naše usmeritve za razvoj demokra- 
tičnih odnosov socialističnega samoupravljanja, za gospodar- 
sko učinkovito in v svet odprto družbo in za utrjevale odno- 
sov v Jugoslaviji na temelju večje odgovornosti republik in 
avtonomnih pokrajin za svoj in skupen razvoj. 

Skupščina SR Slovenije končno meni, da bo potrebno vse 
navedene elemente konkretno ocenjevati tudi ob razpravi 
o spremembi kazenskopravne zakonodaje. Na to nalogo se 
moramo sedaj osredotočiti in jo čimprej kvalitetno tudi opra- 
viti. 

OBVESTILO 

o aktivnostih v zvezi s postopkom zoper Borštnerja, Janšo, Tasića in 

Zavrla po sejah zborov Skupščine SR Slovenije 20. 7. 1988 

o aktivnostih v zvezi s postopkom zoper Borštnerja, Janšo. 
Tasiča in Zavrla po sejah Zborov Skupščine SR Slovenije 20 
7. 1988. 

O aktivnostih v zvezi s postopkom zoper Borštnerja, Janšo, 
Tasiča in Zavrla po sejah zborov Skupščina SR Slovenije 20. 
7. 1988 dajem naslednje obvestilo: 

1. Zbori Skupščine SR Slovenije so na sejah 20. 7. 1988 
obravnavali Informacijo Predsedstva Skupščine SRS o uresni- 
čevanju stališč Skupščine SRS v zvezi s postopkom zoper 
Borštnerja, Janšo in Tasiča. 

Na podlagi ugotovitve Družbenopolitičnega zbora, da vode- 
nje postopka v srbohrvaškem jeziku ni skladno z 243. členom 
ustave SFRJ in 212. členom ustave SRS in da zato Skupščina 
SR Slovenije zahteva od Predsedstva SFRJ, da zagotovi spo- 
štovanje ustavnosti in zakonitosti na tem področju, sem 20. 7. 
1988 zvečer (ob 20. uri) poslal predsedniku Predsedstva SFRJ 
tov. Raifu Dizdareviču teleks, ki je priložen. Predsedstvo SR 
Slovenije je 21. 7. 1988 (ob 12.30) prav tako poslalo Predsed- 
stvu SFRJ teleks, ki je tudi priložen. 

Predsedstvo SFRJ je na oba teleksa odgovorilo Predsed- 
stvu SRS 21. 7. 1988 zvečer (ob 18.30 uri). Predsedstvo SFRJ 
je ugotovilo, da ustavnost in zakonitost ni kršena. Besedilo 
odgovora je priloženo, objavljeno pa je bilo tudi v sredstv 'i 
obveščanja. Poleg tega je bilo objavljeno tudi pojasnilo prr 
sednika Vrhovnega vojaškega sodišča generalmajorja magi- 
stra Vojislava Šušnjarja. 

V zvezi s tem odgovorom Predsedstva SFRJ me je član 
Predsedstva SFRJ iz SR Slovenije, podpredsednik Predsed- 
stva SFRJ tovariš Stane Dolanc pooblastil, da delegate 
v Skupščini SRS obvestim, da je na seji Predsedstva SFRJ 21. 
7. 1988 dal ločeno mnenje, torej z vsebino odgovora ni so- 
glašal. 

2. Predsedstvo SRS je na seji 25. 7. 1988 obravnavalo 
odgovor Predsedstva SFRJ. Pismo Predsedstva SRS je prilo- 
ženo. Iz pisma je razvidno, da se je Predsedstvo SRS ponovno 
obrnilo na Predsedstvo SFRJ in mu predlagalo, da znova 
pretehta svoje stališče in ustrezno ukrepa v okviru svojih 
ustavnih nalog in pristojnosti. 

3. Glede rabe jezikov narodov je bilo v okviru Zakonodajno- 
pravne komisije Skupščine SR Slovenije in Republiškega 
komiteja za zakonodajo pripravljeno naslednje strokovno 
mnenje: 

»Uradno rabo jezikov v zveznih organih, med katere spa- 
dajo tudi vojaška sodišča in vojaška tožilstva, ureja ustava 
SFRJ v I. odst. 246. člena, ki določa, da so v SFRJ v uradni rabi 
jeziki narodov, jeziki narodnosti pa v skladu s to ustavo in 
zveznim zakonom. S to ustavno določbo je neposredno dolo- 
čeno, da so v zveznih organih v uradni rabi jeziki narodov, 
medtem ko se samo uradna raba jezikov narodnosti v zveznih 
organih ureja z zveznim zakonom. Jezike narodov, ki so 
v uradni rabi v posameznih republikah in s tem tudi v zveznih 
organih, določajo republiške ustave, kar je izrecno določeno 
v 269. členu ustave SFRJ. ki ureja izdajanje in objavljanje 
zveznih zakonov, drugih predpisov in splošnih aktov. Ustava 
SR Slovenije določa v 212. členu, da vsi državni organi na 
območju SR Slovenije poslujejo v slovenskem jeziku. Ta 
določba ustave SR Slovenije velja tudi za zvezne organe, ki 
poslujejo na območju SR Slovenije, torej tudi za vojaška 
sodišča in vojaška tožilstva. 

Edino izjemo od določbe 1. odstavka 246. člena glede 
uradne rabe jezikov narodov v zveznih organih določa ustava 
SFRJ v 2. odstavku 243. člena, po katerem se pri poveljevanju 
in vojaškem pouku v JLA lahko, v skladu z zveznim zakonom, 
uporablja eden od jezikov narodov Jugoslavije, v njenih delih 
pa jeziki narodov in narodnosti. To je tudi edina izjema, ko se 
z zveznim zakonom lahko ureja uradna raba jezikov narodov 
v zveznih organih. Za vse druge primere je uradna raba 
jezikov narodov v zveznih organih neposredno določena v 1. 
odst. 246. člena ustave SFRJ. V zvezi s to ustavno določbo je 
treba uporabljati tudi 3. člen Zakona o vojaških sodiščih, ki 
določa, da postopek pred vojaškimi sodišči teče v jeziku in 
pisavi kakšnega jugoslovanskega naroda. Glede na to. da so 
v zveznih organih v uradni rabi jeziki narodov, ki jih določajo 
republiške ustave, /e torej treba v postopku pred vo/aškim 
sodiščem, ki posluje na območju posamezne republike, upo- 
rabljati jezik naroda, ki je po republiški ustavi v uradni rabi na 
območju te republike, v SR Sloveniji torej slovenski jezik.« 

4. Glede rabe jezikov narodov, kot jih uporabljajo v svojem 
delu v SRS nekateri drugi zvezni organi oz. službe, sem 
zaprosil za obvestilo Carinarnico Ljubljana in Zvezni devizni 
inšpektorat, Oddelek v Ljubljani. 

Iz obvestil obeh je razvidno, da oba organa v poslovanju na 
območju SRS uporabljata slovenski jezik. 
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SKUPŠČINA 
SOCIALISTIČNE REPUBLIKE SLOVENIJE .. 
Predsednik 
Ljubljana, 20. 7. 1988 

Tovariš 
Raif DIZDAREVIĆ 
predsednik Predsedstva SFRJ 

Spoštovani tovariš predsednik! 
Uradno smo obveščeni, da glavna obravnava v zadevi zoper 

obtožene Borštnerja, Janšo, Tasića in Zavrla pred vojaškim 
sodiščem v Ljubljani teče v srbohrvaškem jeziku kot jeziku 
sodišča s tem, da se obdolženci lahko branijo v svojem 
materinem jeziku - slovenščini, z zagotovljenim prevajalcem. 

Glede na take ugotovitve je ob obravnavi informacije 
o uresničevanju stališč, ki jih je ob tem postopku ta skupščina 
že sprejela, sta Družbenopolitični zbor in v nekoliko drugač- 
nem besedilu tudi Zbor občin Skupščine SR Slovenije na 
sejah 20. 7. 1988 sklenila: 

»Skupščina SR Slovenije najodločneje obsoja odločitev 
vojaškega sodišča, da se obravnavo vodi v srbohrvaškem 
jeziku. Ta odločitev ni skladna z 243. členom ustave SFRJ in 
212. členom ustave SRS. Zato Skupščina SR Slovenije zah- 
teva od Predsedstva SFRJ, da zagotovi spoštovanje ustavno- 
sti in zakonitosti na tem področju.« 

Zbor združenega dela bo o teh sklepih nadaljeval razpravo 
v torek, 26. 7. 1988. 

Ker je postopek še v teku vam telegrafsko sporočam gornji 
sklep in pričakujem, da se bo Predsedstvo SFRJ na svoji seji 
opredelilo do navedenega vprašanja in o tem obvestilo 
Skupščino SR Slovenije. 

Celotno informacijo, ki jo je sprejela Skupščina SR Slove- 
nije vam bomo poslali naknadno. 
S tovariškimi pozdravi! 

Miran Potrč 
V VEDNOST: 
- član Predsedstva SFRJ iz SR Slovenije in podpredsednik 
Predsedstva SFRJ Stane Dolanc, 
- predsednik Skupščine SFRJ Dušan Popovski, 
- predsednik Predsedstva SRS Janez Stanovnik. 

PREDSEDSTVO 
SOCIALISTIČNE REPUBLIKE SLOVENIJE 
Številka: 07-703/88-8725 
Ljubljana, 21. 7. 1988 

PREDSEDSTVO SFR JUGOSLAVIJE 
BEOGRAD 

Predsedstvo SR Slovenije se je po svoji seji dne 8. 6.1988 že 
obrnilo na Predsedstvo SFRJ v zvezi s kazenskim postopkom 
pred Vojaškim sodiščem v Ljubljani proti Ivanu Borštnerju, 
Janezu Janši in Davidu Tasiču s prošnjo, da kot najvišji organ 
vodstva in poveljevalja oboroženim silam SFRJ stori vse, da 
se postopek v tej zadevi vodi zakonito in da se čimprej konča. 
Iz vašega pisma štev. strogo poverljivo 293/2-1 z dne 15. 6. 

1988 je razvidno, da je Predsedstvo SFRJ sklenilo, daje nujno 
treba zagotoviti zakonitost in korektnost postopka. 

Predstavniki Ljubljanskega armadnega območja so Pred- 
sedstvo SR Slovenije danes uradno obvestili, da je senat 
Vojaškega sodišča odločil, da postopek zoper Borštnerja, 
Janšo in Tasiča (ter sedaj tudi Zavrla) teče v srbohrvatskem 
jeziku. Ta odločitev ni skladna z 243. členom Ustave SFRJ in 
212. členom Ustave SR Slovenije. Ustava SR Slovenije v dru- 
gem dostavku 212. člena izrecno določa, da »vsi državni 
organi ter drugi organi, samoupravne organizacije, skupnosti 
in posamezniki, ki opravljajo družbeno službo na območju SR 
Slovenije poslujejo v slovenskem jeziku«. To je dolžnost tudi 
Vojaškega sodišča v Ljubljani kot državnega organa. Če 
zvezni zakon ali vojaški pravilniki niso v skladu s to določbo, 
so v nasprotju z 212. členom Ustave SR Slovenije, 243. čle- 
nom Ustave SFRJ, pa tudi z duhom določb prvega odstavka 
170. člena Ustave SFRJ, ki občanu zagotavlja svobodno rabo 
svojega jezika. 

Predsedstvo SR Slovenije se zaradi te neposredne kršitve 
citiranih ustavnih določb ponovno obrača na Predsedstvo 
SFRJ s prošnjo, da v skladu s svojim zgoraj omenjenim 
sklepom s hitro intervencijo zagotovi spoštovanje ustavnosti 
in zakonitosti v vodenju postopka pred Vojaškim sodiščem 
v Ljubljani. Ker je zaradi tega vprašanja slovenska javnost 
skrajno vznemirjena vas prosimo za nujni odgovor. 

PREDSEDNIK 
Janez Stanovnik 

' Predsedstvo SFRJ 
str. pov. brm. 386/2-1804 
21. juli 1988 god. 
Beograd 
Predsedništvu SR Slovenije 

Predsedništvo Socialističke federativne republike Jugosla- 
vije, na sednici održanoj 21. jula 1988, god., upoznalo se 
s teleksima Predsedništva SR Slovenije, od 21. jula i predsed- 
nika Skupščine SR Slovenije, od 20. jula 1988. god., u kojima 
se traži njegova intervencija radi zaštite ustavnosti i zakonito- 
sti, zbog odluke veča Vojnog suda u Ljubljani da se postupak 
protiv optuženih Borštnera, Janše, Tasića i Zavrla vodi na 
srpskohrvatskom jeziku. 

Predsedništvo SFRJ je povodom toga zatražilo, i dobilo 
mišljenje nadležnih saveznih organa da je u članu 3. Zakona 
o vojnim sudovima propisano da se postupak pred vojnim 
sudovima vodi na jednom od jezika i pisama naroda Jugosla- 
vije. Na osnovu toga, Vojni sud u Ljubljani odlučio je da se 
postupak u konkretnom slučaju vodi na srpskohrvatskom 
jeziku, uz obdzbedjenje prava stranaka da na glavnom pre- 
tresu upotrebljavaju svoj jezik. 

S obzirom na to, ustavnost i zakonitost na glavnom pretresu 
pred Vojnim sudom u Ljubljani nije narušena. 

Molimo da Predsedništvo SR Slovenije obavesti Skupštinu 
SR Slovenije o ovim stavovima. 
Predsednik, 
Raif Dizdarević 

SKLEP 
Zbora združenega dela in Zbora občin Skupščine SR Slovenije ob obravnavi 
informacije Predsedstva Skupščine SR Slovenije o uresničevanju stališč 
Skupščine SR Slovenije v zvezi s postopkom zoper Borštnerja, Janšo in Tasiča 

Zbor združenega dela in Zbor občin 
sta ob obravnavi informacije Predsed- 
stva Skupščine SR Slovenije o uresni- 
čevanju stališč Skupščine SR Slovenije 

v zvezi s postopkom zoper Borštnerja, 
Janšo in Tasiča z dne 19. 7. 1988, dopol- 
nil Družbenopolitičnega zbora in Obve- 
stila predsednika Skupščine SRS o ak- 

tivnostih v zvezi s postopkom zoper 
Borštnerja, Janšo in Tasiča in Zavrla po 
sejah zborov Skupščine SR Slovenije 
20. 7. 1988, na sejah dne 26. 7. 1988 
sprejela naslednji 
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SKLEP 

1. Vprašanje jezika v postopku pred 
vojaškim sodiščem v Ljubljani ni samo 
vprašanje konkretnega postopka, v kate- 
rem je to vprašanje nastalo, ampak gre za 
vprašanje širših razsežnosti, zaradi kate- 
rih je bilo to vprašanje tudi sproženo 
v Skupščini SR Slovenije in v Predsed- 
stvu SR Slovenije. Ne gre za vprašanje 
pravice obtožencev, da spremljajo posto- 
pek in se branijo v svojem jeziku, marveč 
za vprašanje uradne rabe slovenskega 
jezika na območju SR Slovenije in v zvez- 
nih organih, kot izraza suverenosti slo- 

venskega naroda, ki jo ta uresničuje v SR 
Sloveniji in v SFR Jugoslaviji, torej tudi 
v vojaških sodiščih in vojaških tožilstvih. 

Zato zbori zahtevajo, da se v vseh dr- 
žavnih organih na območju SR Slovenije, 
vključno z Vojaškim sodiščem in Voja- 
škim tožilstvom, v skladu s 1. odstavkom 
246. člena ustave SFRJ in 2. odstavkom 
212. člena ustave SR Slovenije zagotovi 
poslovanje v slovenskem jeziku. 

2. Zbora ugotavljata, da je vprašanje 
uresničevanja navedenih ustavnih do- 
ločb vprašanje splošnega pomena za SR 
Slovenijo in za enakopravnost narodov in 

narodnosti v SFRJ Zato zbori predlagajo 
Zveznemu zboru Skupščine SFRJ. da 
v skladu s 17. točko 1. odstavka 281. 
člena ustave SFRJ, po kateri federacija 
po zveznih organih varuje ustavnost, do- 
ločeno s to ustavo, in zakonitost v skladu 
s to ustavo, ter na podlagi 6 točke 283 
člena ustave SFRJ, po kateri Skupščina 
SFRJ določa politiko izvrševanja zveznih 
zakonov, drugih predpisov in splošnih 
aktov ter obveznosti zveznih organov 
v zvezi z izvrševanjem teh predpisov in 
aktov, obravnava in oceni izvrševanje za- 
kona o vojaških sodiščih glede uradne 
rabe jezikov narodov. 

DODATNI SKLEP 
Zbora občin Skupščine SR Slovenije ob obravnavi informacije Predsedstva 
Skupščine SR Slovenije o uresničevanju stališč Skupščine SR Slovenije v zvezi 
s postopkom zoper Borštnerja, Janšo in Tasiča. 

Zbor občin je na seji 26. 7. 1988 poleg 
priloženega sklepa sprejel še naslednji 
dodatni 

sklep: 

Zbor občin nalaga delegatom iz SR 
Slovenije v Skupščini SFRJ, da zahtevajo 
odgovor na vprašanje, naslovljeno na 
Predsedstvo SFRJ, z zahtevo po pojasni- 
lu o tem, kateri pristojni zvezni organi so 
dali mnenje o rabi slovenskega jezika 
v postopku pred Vojaškim sodiščem 

v Ljubljani, ter da se mora sprožiti tudi 
vprašanje odgovornosti za tako priprav- 
ljeno mnenje, ki ne upošteva določil pr- 
vega odstavka 246. člena ustave SFRJ in 
drugega odstavka 212 člena ustave SR 
Slovenije. 

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

MNENJE 

Komisije za spremljanje izvajanja zakona o združenem delu Skupščine 

SR Slovenije 

Komisija za spremljanje izvajanja zakona o združenem 
delu Skupščine SR Slovenije je na svoji seji dne 7. 7 1988 
razpravljala o nekaterih spornih vprašanjih, nastalih pri 
uresničevanju zakona o združenem delu ter sprejela na- 
slednja 

mnenja: 
27. Določba 244. člena zakona o združenem 
delu, po kateri se lahko ustanavljajo skupnosti 
obrtnikov, občanov, ki se ukvarjajo 
s samostojno poklicno dejavnostjo, in drugih 
občanov, se uporablja neposredno. Skupnost 
se ustanovi s pogodbo. 

Zakon o združenem delu je v 244. členu uvedel posebne 
skupnosti, pri čemer je našel rešitev analogno pravilom 
zakona o združevanju kmetov. V obravnavanem primeru se 
združujejo občani, navedeni v 233. členu ZZD, v skupnosti, 
kjer veljajo civilnopravna razmerja v smislu družbene 
pogodbe, ki jo ureja zakon o obligacijskih razmerjih (ZOR), 
torej veljajo pravila o solastnini. Občani, ki želijo ustanoviti 
tako skupnost, sklenejo pisno pogodbo. Ta mora vsebovati 
naslednje elemente: imena ustanoviteljev, dejavnost oziroma 
predmet poslovanja, način zagotovitve sredstev, ki jih združu- 
jejo ustanovitelji, način odločanja, način obračunavanja in 

delitve skupnega dohodka, pogoje in način za izstop članov 
oziroma pristop novih članov ter način prenehanja takšne 
skupnosti. Gre za analogno uporabo določbe 52. člena 
zakona o združevanju kmetov in določbe 92. člena obrtnega 
zakona. Sklenjena pogodba se vpiše v register samostojnih 
obratovalnic. Pogodbeniki odgovarjajo za vse prevzete obvez- 
nosti skupnosti neomejeno, solidarno. V pogodbi morajo biti 
opredeljeni vsi našteti elementi, ki omogočajo odmero dav- 
kov. Pri tem se bodo očitno analogno uporabljala pravila 
o skupni obratovalnici. Glede na navedeno ni ovire, da se 
pravila iz 244. člena ZZD ne bi uporabljala neposredno. 

Ob reviziji obrtnega zakona in drugih ustreznih zakonskih 
in podzakonskih aktov ter po spremembi ustave SR Slovenije 
bodo po potrebi pravila, ki bodo opredeljevala status in notra- 
nja razmerja pogodbenikov v teh skupnostih, podrobneje 
urejena, pri čemer bo tudi praksa prispevala svoj delež k raz- 
voju tega novega instituta. 

28. Postopek sprejemanja periodičnega 
obračuna določata 106. in 107. člen ZZD, ki se 
uporabljata neposredno, torej ni potrebna 
predhodna sprememba oziroma uskladitev 
samoupravnih splošnih aktov. 

Po določbi 106. člena ZZD delavci periodični obračun na 
zborih delavcev le obravnavajo, sprejme pa ga delavski svet. 
Po prej veljavnih določilih zakona o združenem delu je peri- 
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odične obračune sprejemal delavski svet. Ker gre za normo, ki 
je prisilnega značaja, se uporablja neposredno ter ni potrebna 
predhodna sprememba oziroma uskladitev samoupravnih 
splošnih aktov. Opozarjamo na mnenje Komisije za spremlja- 
nje izvajanja zakona o združenem delu, objavljeno v skupščin- 
skem Poročevalcu št. 8 - mnenje št. 15. 

Koristno pa je, da delavski svet ugotovi s sklepom, katere 
določbe samoupravnih splošnih aktov se glede na 1. odstavek 
650. člena ZZD ne uporabljajo več. Pred sodišči združenega 
dela se je že uveljavila praksa, da se v primeru nasprotja 
določb samoupravnih splošnih aktov z zakonom uporablja 
neposredno zakon. 
(Problem je sprožila Bayer Pharma Jugoslavija.) 

29. S sklepom o spremembi samoupravnih 
splošnih aktov se lahko urejajo vsa tista 
vprašanja, za katera po zakonu o združenem 
delu ni izrecno določeno, da se o njih odloča 
z osebnim izjavljanjem. 

Z zakonom o združenem delu so omejeni primeri, v katerih 
je obvezno odločanje z osebnim izjavljanjem (referendum). 
Samoupravni splošni akti o delovnih razmerjih niso več pred- 
met odločanja z referendumom. Zato lahko organizacija spre- 
minja pravilnik o delovnih razmerjih s sklepom delavskega 
sveta, (2. odst. 650. člena ZZD). Pri tem opozarjamo na mne- 
nje Komisije za spremljanje izvajanja zakona o združenem 
delu. Objavljeno je bilo v Poročevalcu Skupščine SRS št. 4 (2), 
8 (14) in posebej navaja, katere določbe ZZD se lahko nepo- 
sredno uporabljajo (in torej ni potrebna sprememba samou- 
pravnih splošnih aktov). Poudarjamo, da je potrebna sklad- 
nost samoupravnega splošnega akta o delovnih razmerjih 
s samoupravnim sporazumom o združevanju dela delavcev 
v temeljni organizaciji. Če pa je predmetna materija reguli- 
rana v citiranem samoupravnem sporazumu, pa sprememba 
samoupravnih splošnih aktov s sklepom delavskega sveta ni 
možna, ker se omenjeni sporazum sprejema in spreminja 
z feferendumom. 

(Problem je sprožil SOZD Iskra.) 

30. Ne glede na to, ali gre za enovito delovno 
organizacijo ali za delovno organizacijo z več 
temeljnimi organizacijami, veljajo za razpisno 
komisijo pravila o tripartitni razpisni komisiji. 

Po določbi 3. odstavka 315. člena zakona o združenem delu 
je položaj enovite delovne organizacije izenačen s položajem 
temeljne organizacije združenega dela. Glede na to je bilo 
sproženo vprašanje, ali se ne bi tudi pri enoviti delovni organi- 
zaciji lahko uporabljala pravila iz 6. odstavka 477. člena ZZD. 

Komisija meni, da je v 2. odstavku 104. člena ustave SFRJ 
posebej in izrecno opredeljen način oblikovanja razpisne 
komisije za poslovodne organe delovne organizacije. To pra- 
vilo je tudi izrecno poudarjeno v 511. členu ZZD. Torej ni 
mogoča uporaba generalnega pravila, ker ga izključujejo spe- 
cialne norme. Glede na navedeno torej v delovni organizaciji 
ne glede na to, ali gre za sestavljeno ali enovito, ostaja 
tripartitna razpisna komisija (predstavniki delavcev, sindikata 
prizadete organizacije in predstavnike družbenopolitične 
skupnosti). Vse to je zajeto tudi že v mnenju Komisije za 
spremljanje izvajanja zakona o združenem delu, objavljenem 
v skupščinskem Poročevalcu št. 8 - mnenje št. 18. 
31. Omejitev pasivne volilne pravice 
v delavskem svetu temeljne organizacije je 
opredeljena le delno, in sicer v 466. členu 
zakona o združenem delu, delavci pa morajo 
sami presoditi, ali je potrebno omejiti pasivno 
volilno pravico še komu drugemu razen 
poslovodnim organom. Glede pasivne volilne 
pravice v delavskem svetu delovne organizacije 
pa je določba 498. člena ZZD popolna. 

Pri omejitvi pasivne volilne pravice v delavski svet temeljne 
organizacije je po samem zakonu izrecno opredeljen poslo- 
vodni organ oziroma člani kolegijskega poslovodnega 
organa. Pri opredeljevanju volilne pravice pa morajo delavci 
presoditi problem inkompatibilnosti funkcij (kateri delavci 
s posebnimi pooblastili dobivajo neposredne naloge od 
delavskega sveta in so mu tako tudi odgovorni), torej gre za 
nezdružljivost funkcij (inkompatibilnost). 
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Ljubljana, 2. 8.1988 

PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA 

o spremembi zakona o proračunu Socialistične 

republike Slovenije za leto 1988 z osnutkom 

zakona (ESA-523) 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na 123. seji dne 21. 7. 
1988 določil besedilo: 

- PREDLOGA ZA IZDAJO ZAKONA O SPREMEMBI 
ZAKONA O PRORAČUNU SOCIALISTIČNE REPUBLIKE SLO- 
VENIJE ZA LETO 1988 Z OSNUTKOM ZAKONA, 

ki vam ga pošiljamo v obravnavo na podlagi prve alinee 215. 
člena, drugega odstavka 265. člena, 266. in 267. člena poslov- 
nika 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 bodo kot njegovi predstavniki pri delu skupščin- 
skih delovnih. teles sodelovali: 

- Rudi ŠEPIČ, član Izvršnega sveta in republiški sekretar 
za finance, 

- Alenka MARKIČ, namestnica republiškega sekretarja za 
finance, 

- Mihailo MADŽAROVIČ, pomočnik republiškega sekre- 
tarja za finance. 

SOCIALISTIČNA REPUBLIKA SLOVENIJA 
REPUBLIŠKI SEKRETARIAT ZA FINANCE 

POVZETEK 

Ustavna podlaga za izdajo zakona je podana v 7. 
točki 321. člena ustave SR Slovenije, po kateri se 
z zakonom urejajo vprašanja v zvezi s sistemom 
financiranja in finančnega poslovanja družbenopo- 
litičnih skupnosti, i/ 6. alinei 335. člena Ustave SR 
Slovenije, po kateri Skupščina SR Slovenije spre- 
jema republiški proračun ter v določbah 319. člena 
Ustave SR Slovenije, po kateri SR Slovenija zago- 
tavlja sredstva za zadovoljevanje splošnih družbe- 
nih potreb v proračunu. 

Ta zakon nominalno usklajuje obseg republi- 
škega proračuna z višino obveznosti SR Slovenije 
v skladu z zakonom o začasni omejitvi razpolaganja 

z delom družbenih sredstev družbenopolitičnih 
skupnosti in samoupravnih interesnih skupnosti 
družbenih dejavnosti za porabo v letu 1988. 

Predložena , sprememba obsega republiškega 
proračuna ne pomeni dodatnih obremenitev gospo- 
darstva oziroma uvajanje novih davčnih virov. Na 
podlagi podatkov o realizaciji prihodkov republi- 
škega proračuna v obdobju januar-junij in ocene 
do konca letošnjega leta Izvršni svet ocenjuje, da je 
mogoče rebalans republiškega proračuna za leto 
1988 predlagati v okviru obstoječih davčnih virov in 
veljavnih davčnih stopenj. 

PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA 

o spremembi zakona o proračunu Socialistične republike 

Slovenije za leto 1988 

I. USTAVNA PODLAGA ZA IZDAJO ZAKONA 

Ustavna podlaga za izdajo zakona je podana v 7. točki 321. 
člena Ustave SR Slovenije, po kateri se z zakonom urejajo 
vprašanja v zvezi s sistemom financiranja in finančnega 
poslovanja družbenopolitičnih skupnosti, v 6. alinei 335. 
člena Ustave SR Slovenije, po kateri Skupščina SR Slovenije 
sprejema republiški proračun ter v določbah 319. člena 
Ustave SR Slovenije, po katerih SR Slovenija zagotavlja sred- 

stva za zadovoljevanje splošnih družbenih potreb v prora- 
čunu. 

II. OBSTOJEČE STANJE IN RAZLOGI ZA IZDAJO 
ZAKONA 

Sprejeti proračun SR Slovenije za leto 1988 temelji na 
zakonih, dogovorih in odlokih, ki jih je sprejela Skupščina SR 
Slovenije in je sestavljen v skladu z določili prvotnega zakona 
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o začasni omejitvi razpolaganja z delom družbenih sredstev 
DPS in SIS družbenih dejavnosti za porabo v letu 1988. Na 
podlagi tega zakona je bil obseg sredstev za zadovoljevanje 
splošnih družbenih potreb na ravni republike brez kotizacije 
za leto 1988 oblikovan ob upoštevanju deflaktorja v višini 
80%, realne rasti družbenega proizvoda v SR Sloveniji v letu 
1988 v višini 2,5% in 10% zaostajanja rasti splošne porabe za 
rastjo dohodka. 

Za uresničevanje ekonomske politike v letu 1988 je Skupš- 
čina SFRJ sprejela nov zakon o začasni omejitvi razpolaganja 
z delom družbenih sredstev DPS in SIS družbenih dejavnosti 
za porabo v letu 1988. Navedeni zakon določa, da smejo 
družbenopolitične skupnosti za limitirani del porabe 
v obdobju januar-december 1988 razpolagati z delom družbe- 
nih sredstev, prejetih iz izvirnih prihodkov, ustvarjenih v istem 
obdobju leta 1987, ki se lahko povečajo največ za 127%. Pri 
tem morajo upoštevati tudi stanje neto denarne aktive. 

Že v prvih šestih mesecih letošnjega leta ugotavljamo, da so 
inflatorna gibanja presegla predvidevanja. V republiškem pro- 
računu je namreč vrsta takih obveznosti, ki jih ni mogoče 
uresničiti samo s stabilizacijskimi napori proračunskih upo- 
rabnikov, ampak zahtevajo razreševanje zagotovitve sredstev 
z rebalansom proračuna. Med temi obveznosti izstopajo sred- 
stva za delo republiških upravnih in pravosodnih organov in 
organizacij, sredstva za uveljavljanje pravic, vojaških invali- 
dov in družin padlih borcev ter sredstva za zakonsko predpi- 
sano amortizacijo osnovnih sredstev (na račun revalorizacije). 

Za razrešitev navedenih problemov in v skladu z zakonom 
predlagamo rebalans republiškega proračuna. 

Ob upoštevanju določil zveznega interventnega zakona se 
z rebalansom dovoljeni obsegi limitiranega dela republiškega 
proračuna za leto 1988 povečuje za 109.479,5 mio din in znaša 
skupaj 410.431,4 mio din. 

Zvezni interventni zakon v letošnjem letu omejuje tudi rast 
sredstev za intervencije v gospodarstvu na ravni federacije 
(tečajne razlike, regres za umetna gnojila, regresiranje dela, 
obresti za kredite v okviru selektivnega programa v kmetij- 
stvu), kakor tudi sredstva proračuna federacije. Navedena 
sredsta se lahko glede na realizacijo v letu 1987 povečuje 
največ za 133%. 

Rebalans republiškega proračuna za leto 1988 ne vključuje 
povečanih obveznosti iz naslova intervencij v gospodarstvu 
na ravni federacije, ker še ni spremenjena zakonodaja, ki 

ureja zagotavljanje sredstev za te namene. Vključuje pa pred- 
lagano povečano obveznost SR Slovenije do prispevka prora- 
čuna federacije za leto 1988. Na podlagi osnutka zakona 
o skupnem obsegu proračunskih odhodkov federacije za leto 
1988 se obveznost SR Slovenije do prispevka proračunu fede- 
racije za leto 1988 povečuje za 52.169,7 mio din in znaša 
skupaj 253.625,9 mio din. Navedena obveznost se v primerjavi 
z letom 1987 povečuje za 120,3%. 

Na podlagi podatkov o realizaciji prihodkov republiškega 
proračuna v prvem polletja 1988 in ocenjene rasti dohodka, 
osebnih dohodkov in davkov za leto 1988, ocenjujemo, da je 
spremembo zakona o proračunu SR Slovenije za leto 1988 
možno izpeljati v okviru obstoječih davčnih virov in veljavnih 
davčnih stopenj. 

III. PREDLAGANE REŠITVE 

Predlagamo, da se v okviru spremenjenega zakona o prora- 
čunu SR Slovenije za leto 1988 zagotovijo: 
1. Sredstva za delo organov in sredstva za posebne in druge 
namene za delo organov, 
2. Sredstva za investicije v osnovna sredstva, 
3. Sredstva za spodbujanje razvoja, intervencije v gospodar- 
stvu in spodbujanje hitrejšega razvoja gospodarsko manj 
razvitih območij, 
4. Sredstva za družbene dejavnosti, 
5. Sredstva za druge splošne družbene potrebe, 
6. Sredstva rezerv. 

S predlagano rešitvijo, ki je vsklajena z zakonom o začasni 
omejitvi razpolaganja z delom družbenih sredstev DPS in SIS 
družbenih dejavnosti za porabo v letu 1988, se globalno 
obseg proračuna SR Slovenije za leto 1988 povečuje za 
152.711,8 mio din. 

IV. FINANČNE IN DRUGE POSLEDICE 

Predložena sprememba obsega republiškega proračuna ne 
pomeni dodatnih obremenitev gospodarstva oziroma uvaja- 
nje novih davčnih virov. Na podlagi podatkov o realizaciji 
prihodkov republiškega proračuna v obdobju januar-junij in 
ocene do konca letošnjega leta Izvršni svet ocenjuje, da je 
mogoče rebalans republiškega proračuna za leto 1988 predla- 
gati v okviru obstoječih davčnih virov in veljavnih davčnih 
stopenj. 

OSNUTEK ZAKONA 

o spremembi zakona o proračunu Socialistične republike 

Slovenije za leto 1988 

1. člen 
V zakonu o proračunu Socialistične republike Slovenije za 

leto 1988 (Uradni list SRS, št. 48/87) se prvi odstavek 2. člena 
spremeni tako, da se glasi: 

»Skupni prihodki republiškega proračuna za leto 1988 
v višini 719.840,456.000 din se razporedijo za: 

- obveznosti v SR Sloveniji 402.570,427.000 din 

- odstopljena sredstva uporabnikom 
zunaj SR Slovenije 63.644,107.000 din 

- prispevek federaciji v letu 1988 253.625,922.000 din 

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

SRS. 

OBRAZLOŽITEV 

Sprejeti proračun SR Slovenije za leto 1988 temelji na 
zakonih, dogovorih in odlokih, ki jih je sprejela Skupščina SR 
Slovenije in je sestavljen v skladu z določili prvotnega zakona 
o začasni omejitvi razpolaganja z delom družbenih sredstev 
DPS in SIS družbenjh dejavnosti za porabo v letu 1988. Na 
podlagi tega zakona je bil obseg sredstev za zadovoljevanje 
splošnih družbenih potreb na ravni republike brez kotizacije 
za leto 1988 oblikovan ob upoštevanju deflatorja v višini 80% 
in 10% zaostajanja rasti splošne porabe za rastjo dohodka. 

Za uresničevanje ekonomske politike v letu 1988 je Skupš- 
čina SFRJ sprejela nov zakon o začasni omejitvi razpolaganja 
z delom družbenih sredstev DPS in SIS družbenih dejavnosti 
za porabo v letu 1988. Navedeni zakon določa, da smejo 

družbenopolitične skupnosti za limitirani del porabe 
v obdobju januar-december 1988 razpolagati z delom druž- 
benih sredstev, prejetih iz izvirnih prihodkov, ustvarjenih 
v istem obdobju leta 1987, ki se lahko povečajo največ za 
127%. Pri tem morajo upoštevati tudi stanje neto denarne 
aktive. 

Že v prvih šestih mesecih letošnjega leta ugotavljamo, da so 
inflatorna gibanja presegla predvidevanja. V republiškem pro- 
računu je namreč vrsta takih obveznosti,"ki jih ni mogoče 
uresničiti samo s stabilizacijskimi hapori proračunskih upo- 
rabnikov, ampak zahtevajo razreševanje zagotovitve sredstev 
z rebalansom proračuna. Med temi obveznostmi izstopajo 
sredstva za delo republiških upravnih in pravosodnih organov 
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in organizacij sredstva za uveljavljanje pravic borcev, vojaških 
invalidov in družin padlih borcev, ter sredstva za zakonsko 
predpisano amortizacijo osnovnih sredstev (na račun revalo- 
rizacije). 

Za razrešitev navedenih problemov in v skladu z zakonom 
predlagamo rebalans republiškega proračuna. Predlagani 
rebalans republiškega proračuna ne pomeni avtomatičnega 
prilagajanja obsega republiškega proračuna z višjo inflacijo, 
temveč selektivno povečanje posameznih postavk republi- 
škega proračuna za nemoteno delovanje republiških upravnih 
in pravosodnih organov in organizacij ter temeljnih pravosod- 
nih organov. 

Ob upoštevanju določil zveznega interventnega zakona se 
z rebalansom dovoljeni obseg limitiranega dela republiškega 
proračuna za leto 1988 povečuje za 109.479,5 mio din in znaša 
skupaj 410.431,4 mio din. 

Zvezni interventni zakon v letošnjem letu omejuje tudi rast 
sredstev za intervencije v gospodarstvu na ravni federacije 
(tečajne razlike, regres za umetna gnojila, regresiranje dela 
obresti za kredite v okviru selektivnega programa v kmetij- 
stvu), kakor tudi sredstva proračuna federacije. Navedena 
sredstva se lahko glede na realizacijo v letu 1987 povečajo 
največ za 133%. 

Rebalans republiškega proračuna za leto 1988 ne vključuje 
povečanih obveznosti iz naslova intervencij v gospodarstvu 
na ravni federacije, ker še ni spremenjena zakonodaja, ki 
ureja zagotavljanje sredstev za te namene. Vključuje pa pred- 
lagano povečano obveznost SR Slovenije do prispevka prora- 
čunu federacije za leto 1988. Na podlagi osnutka zakona 
o skupnem obsegu proračunskih odhodkov federacije za leto 
1988 se obveznost SR Slovenije do prispevka proračunu fede- 
racije za leto 1988 povečuje za 52.169,7 mio din in znaša 
skupaj 253.625,9 mio din. Navedena obveznost se v primerjavi 
z letom 1987 povečuje za 120,3%. 

Na podlagi podatkov o realizaciji prihodkov republiškega 
proračuna v prvem polletju 1988 in ocenjeni rasti dohodka, 
osebnih dohodkov in davkov za leto 1988, ocenjujemo, da je 
spremembo zakona o proračunu SR Slovenije za leto 1988 
možno izpeljati v okviru obstoječih davčnih virov in veljavnih 
davčnih stopenj. 

Pri rebalansiranju republiškega proračuna je bil pristop pri 
valorizaciji sredstev za kritje posameznih obveznosti selekti- 
ven, zato se sredstva na posameznih postavkah republiškega 
proračuna ne dvigujejo linearno. Pri tem je bila dana prednost 
sredstvom za delo organov in organizacij ter sredstvom za 
uveljavljanje pravic borcev, vojaških invalidov in družin padlih 
borcev. 

Hkrati tudi predlagamo, da se s prenosom sredstev v okviru 
sprejetega proračuna zagotovijo tudi manjkajoča sredstva za 
pokritje nove obveznosti SR Slovenije v letu 1988 iz naslova 
sofinanciranja spodbujanja tehnološkega razvoja Jugoslavije 
za leto 1988. Pri pripravi republiškega proračuna višina nave- 
dene obveznosti, ki znaša 3.891 mio din, ni bila znana. Z zako- 
nom o zaključnem računu o izvršitvi proračuna SR Slovenije 
za leto 1987 so bila za ta namen že zagotovljena sredstva 
v višini 806,1 mio din, za zagotovitev preostalega dela manjka- 
jočih sredstev v višini 3.084,9 mio din pa predlagamo prenos 
sredstev z naslednjih postavk: sofinanciranje Univerziade 
v Zagrebu v višini 346,4 mio ddin, prispevek skladu solidarno- 
sti v višini 695,3 mio din in sredstva za kritje tečajnih razlik 
v višini 2.043 mio din. Iz naslova sofinanciranja Univerziade 
v Zagrebu SR Sloveniji v letošnjem letu ni treba pokriti dogo- 
vorjene obveznosti, sredstva za financiranje prispevka skladu 
solidarnosti in sredstva za kritje tečajnih razlik pa so bila pri 
pripravi zakona o proračunu SR Slovenije za leto 1988 plani- 
rana na podlagi ocenjenih obveznosti, ker dejanske višine 
obveznosti, ki so nižje, takrat še niso bile znane. 

Podroben pregled sprememb na posameznih postavkah 
republiškega proračuna za leto 1988 je razviden iz priloženih 
tabel. V okviru teh sprememb so najpomembnejše naslednje: 

1. Sredstva za delo organov 
Večji del sredstev, ki se zagotavljajo s spremembo zakona 

o proračunu bo namenjen za financiranje dejavnosti republi- 
ških organov in organizacij ter dejavnosti temeljnih pravosod- 
nih organov. Čeprav se v republiških organih izvajajo ukrepi 
za racionalizacijo dela in zniževanje materialnih stroškov, pa 
izjemno visoka rast cen in osebnih dohodkov v gospodarstvu 

nujno zahteva zagotovitev dodatnih sredstev za nemoteno 
poslovanje državnih organov. Sredstva, ki se zagotavljajo 
v skladu z dogovorjenimi izhodišči, se bodo organom dodelje- 
vala postopoma, v skladu z dogovorjeno politiko usklajevanja 
osebnih dohodkov in splošno rastjo cen, ki se bo odražala na 
povečanih materialnih in drugih funkcionalnih stroških Pri 
zagotavljanju sredstev za delo organov je bil upoštevan selek- 
tiven pristop glede na specifično naravo dela posameznih 
organov. 

Upoštevajoč določila intervencijskega zakona o začasni 
prepovedi razpolaganja z delom družbenih sredstev za 
porabo v prvem polletju 1988, so bila kljub sprejetim usmeri- 
tvam o usklajeni rasti osebnih dohodkov v državnih organih 
z rastjo v gospodarstvu, v proračunu za leto 1988 zagotov- 
ljena le sredstva za 37,8% uskladitev osebnih dohodkov. 
Čeprav je bil za usklajevanje osebnih dohodkov usmerjen tudi 
del nerazporejenih prihodkov po zaključnem računu za leto 
1987, zagotovljena sredsta za usklajevanje osebnih dohodkov 
znatno zaostajajo za ocenjeno inflacijo in možno rastjo v tem 
letu. V skladu z določili zakona o začasni omejitvi razpolaga- 
nja z delom družbenih sredstev za bruto osebne dohodke se 
v letu 1988 osebni dohodki ob upoštevanju družbeno dogo- 
vorjenih usmeritev lahko povečajo za 119% v primerjavi 
z realizacijo v letu 1987. Z zagotovitvijo dodatnih sredstev za 
usklajevanje osebnih dohodkov v predlagani višini, bo v letu 
1988 mogoče realizirati predvideno rast osebnih dohodkov 
delavcev v republiških državnih organih z omejitvami po inter- 
vencijskem zakonu. 

V okviru sredstev sklada skupne porabe predlagamo zago- 
tovitev manjkajočih sredstev za odpravnine, ki se zagotavljajo 
delavcem po posebnih predpisih v organih za notranje zadeve 
in zavodih za izvrševanje kazenskih sankcij. 

V sprejetem proračunu so za pokrivanje materialnih stro- 
škov zagotovljena v globalu le 66,6% višja sredstva kot je 
znašala realizacija v letu 1987. Ob visoki rasti cen-so organi 
z zagotovljenimi sredstvi že v prvem polletju s težavo pokrivali 
obveznosti v zakonitem roku. Upoštevaje razpoložljiva sred 
stva ni bilo mogoče uskladiti povračil in nadomestil, ki se 
krijejo iz sredstev za materialne stroške, v skladu z usmeri- 
tvami družbenega dogovora o skupnih osnovah in merilih za 
samoupravno urejanje odnosov pri pridobivanju in delitvi 
dohodka v SR Sloveniji. Po statističnih podatkih so bile že 
v mesecu maju 1988 obstoječe cene pisarniškega materiala 
višje za 100,1%, storitev za 112,5%, kurjave in razsvetljave za 
80,3% in hrane za 118,5% v primerjavi s poprečjem v letu 
1987. Ker se bodo v naslednjih mesecih zaradi sprostitve cen 
materialni stroški še povečevali, je za nemoteno izvrševanje 
dejavnosti republiških organov in organizacij ter temeljnih 
pravosodnih organov nujno zagotoviti manjkajoča sredstva 
s spremembo zakona o proračunu. Dodatna sredstva se raz- 
porejajo organom selektivno, pri čemer je upoštevana že 
izvedena diferencirana delitev ob sestavi zakona o proračunu, 
prioriteta pa je dana predvsem organom, ki imajo v svojem 
sestavu inšpekcijske in skupne službe ter organom za notra- 
nje zadeve. V skladu z določili zakona o celotnem prihodku in 
dohodku je potrebno s spremembo zakona o proračunu zago- 
toviti tudi manjkajoča sredstva za amortizacijo in revaloriza- 
cijo amortizacije premičnin: 

Za posebne namene so bila z zakonom o proračunu za leto 
1988 zagotovljena 82,8% višja sredstva kot v letu 1987. Zago- 
tovljena sredstva zaradi visokega porasta stroškov ne bodo 
zadoščala za financiranje dejavnosti iz 107. člena zakona 
o sistemu državne uprave in o Izvršnem svetu Skupščine SR 
Slovenije. Tudi dodatna sredsta za posebne namene se zago- 
tavljajo organom selektivno, upoštevaje specifično naravo 
dela v posameznih organih. 

2. Sredstva za investicije v osnovna sredstva 
V okviru teh sredstev se v skladu z možnostmi in ob upošte- 

vanju porasta cen za m2 stanovanjske površine zagotavljajo 
dodatna sredstva za financiranje stanovanjske izgradnje za 
delavce organov za notranje zadeve, nosilce družbenih funk- 
cij v SR Sloveniji in delavce republiških organov. Porast teh 
sredstev tudi letos ne b'o omogočil ohranitev njihovega real- 
nega obsega iz preteklega leta. 
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3. Sredstva za pospeševanje skladnejšega regionalnega 
razvoja v SR Sloveniji 

Za sofinanciranje oziroma refundiranje stroškov izdelave 
razvojnih programov in projektov na man/ razvitih območjih 
SR Slovenije je v okviru spremembe zakona o proračunu 
možno zagotoviti dodatna sredstva v višino 302.6 mio din, kar 
z že zagotovljenimi sredstvi predstavlja povečanje za 127% 
v primerjavi z realizacijo v lanskem letu. 

4. Sredstva za uveljavljenje pravic borcev, vojaških 
invalidov in družin padlih borcev 

Na podlagi predvidenih gibanj rasti osebnih dohodkov in 
pokojnin v letošnjem letu, ki temeljijo na ukrepih zveznega 
izvršnega sveta po 15. maju ter ob upoštevanju spremembe 
zakona o civilnih invalidih vojne, ki /e bila sprejeta v začetku 
letošn/ega leta (sprememba tega zakona ima za posledico 
zvišanje števila upravičencev do dodatka za postrežbo in tujo 
pomoč za okrog 20%) je z rebalansom republiškega prora- 
čuna za leto 1988 za zagotovitev osnovne socialne in zdrav- 
stvene varnosti udeležencev NOV potrebno zagotoviti 
dodatna sredstva v višini 6.712,8 mio din. S temi sredstvi bodo 
pokrite tekoče obveznosti letošnjega leta, ki jih zaradi svoje 
narave ni mogoče prenašati v naslednje leto. 

5. Sredstva za ustavne obveznosti 
Za pokrivanje ustavnih obveznosti, ki se plačujejo v devi- 

zah, je bila pri zagotovitvi dodatnih sredstev upoštevana maj- 
ska devalvacija dinar/a in dinamika izpolnitve preostalega 
dela obveznosti za letošnje leto. 

6. Sredstva za delo republiških družbenopolitičnih in 
nekaterih družbenih organizacij 

Pri oblikovanju sredstev za delo republiških družbenopoli- 
tičnih in nekaterih družbenih organizacij so bila upoštevana 
en d k a merila kot pri oblikovanju sredstev za delo pri republi- 
ških upravnih in pravosodnih organih. 

7. Oblikovanje sredstev rezerve SR Slovenije 
Zaradi zvišanja osnove, od katere se obračunava višina 

izločenih sredstev v obvezno rezervo v SR Sloveniji, je na 
podlagi 3. člena zakona proračunu SR Slovenije za leto 1988 

potrebno zagotoviti dodatna sredstva rezerve SR Slovenije 
v predlagani višini. 

Iz obrazložitve in tabelarnega pregleda je razvidno, da se 
81,7% sredstev rebalansa usmerja za financiranje republiških 
upravnih in pravosodnih organov ter temeljnih pravosodnih 
organov. Da seje zaradi prenosa financiranja temeljnih pravo- 
sodnih organov iz občin na republiko spremenila tudi struk- 
tura izdatkov na republiški ravni tako, da so sredstva za delo 
organov leta 1987 znašala 74,4%, leta 1988 pa 79%. V okviru 
navedene strukture pa se je obseg sredstev za osebne 
dohodke povečal iz 59,4% v letu 1987, na 63% v letu 1988. 
Narava izdatkov za delo organov je taka, da so ti zelo togi in 
da je vpliv organov na njihovo zniževanje minimalem, ter da 
se obseg izdatkov količinsko ne povečuje, povečuje pa se 
nominalno, kot posledica inflatornih gibanj. Kljub temu, da se 
tako visok odstotek rebalansa usmerja za financiranje orga- 
nov, v okviru teh sredstev pa ni možno odpraviti zaostajanja 
osebnih dohodkov iz preteklih let v primerjavi z gospodar- 
stvom, ne glede na to, da je Skupščina SR Slovenije sprejela 
konkretne sklepe v zvezi z odpravo navedenih zaostajanj. 
V okviru predlaganih sredstev rebalansa ni možno zagotoviti 
vseh sredstev, ki jih organi za notranje zadeve potrebujejo za 
svoje normalno delo. 

Iz statističnih podatkov o gibanju posameznih vrst material- 
nih stroškov, ki jih imajo organi in organizacije, ki se financi- 
rajo iz proračuna je razvidno, da bo ciljna inflacija prekora- 
čena. kar bo še dodatno vplivalo na normalno funkcioniranje 
navedenih organov. 

Iz predloženega rebalansa je tudi razvidno, da se za nego- 
spodarske investicije in amortizacijo nepremičnin ne zagotav- 
lja niti dinarja in da se taka praksa nadaljuje že nekaj let nazaj 
kljub potrebam, ki so na tem področju prisotne. 

Bilančne možnosti rebalansa republiškega proračuna ne 
omogočajo zagotovitve dodatnih sredstev niti za investicijsko 
vzdrževanje zgradb upravnih in pravosodnih organov in tudi 
ne sredstev za modernizacijo teh organov, kljub temu da je 
Izvršni svet že sprejel časovno opredeljen in ovrednoten pro- 
gram modernizacije, ki naj bi povečal učinkovitost dela or- 
ganov. 

Iz navedenega izhaja, da Izvršni svet Skupščine SR Slove- 
nije predlaga v rebalans republiškega proračuna pokrivanje 
res najnujnejšega dela potreb s tem, da bi v okviru sprejetih 
limitov zagotovil, kolikor se da normalno delo koristnikom 
republiškega proračuna. 

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV PRORAČUNA SR SLOVENIJE ZA LETO 1988 
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VRSTA PRIHODKA 

Vrsta 1 - PRIHODKI OD DAVKA OD DOHODKA OZD 
Davek od dohdoka TOZD 

Vrsta 2 - PRIHODKI OD DAVKOD OD OSEBNIH DOHODKOV 
7200 Davek iz osebnega dohodka po stopnji 0,6 % 
'201 Davek iz oseb.doh.delavcev po posebni stopnji 

ZNESEK 

54.800.000.000 
2b.000.000.000 

110.000.000.000 

80.800.000.000 

Vrsta 3 - PRIHODKI OD DAVKOD OD PROM.PROIZV.IN STOR. 
730 Temeljni davek od prometa proizvodov 210.000.000.000 
731 Poseb.rep.davek od prom.proizv.in od plač.za storitve 318.490.456.000 

74 
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Vrsta 4 - PRIHODKI OD DRUGIH DAVKOV 
Davek od tujih oseb 

Vrsta 5 - DRUGI PRIHODKI 
Drugi prihodki 

SKUPAJ PRIHODKI (vrsta 1 - 5 ) 

528.490.456.000 

400.000.000 

150.000.000 

719.840.456.000 

B ODHODKI 

400 
401 
402 

NAMEN ODHODKA ZNESEK 

Namen 1 - SREDSTVA ZA DELO UPRAVNIH ORGANOV 
Sredstva za dohodek delovne skupnosti 
Sredstva za materialne stroške 
Sredstva za amortizacijo 

233.931.365.000 
38.723.000.000 
6.951.500.000 

279.605.865.000 

41 Namen 2 - SRED.ZA POS.IN DRUGE NAM.ZA DELO UPRAV.ORG. 59.370.690.000 



SKUPINA VRSTA ODHODKA Z N K S F. K 
410 

415 
418 

420 

45 
450 
451 
452 
454 
458 

Sredstva za oseb.doh.in druge oseb.prejemke funkc. 
in delegatov 26.848.07i.000 
Sredstva za investicije v osnovna sredstva 12.771.f>l7.000 
Sred9tva za druge potrebe za delo uprav.organov 10.751.000.000 

Namen 3 - SREDSTVA ZA LJUDSKO OBRAMBO 
Sredstva za ljudsko obrambo 

Namen 4 - SRED.ZA SPODBUJANJE RAZVOJA,INTERV.V GOSPOD. 
IN SPODBUJ.HIT.RAZV.GOSPOD.MANJ RAZVITIH OB. 

431 Kompenzacije,premije,regresi in povračila 
433 Druge potrebe in intervencije v gospodarstvu 
434 Sred.za hitrej.razvoj gospod.manj razv.območij v okv.DPS 
435 Sred.za hit.razvoj gospod.manj razv.obm.izven območ.DPS 

37.121.720.000 
4.007.572.000 

955 .07 1 .000 
3.752.801.000 

Namen 5 - SREDSTVA, PRENESENA DRUGIM DPS 
Dopolnilna sredstva proračuna občine 

Namen 6 - SREDSTVA ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI 
Sredstva za izobraževanje 
Sredstva za znanost 
Sredstva za kulturo 
Sredstva za socialno varstvo 

6 3:-. 252.000 
34ft.90O.000 
95.184.000 
75.2 39.000 

Sredstva za uvel jav.pravic bor. voj . inv. in druž.padi .borcev 22 .84(..00f>.000 

1 7 3.9Hi.OOO 

45.H17.170.000 

550.000.000 

2 3.997.581.000 

46 Namen 7 - SREDSTVA ZA DRUGE SPLOŠNE DRUŽBENE POTREBE 
461 Sredstva za družbenopolit.in družbene organizacije 24.803.172.000 
463 Sredstva za varstvo pred škodi j.in naravnimi nesreč. 1.000.00').000 
464 Sredstva za odpravo posledic narav.nesreč 288.342.000 
465 Sredstva za varstvo in izbolj.človekovega okolja 292.830.000 
4&8 Sredstva za druge sploš.družbene potrebe 26.090.17b.000 

52.474.52O.000 

Namen 8 - IZLOČANJE SREDSTEV REZERV 
Izločanje v stalno proračunsko rezervo 

4.025.72 5.000 

Namen 9 - DRUGI ODHODKI 
481 Plačilo za banč.stor.in stroške plačilnega prometa 
488 Drugi odhodki DPS 

3.000.000 
176.000.000 

1 /9.000.000 

Namen 10 - SREDSTVA, PRENESENA DRUGIM DPS 
Prispevek proračunu federacije za leto 1988 

253.625.922.000 

SKUPAJ ODHODKI (Namen 1 - 10) 

PREGLED ODHODKOV PRORAČUNA SR SLOVENIJE PO GLAVNIH NAMENIH 

719.840.456.000 

NAMEN ODHODKA ZAGOTOVLJENA SRED. 
1988 

REBALANS 
1988 

INDEKS 
3 : 2 

40 SREDSTVA ZA DELO UPRAVNIH ORGANOV 202.889.500.000 279.605.865.000 137,8 
400 SREDSTVA ZA DOHODEK DELOVNE SKUPNOSTI 
401 SREDSTVA ZA MATERIALNE STROŠKE 
402 SREDSTVA ZA AMORTIZACIJO 

172.290.100.000 
25,806.000.000 
4.793.400.000 

233.931.365.000 
38.723.000.000 
6.951.500.000 

135,8 
150,1 
145,0 

41 SREDSTVA ZA POSEBNE IN DRUGE NAMENE ZA 
DELO UPRAVNIH ORGANOV 45.774.403.000 59.370.690.000 129,7 

410 Sredstva za osebne dohodke in druge os. 
prejemke funkcionarjev in delegatov — 19.728.200.000 

415 Sredstva za investicije v osnov.sred. 11.878.203.000 

418 Sredstva za druge potrebe za delo uprav.or. 14.168.000.000 

26.848.073.000 

12.771.617.000 

19.751.000.000 

136,1 

107,5 

139,4 
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42 420 SREDSTVA ZA LJUDSKO OBRAMBO 173.983.000 173.983.000 
4 3 SREDSTVA ZA SPODBUJANJE RAZVOJA, INTER- 

VENCIJE V GOSPOD.IN SPODBUJ.HITREJ.RAZ. 
GOSPODARSKO MANJ RAZVITIH OBMOČIJ 46.019.562.000 45.837.170.000 

431 Kompenzacije, premije, reg.in povračila 

433 Druge potrebe in interven.v gospodarstvu 
434 Sred.za hit.razvoj gospodarsko manj raz. 

območij v okviru DPS 
435 Sred.za hit.razvoj gospod.manj razvitih 

območi3 izven območja DPS 
44 445 DOPOLNILNA SREDSTVA PRORAČUNU OBČINE 

37.121.726.000 
3.797.218.000 

652.496.000 

4.448.122.000 
550.000.000 

45 SREDSTVA ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI 17.043.629.000 
450 
451 
452 
454 

458 

Sredstva za izobraževanje 
Sredstva za znanost 
Sredstva za kulturo 

Sredstva za socialno varstvo 
Sred.za uveljav.pravic borcev, voj.inval. 
in družin padlih borcev 

505.370.000 
270.500.000 
82.037.000 

52.472.000 

16.133.250.000 
46 SREDSTVA ZA DRUGE SPLOS.DRUŽBENE POTREBE 46.442.098.000 
461 Sred.za družbenopolit. in družbeneorganizac. 19.686.767.000 

463 Sred.za var.pred škodljivci in narav.nesr. 1.000.000.000 
464 Sred.za odpravo posledic narav.nesreč 288.342.000 
465 Sred.za var.in izboljšanje človekiokolja 292.830.000 
468 Sred.za druge splošne družbene potrebe 25.174.159.000 
47 470 IZLOČANJE V STALNO PRORAČUNSKO REZERVO 

48 
2.921.125.000 

DRUGI ODHODKI 179.000.000 
481 Plačilo za ban.stor.in stroš.plačil.prom. 3.000.000 
488 Drugi odhod.DPS (tekoča prorač.rezerva) 176.000.000 

SKUPAJ : 361.993.300.000 

44 440 PRISPEVEK FEDERACIJI: 

SKUPAJ s 

210.393.616.000 

37.121.726.000 
4.007.572.000 

955.071.000 

3.752.801.000 
550.000.000 

23.997.581.000 
632.252.000 
348.900.000 
95.184.000 

75.239.000 

22.846.006.000 
52.474.520.000 

24.803.172.000 

1.000.000.000 
288.342.000 
292.830.000 

26.090.176.000 
4.025.725.000 

179.000.000 

3.000.000 

176.000.000 
466.214.534.000 

253.625.922.000 

100 

99,6 
100 
100 

146,4 

84,4 
100 
140,8 
125,1 
129 
116 

143,4 

141,6 

113,0 
126 
100 

100 
100 

103,6 
137,8 

100 

100 
100 
128,8 

120,5 

572.386.916.000 719.840.456.000 125,8 

NAMEN 

1 

400 DOHODEK DELOVNIH SKUPNOSTI 
- brutto OD delovnih skupnosti 
- delo v posebnih pogojih 
- sklad skupne porabe 

401 MATERIALNI STROŠKI 

402 AMORTIZACIJA 
410 OSEBNI DOHODKI FUNKCIONARJEV 
418 POSEBNI NAMENI 

SPREMEMBE MED LETOM 

SKUPAJ : 

SREDSTVA ZA DELO ORGANOV 

Zagotovi j.sred. 
1988 

171.490.100.000 
163.864.000.000 

4.622.500.000 
3.003.600.000 

25.806.000.000 
4.793.400.000 

19.728.200.000 
14.168.000.000 

800.000.000 

Rebalans 
1988 

232.731.365. 
223.005.801. 

6.324.200. 
3.401.364. 

38.723.000. 
6.951.500. 

26.848.073. 
19.751.000. 

t 

000 
000 
000 
000 
000 
000 
000 
000 

1.200.000.000 

Indeks 
3 : 2 

135.7 
136.1 
136.8 
113.2 
150,1 
145.0 
136.1 
139,4 

150,0 

^TABELA 

236.785.700.000 326.204.938.000 137,8 
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TABELA 2 a 

RAZPOREJENA SREDSTVA ZA MATERIALNE STROŠKE, AMORTIZACIJO IN POSEBNE NAMENE PO KORISTNIKIH 

v 000 din 
Zap. 
št. NAZIV ORGANA MATERIALNI 

STO) S KI AMORTIZACIJA 
POSEBNI 

NW-ENI 

1. Predsedstvo SR Slovenije 
2. Skupfečina SR Slovenije 
3. Izvršni svet Skupščine SRS 
4. Urad IŠ za narodnosti 
5. Sekretariat IS za kadrovska vprašanja 
6. Protokol IS 
7. Komisija SRS za odnose z ver.skup. 
8. Ustavno sodišče SRS 
9. RS za finance 
10. RS za ljudsko obrambo 
11. RS za pravosodje in upravo 
12. RK za delo 
13. RK za družbeno planiranje 
14. RK za informiranje 
15. RK za zakonodajo 
16. RK za mednarodno sodelovanje 
17. RK za varstvo okolja in urejanje prostorov 
18. RK za energetiko 
19. RK za industrijo in gradbeništvo 
20. RK za tržišče in splošne gospodarske zadeve 
21. RK za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 
22. RK za promet in zveze 
23. RK za borce in vojaške invalide 
24. RK za zdravstveno in socialno varstvo 
25. RK za vzgojo in izobraževanje ter telesno kulturo 
26. RK za kulturo 
27. RK za raziskovalno dejavnost in tehnologijo 
28. RK za turizem in gostinstvo 
29. RK za drobno gospodarstvo 
30. Republiška geodetska uprava 
31. Republiška uprava za družbene prihodke 
32. Republiška uprava za jedrsko varnost 
33. Zavod SRS za družbeno planiranje 
34. Zavod SRS za statistiko 
35. Zavod SRS za mednar.zn.teh.pr.in k.sod. 
36. Hidrometeorološki zavod SRS 
37. Seizmološki zavod SRS 
38. Zavod SRS za varstvo naravne in kulturne dediščine 
39. Zavod SRS za šolstvo 
40. Arhiv SRS 
41. Republiški štab za teritorialno obrambo 
42. Luška kapitanija Koper 
43. Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu 
44. Kazensko poboljševalni dom Dob pri Mirni 
45. Kazensko poboljševalni dom Ig pri Ljubljani 
46. O K P D Maribor 
47. Prevzgojni dom Radeče 
48. Zapori Celje 
49. Zapori Koper 
50. Zapori Ljubljana 
51. Zapori Maribor 
52. Sodišče združenega dela SRS 
53. Družbeni pravobranilec samouprav.SRS 
54. Republiški senat za prekrške 
55. Javno pravobranilstvo SRS 
56. Vrhovno sodišče SRS 
57. Javno tožilstvo SRS 
58. Višje sodišče Celje 
59. Višje sodišče Koper 
60. Višje sodišče Ljubljana 
61. Višje sodišče Maribor 
62. Višje javno tožilstvo Celje 
63. Višje javno tožilstvo Koper 

162 
906 
461 

6 
122. 
148. 
10. 

165. 
81. 

210. 
751. 
163. 
33. 

140. 
58. 
85. 

230. 
94. 

497. 
211. 
140. 
146. 
45. 

118. 
70. 
34. 
23. 
25. 
31. 
55. 
72. 
43. 

293. 
1.435. 

55. 
1.064. 

132. 
77. 

528. 
163. 
157. 
46. 
21. 

796. 
61. 
76. 
74. 

294. 
217. 
380. 
219. 
40. 
44. 
42. 
20. 

182. 
61. 
75. 
93. 

194. 
119. 
19. 
23. 

.572 

.571 

.374 

.529 

.036 

.980 

.260 

.199 

.626 

.400 

.143 

.341 

.698 

.065 

.133 

.062 

.529 

.804 

.873 

.581 

.844 

.487 

.334 

.525 

.774 

.865 

.342 

.554 

.399 

.788 

.961 

.500 

.299 

.879 

.922 
330 
999 
448 
684 
877 
226 
911 
177 
270 
040 
986 
112 
611 
002 
153 
654 
252 
051 
677 
491 
289 
678 
495 
542 
600 
642 
232 
817 

66.768 
303.550 
179.896 

223 
40.709 

999.756 
1.444 

19.253 
8.085 

957.951 
110.607 

18.998 
13.044 
9.051 

12.609 
15.911 
27.112 

4*929 
36.990 
10.270 
15.155 
1.277 
4.966 

10.827 
8.967 

803 
6.714 
1.286 

811 
31.477 
5.723 

310.106 
1.212.362 

17.783 
1.131.532 

93.334 
16.526 
45.869 
84.183 
3.133 

31.854 

142.529 
33.482 
22.481 
23.400 
36.782 
26.452 
59.272 
45.134 

3.466 
11.339 
6.908 
3.976 

22.777 
4.105 
9.216 

11.981 
15.641 
10.911 

741 
845 

171 
„ 682 

157 
1 

1.449 
1.935 

226 
6 
4 

1.417 
1.161 

7 
3 

282 
3 

174 
65 

8 
5 
5 

15 
12 

5 
277 
88 
42 

7 
1 
1 

22 
11 
69 
56 

1.136 
128 

15 
30 
53 
41 
34 

969 

47 
1.160 

83. 
115. 

53. 
284, 
193. 
766. 
357. 
23. 

3. 
1. 

.114 

.986 

.289 

.157 

.989 

.212 ' 

.724 
125 

.442 

.985 

.162 

.571 

.249 

.836 

.273 

.549 

.664 

.245 

.971 

.955 

.759 

.092 

.350 

.423 

.945 

.959 

.359 

.101 

.732 

.674 

.840 

.506 

.637 

.442 

.321 

.960 

.342 

.479 

.521 

.624 

.367 
951 

.837 

.214 

.397 

.137 

.434 

.516 

.474 

.251 

.324 

.834 

.076 

.667 
495 

.197 

.612 

.708 

.480 

.902 

.834 
84 
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64. 
65. 
66. 
67. 
68. 
69. 
70. 
71. 
72. 
73. 
74. 
75. 
76. 
77. 
78. 
79. 
80. 
81. 
82. 
83. 
84. 
85. 
86. 
87. 
88. 
89. 
90. 
91. 

Višje javno tožilstvo Ljubljana 
Višje javno tožilstvo Maribor 
Sodišče združenega dela Brežice 
Sodišče združenega dela Celje 
Sodišče združenega dela Koper 
Sodišče združenega dela Kran] 
Sodišče združenega dela Ljubljana 
Sodišče združenega dela Maribor 
Sodišče združenega dela Murska Sobota 
Sodišče združenega dela Nova Gorica 
Sodišče združenega dela Novo mesto 
Sodišče združenega dela Postojna 
Temeljno sodišče Celje 
Temeljno sodišče Koper 
Temeljno sodišče Kranj 
Temeljno sodišče Ljubljana 
Temeljno sodišče Maribor 
Temeljno sodišče Murska Sobota 
Temeljno sodišče Nova Gorica 
Temeljno sodišče Novo mesto 
Temeljno javno tožilstvo Celje 
Temeljno javno tožilstvo Koper 
Temeljno javno tožilstvo Kranj 
Temeljno javno tožilstvo Ljubljana 
Temeljno javno tožilstvo Maribor 
Temeljno javno tožilstvo Murska Sobota 
Temeljno javno tožilstvo Nova Gorica 
Temeljno javno tožilstvo Novo mesto 

57 
25 
11 
28 
29. 
27. 

141. 
36. 
11. 
22. 
11. 
18. 

535. 
406. 
445. 

1.594. 
959. 
348. 
349. 
522. 
84. 
52. 
71. 

162. 
78. 
24. 
51. 
34. 

.053 

.879 

.011 

.336 

.972 

.728 

.799 

.374 

.484 

.087 

. 855 

.768 

.016 

.350 

.353 

.551 

.053 

.436 

. 144 

.561 

.501 
945 
480 
605 
713 
473 
279 
663 

6.455 

583 
3.700 
3.379 
3.686 

14.055 
3.499 

882 
1.723 
1,333 
1.536 

96.180 
47.324 
42.846 

111.280 
97.056 
53.986 
24.570 
33.276 
8.686 
6.927 
3.802 
7.798 
1.766 
5.353 
3.544 
2.993 

1.062 
257 

4.223 
9.410 
4.272 
3.247 

51.330 
15.502 
10.034 
5. 299 

. 850 
2.601 

236.921 
132.348 

*202.581 
447.425 
44 3.266 
146.088 
219.873 
128.520 
16.742 
15.691 
19.683 
18.038 
29.283 
18.671 
26.379 
17.331 

SKUPAJ - brez organov za notranje zadeve 
Organi za notranje zadeve 

18.509.964 
20.213.036 

16.145.282 
3.605.718 

38.723.000.000 6.951.500.000 19.751.000.000 

415 - SREDSTVA ZA INVESTICIJE V OSNOVNA SREDSTVA TABELA 3 

NAMEN 
PRORAČUN REBALANS INDEKS 

19B8 1988 (3:2) 

12,771.617.000 107,5 

- investicijsko vzdrževanje zgradb republiških 
upravnih in pravosodnih organov 468.777.000 468.777.000 

- specialna oprema organov za notranje zadeve 6,305.713.000 6,305.713.000 
- sanacija objektov počitniške skupnosti 28.852.000 

investicijsko vzdrževanje zgradb temeljnih 
sodišč, sploš.sodišč združ.dela in tem.jav.tož. 600.000.000 600.000.000 

- financiranje izgradnje zaporov Nova Gorica 400.000.000 

415 - SREDSTVA ZA INVESTICIJE V 
 OSNOVNA SREDSTVA   11,878.203.000  
- sredstva za odplačilo anuitet 926.140.000 926.140.000 100 
- sredstva za modernizacijo državnih organov 168.935.000 168.9i35.000 100 

sofinanciranje programa graditve stanovanj 
za delavce organov za notranje zadeve 1,585.310.000 1,833.100.000 115 6 

sofinanciranje programa graditve stanovanj 
za nosilce družbenih funkcij 548.525.000 923.600.000 

sofinanciranje programa graditve stanovanj 
za delavce republiških organov 845.951.000 

168,4 

1,116.500.000 131,4 

100 
100 

28.852.000 100 

100 
400.000.000 100 
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43 - SREDSTVA ZA SPODBUJANJE RAZVOJA, INTERVENCIJE V GOSPODARSTVU 
IN SPODBUJANJE HITREJŠEGA RAZVOJA GOSPODARSKO fWU RAZVITIH CEMDČIJ 

TABELA 4 

NAMEN PRORAČUN REBALANS INDEKS 
1988 1988 (3:2) 

KOMPENZACIJE, PREMIJE, REGRESI 
IN POVRAČILA  37,121.726.000 37,121.726.000 

RS ZA FINANCE    35,717.246.000  35,717.246.000  ,100 

sredstva za regresiranje dela stroškov iz 
naslova obresti za kredite za namene v o- 
kviru selektivnega programa v kmetijstvu 15,138.816.000 15,138.816.000 100 
sredstva za regres za umetna gnojila, var- 
stvo rastlin in kakovostno sortno seme 20,578.430.000 20,578.430.000 100 

RK ZA INFORMIRANJE  3,023.175.000 

- sredstva za pospeševanje konjereje za 
obrambne namene 

3,023.175.000 

RK za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 26,281.000 31.231.000 

- Triglavski narodni park BLED-GOJ.LOVIŠČE 
- Medved - Kočevje 
- Kozorog - Kamnik 
- Jelen - Snežnik 
- Skupnost OZD za lovstvo in ribištvo 

• ■ ' ■■ - • -j 

_1?33 ~ SREDSTVA ZA POSPEŠEVANJE KONJER.IN RIBlS. 159,226.000  197.220.000 

100 RK ZA TRŽIŠČE IN SPLOSNE GOSPODARSKE ZADEVE 1.404.480.000 1,404.480.000  

- sredstva za premije, pri odkupu žitaric 

433 - DRUGE POTREBE IN INTERVENCIJ? V GOSPOD. 3,797.218.000 4,007.572.000 100,5 

4330 - Sredstva za sofinanciranje razlik v 
 ceni političnoinforroativnih dnevnikom 3,023.175.000 3,023.175.000 100 

-DELO 
- V E C E R 
-DNEVNIK 

_4331 - Sredstva za sofinanciranje drug.glasil 156.793.000 199.400.000 127 2 

REPUBLIŠKA KONFERENCA SZDL SLOVENIJE  1.093.000  1.400.000 128,1 
- "NAŽA ŽENA" 

REPUBLIŠKI ODBOR ZVEZE ZDRUŽ.BORCEV NOV SRS 155.700.000 198.000.000 127.2 
- "TV - 15" '  

4332 - SREDSTVA ZA FINANCIRANJE GOJIT.LOVISč 26.281.000  31.231.000  118 8 

123,9 

RK za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 53.160.000 62.320.000 117 2 

Kobilarna Lipica 28.160.000 36.320.000 129,0 
- Zavod za ribištvo 25.000.000 26.000.000 104,0 

(vodenje katastra) 
REPUBLIŠKI STAB ZA TERITORIALNO OBRAMBO 106.066.000 134.900.000  127,2 

4334 - Sredstva za spodbujanje razvoja in var- 
stva naravne in kulturne dediščine 431.743.000  556.546.000 128 9 

RK ZA KULTURO 431.743.000 556.546.000  i2B,9 
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1 2 3 4 
- Arboretum Volčji potok 3.426.000 4.096.000 119,6 
- Spominski park Trebče 40.281.000 51.950.000 129,0 
- Triglavski narodni park Bled 388.036.000 500.500.000 129,0 
- Notranjski kraški park 

434 - SREDSTVA ZA HITREJŠI RAZVOJ GOSPODARSKO 
MANJ RAZVITIH OBMOČIJ V OKVIRU DPS 652.496.000  955.071.000  146,4 

Komisija za pospeševanje skladnejšega regio* 
nalnega razvoja v IS  652.496.000 955.071.000 146,4 
- sredstva za pospeševanje skladnejšega regi- ( 

onalnega razvoja v SRS 

435 - SREDSTVA ZA HITREJŠI RAZVOJ GOSPODARSKO 
 ^ANJ RAZVITIH OBMOČIJ IZVEN OBMOČJA DPS 4,448.122.000 3,752.801.000  84,4 

Republiški komite za mednarodno sodelovanje 4,448.122.000 3,752.801.000 84 4 
- prispevek skladu solidarnosti z neuvršče- 

nimi državami in državami v razvoju 
——  .  

S K U P A J s (433+434+435) 46,019.562.000 45,837.170.000 99,6 

45 - SREDSTVA ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI TABELA 5 

NAMEN PRORAČUN 
1988 

450 - SREDSTVA ZA IZOBRAŽEVANJE 505.370.000 
Sekretariat za kadrovska vprašanja v IS 153.830.000 
- štipendiranje za potrebe organov v fed. 
- štipendiranje za potrebe rep.uprav.organov 

REPUBLIŠKI SEKRETARIAT ZA LJUDSKO OBRAMBO 
- štipendije 

40.130.000 
113.700.000 

 2.464.000 

REPUBLIŠKI SEKRETARIAT ZA PRAVOSOD.IN UPRAVO 75.769.000 
- štipendije za potrebe pravosodja 73.637.000 
- sredstva za srednjo penološko šolo 2.132.000 

REPUBLIŠKI KOMITE ZA VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE 
TER TELESNO KULTURO  248.015.000 

REBALANS 
1988 

632.252.000 
192.000.000 

50.100.000 
141.900.000 

3.321.000 

93.552.000 

91.420.000 
2.132.000 

314.880.000 

INDEKS 
(3 : 2) 

125,1 

124,8 
124,8 I 
124,8 

134.8 

123,5 

124,2 
100 

127,0 
- Obveznosti do slovenskega šolstva v zamejst. 

- Obveznost do osnovnega šolanja pripadnikov 
drugih narodov v Jugoslaviji in do šolstva 
narodnosti v SR Sloveniji 

- štipendije mladih iz zamejstva in otrok 
slovenskih izseljencev 

- stiki s tujino 

ZAVOD SRS ZA MEDNARODNO ZNANSTVENO, TEHNIČNO 
PROSVETNO IN KULTURNO SODELOVANJE 

80.256.000 

14.784.000 

148.400.000 

4.575.000 

12.960.000 

105.256.000 

19.784.000 

185.265.000 
4.575.000 

16.167.000 

131,2 

133,8 

124,8 
100 

124,7 
- dodatno štipendiranje kadrov iz manj razvitih 

DVR po meddržavnih sporazumih 

ZAVOD SRS za šolstvo 12.332.000 
izdelava učnih načrtov 
priprava učne tehnologije 

4.932.000 
7.400.000 

12.332.000 
4.932.000 
7.400.000 

100 

100 
100 
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1 2 3 4 

451 - SREDSTVA ZA ZNANOST  270.500.000 348.900.000 fl29,0 

Republiški sekretariat za finance 270.500.000 348.900.000 129,0 
- ekspertize v tekočem letu 

452 - SREDSTVA ZA KULTURO  82.037.000 95.184.000 116,0 

Republiški komite za kulturo 82.037.000 95.184.000 116,0 
- sofinanciranje druge izdaje Enciklop.Jugosl. 46.983.000 54.983.000 117,0 
- sofinanciranje projekta leksikografije 14.256.000 14.256.000 100 
- sofinanciranje jugoslovanske kinoteke 3.240.000 4.900.000 151,2 
- sofinancir.jugoslov.bibliograf.inštituta 6.813.000 10.300.000 151,2 

- stiki s tujino 1.153.000 1.153.000 100 
- sofinanciranje simpozija "MODINCI" 8.800.000 8.800.000 100 
- medrepubliško sodelovanje 528.000 528.000 100 
- izdelava osnutka oznak za nar.in kult.spomen. . 264.000 264.000 100 

454 - SREDSTVA ZA SOCIALNO VARSTVO 52.472.000 75.239.000 143,4 

Republiški sekretariat za finance 15.672.000 35.000.000 223,3 
- odškodnine po sodnih sklepih 

REPUBLIŠKI KOMITE ZA VARSTVO OKOLJA IN 
UREJANJE PROSTORA 36.800.000 40.239.000  109,3 
- vzdrževanje pokopališč in grobov,pripadnikov 

zavezniških in drugih tujih armad v SRS 

458 - SREDSTVA ZA UVELJAVLJANJE PRAVIC BORCEV, 
VOJ.INVALIDOV IN DRUŽIN PADLIH BORCEV 16,133.250.000 22,846.006.000 141,6 

Republiški komite za borce in voj.invalide 16,133.250.000 22,846.006.000 141,6 
- dodatek zaposlenim udeležencem NOV 5.875.000 5.875.000 100 
- zdravstveno varstvo borcev NOV 379.440.000 379.440.000 100 
- dopolnilno varstvo vojaških invalidov 11,660.000.000 15,333.000.000 131,5 
- varstvo civilnih invalidov vojne 3,511.545.000 5,986.545.000 170,5 

- varstvo borcev za severno mejo in slov. 
vojnih dobrovoljcev 35.760.000 35.760.000 100 

- stroški dela posebne komisije za izjemno 
priznanje pravice do pokojnine po 51*. čl. 
zakona o temeljnih prav.in pokojninskega / 
invalidskega zavarovanja 630.000 ' 630.000 100 

- republiške priznavalnine 540.000.000 1,104.756.000 204,6 

SKUPAJ : (450+451+452+454+458) 17,043.629.000 23,997.581.000 140,8 

TABELA 6 
46 - SREDSTVA ZA DRUGE SPLOŠNE DRUŽBENE POTREBE 

PRORAČUN REBALANS INDEKS 
1988 1988 3 : 2 

 i    2 3 4  

461 - SREDSTVA ZA DRUŽBENOPOLITIČNE IN DRUŽ- 
BENE ORGANIZACIJE   19.686.767.000 24,803.172.000 126,0 

Sekretariat Izvršnega sveta Skupščine SRS 11.607.760.000 13,507.760.000 116,4 
- ustavne obveznosti I 
Urad za narodnosti   1.165.862.000  1.442.148.000  123.7 
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2 3 4 
- financiranje narodnosti 782.515.000 967.955.000 123,7 
- s6financiranje s SR Hrvatske 383.347.000 474.193.000 123,7 

Republ i žka konferenca SZDL Slovenije 2,974.815.000 4.266.671.000 143, 4 
- sredstva za delo 

Koordinacijski odbor za proslavo pri RK 
SZDL Sloveni je 60.000.000 60.000.000 1QQ 

- sredstva za proslave republiškega pomena 

Republiška volilna komisija  19.888.000  4S.080.000  226,7 
- pri RK SZDL Slovenije 12.848.000 36.000.000 280,2 

- pri RSPU 7.040.000 9.080.000 129 
Komisija za manjšinska in izšel j.vprašanja 70.750.000 91.252.000 129 
- izdatki za zamejstvo 

Republiška konferenca ZSM Slovenije 1,275.659.000 1,793.867.000 140,6 
- sredstva za delo 774.254.000 1.117.679.000 144,4 

2.856.000 3.684.000 12^ 
32.633.000 42.097.000 129 

- sredstva"AVNOJ 88 
- mesec mladosti 
- financ.mlad.seminarja Alpe-Jadran 850.000 

- sredstva za delo 
- sredstva za republiški odb.zveze prostovolj- 

cev za severno mejo 1918/19 1.000.000 

Republiška konferenca zveze rezerv.voj.star.SRS 188.486.000 
- sredstva za delo 

Skupnost slovenskih občin 
- sredstva za delo 

Društvo za združene narode za SRS 
- sredstva za delo 

12 

1.096.000 129 
- mladinsko prostovoljno delo 280.972.000 337.946.000 120 3 
- festival dela 159.000.000 259.000.000 162,9 
- delovanji- univerzitetne konfer.ZSMS 15.581.000 20.096.000 129 
- mednarodna izmenjava prostovolj. 9.513.000 12.269.000 129 

Republiški odbor zveze združ. borcev NOV SRS 523.500.000 

522.500.000 738.948.000 
740.948.000 141,5 

141,4 

2.000.000 200 

268 . 740 . 000  142.6 
188.486.000 268.740.000 

  608.443.000 

11.079.000  14.290.000 

Mednarodni center za upravljanje podjetij 
. v družbeni lastnini v deželah v razvoju 19.248.000  19.248.000 

142,6 

139.3 

142,3 

Slovenska izseljenska matica   436.817.000 

- sredstva za delo 247.413.000 352.048.000 

- sofinanc.revi je "Rodna gruda" 40.600.000 57.669.000 142 
- sredstva za posebne namene 63.872.000 

sred.za angl.izdajo revije "Rodna gruda" 54.932.000 
- pomoč izseljencem 30.000.000 - 30.000.000 

  3 . 794 .000  4 .641.000 

90.698.000 142 
78.028.000 142 

100 
122,3 

Jugoslovanski center za teorijo in prakso 
samoupravljanja Edvard Kardelj  ' 57.316.000 73.925.000  
- sredstva za delo | 

. Slovenska akademija znanosti in umetnosti 1,121.457.000 U667.719.000 
- sredstva za delo 1.002.195.000 :1.357.569.000 135,5 
- sred.za adaptac.zgradbe na podlagi SS 119.262.000 200.000.000 167,7 

- proslava ob 50-letnici SAZU - 110.150.000 

148,7 

I 

100 
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- sredstva za delo 
RK za kulturo 90.420.000 116.622.000 129 
- arhiv.dej.Inštit.za zgodov.delavsk.gibanja 80.677.000 

- sredstva za obdelavo emigrant.tiska pri NUK 9.743.000 

Inštitut za narodnostna vprašanja 59.916.000 

104.055.000 

12.567.000 

81.818.000 
- sredstva za delo 
463 - SREDSTVA ZA VARSTVO PRED ŠKODLJIVCI IN 

NARAVNIMI NESREČAMI 1>000.000.000 1,000.000.000 
- Hidrometeorološki zavod SRS 1,000.000.000 1,000.000.000 

129 

129 

136,6 

- sredstva za obrambo pred točo 

464 - SREDSTVA ZA ODPRAVO POSLEDIC NEVAR.NES. 288.342.000 288.342.000 
RK za kmetijstvo,gozdar.in prehrano 288.342.000 288.342.000 100 

nabava avionov za gašenje gozd.in drug.pož. 272.033.000 
- vzdržev.in korišč.av.za gaš.gozd.in drug.pož. 16.309.000 

/ 
465 - SREDSTVA ZA VAR.IN IZBOLJ.ČLOVEKOV.OKOLJA 292.830.000 

272.033.000 
16.309.000 

292.830.000 
Hidrometeorološki zavod SRS 292.830.000 292.830.000 

100 
100 

100 

- sredstva za varstvo zraka 

468 - SREDSTVA ZA DRUGE SPLOS.DRUŽBENE POT. 25,174.159.000 26,090.176.000 
4680 - SRED.ZA DRUGE SPLOS.DRUZ.POTREBE NA 

OBMOČJU SRS 1,983.762.000 2,204.458.000 

103.6 

111,1 
RS za finance 71.421.000 92.117.000 
- visokogorske planinske postojanke 
RK za vzgojo in izobraž.ter tel.kulturo 228.858.000 328.858.000 
- dvojezično šolstvo in šolstvo z italijan. 

učnim jezikom 

 RO Zveze združenj borcev NOV SRS  790.133.000 790.133.000 

143,7 

100 
- Muzej ljudske revolucije 

Republiška geodetska uprava 885.350.000 985.350.000 111,3 
- geodetska dela na območju SRS 
Republiški odbor zveze združenj borcev NOV SRS 8.000.000 8.000.000 
- Zdravstveno rekreacij.cent.za voj.invalide 

in udeležence NOV v Strunjanu 

4681 - SREDSTVA ZA DRUGE SPLOŠNE DRUŽB.POTREBE 
IZVEN OBMOČJA SRS 23,190.397.000 23,885.718.000 

RS za finance 23,190.397.000 23,885.718.000 
- odplačilo inozemskih dolg.NB Jugoslavije 
- odplačilo inozemskih dol.Jugosl.inv.banki 
- odplačilo obroka kredita NB Jugoslavije 
- plačilo prov.NBJ za sred.,odstop.SRS v 

trajno last 
- plačilo obv.SRS na podlagi zakona o pren. 

sred.pravic in obveznosti na dol.TOZD 
- Univerziada Zagreb 
- Tehnološki razvoj 
- sredstva za premoščanje razlik,nastalih 

zaradi razl.pog. za vpis posojil in plasma 
sred.skl.Federac.za kredit.hitrej.razv.go- 
spod. manj razvitih republik in AP 

- sred.za kritje tečajnih razlik 

1,133.754.000 
1,000.000.000 
1,000.000.000 

4.537.000 

13.000.000 

346.350.000 

668.536.000 
19,024.220.000 

1,133.754.000 
1,000.000.000 
1,000.000.000 

4.537.000 

13.000.000 

3,084.891.000 

668.536.000 
/ 16,981.000.000 

100 
100 
100 

100 

100 

89,3 
SKUPAJ : (461+463+464+465+468) 46,442.098.000 52,474.520.000 113,0 



PREDLOG ZAKONA 

o spremembah in dopolnitvah zakona o davkih 

občanov (ESA-447) 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na 125. seji dne 
28. lulija 1988 določil besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNI- 
TVAH ZAKONA O DAVKIH OBČANOV, 

ki vam ga pošiljamo v obravnavo na podlagi prve alinee 
215. člena. 266. in 267. člena poslovnika Skupščine SR 
Sloveni/e v integralnem besedilu. 

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 skupščinskih delovnih teles sodelovala: 

- Anton PENGOV, direktor Republiške uprave za druž- 
bene prihodke in 

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

I. SPLOŠNE DOLOČBE 

1. člen 
Za zadovoljevanje splošnih družbenih potreb, ki se financi- 

rajo iz proračunov družbenopolitičnih skupnosti, plačujejo 
delavci, drugi delovni ljudje in občani (v nadaljnjem besedilu: 
občani) v Socialistični republiki Sloveniji davke, po določbah 
tega zakona, po odlokih občinskih skupščin ter po predpisih, 
izdanih na tej podlagi. 

2. člen 
Vsak občan je dolžan prispevati k zadovoljevanju splošnih 

družbenih potreb v sorazmerju s svojimi materialnimi mož- 
nostmi 

Občani plačujejo davke po načelu, da sorazmerno več pri- 
speva tisti, ki dosega večji dohodek. 

3. člen 
Občani na območju iste družbenopolitične skupnosti imajo 

ob enakih, z zakonom in odlokom občinske skupščine dolo- 
čenih pogojih, enake obveznosti glede plačevanja davkov. 

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

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

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

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

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

narodnoosvobodilne in revlucionarne vojne 1936 do 1939, 
borcev za severno mejo v letih 1918 in 1919 in slovenskih 
vojnih dobrovoljcev iz vojn 1912 do 1918; 

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

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

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

9. nagrad, ki jih dajejo znanstvenikom in umetnikom Orga- 
nizacija združenih narodov in njene Organizacije, medna- 
rodne organizacije in tuje nacionalne organizacije z medna- 

rodnim ugledom kot mednarodno priznanje za znanstveno, 
književno in umetniško delo; 

10. POSEBNIH PLAČIL IN POSEBNIH NAGRAD, KI JIH 
PREJMEJO KOT DELAVCI ZA IZUME, ZNAKE RAZLIKOVANJA 
IN TEHNIČNE IZBOLJŠAVE, USTAVRJENE V ZDRUŽENEM 
DELU IN POSEBNIH NADOMESTIL, KI JIH PREJMEJO KOT 
DELAVCI PRI DELOVNIH LJUDEH, KI SAMOSTOJNO OPRAV- 
LJAJO DEJAVNOST V SKLADU S KOLEKTIVNO POGODBO 
ZA IZUME, ZNAKE RAZLIKOVANJE IN TEHNIČNE IZBOLJ- 
ŠAVE, ZA KATERE JE S POTRDILOM POSEBNE KOMISIJE, 
USTANOVLJENE PRI REPUBLIŠKEM UPRAVNEM ORGANU^ 
PRISTOJNEM ZA RAZISKOVALNO DEJAVNOST IZKAZANO 
DA GRE ZA TE OBLIKE USTVARJALNOSTI: 

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

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

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

14. OSEBNIH DOHODKOV DELAVCEV V RUDNIKIH KIJIH 
DOSEGAJO Z DELOM V JAMSKIH KOPIH; 

15. prejemkov za delo med rehabilitacijo; 
16. PREJEMKOV ZA OBČASNO ALI ZAČASNO NEGO OZI- 

ROMA POM0C INVALIDOM, KI JIH OBČANOM IZPLAČAJO 
DRUŠTVA INVALIDOV OZIROMA NJIHOVE ZVEZE; 

17. dela osebnega dohodka, ki ga delavci dajejo za odstra- 
njevanje posledic elementarnih nesreč; 

18. nadomestil za gospodarjenje z združenimi sredstvi, ki 
pripadajo poslovodji pogodbene organizacije združenega 
dela, če jih združi najmanj za pet let in se mu vračajo v enakih 
letnih obrokih; 

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

6. člen 
Socialistična.republika Slovenija in občine z zakonom ozi- 

roma odlokom uvajajo davke, ki so po zakonu njihov doho- 
dek, in samostojno določajo njihovo višino. 

7. člen 
Ko uvajajo davke, morajo družbenopolitične skupnosti 

zagotoviti, da bodo obveznosti določene tako, da z njimi 
trajno spodbujajo zavezancu k večji produktivnosti dela in da 
ne pride do neutemeljenih razlik v višini obveznosti med 
posameznimi družbenopolitičnimi skupnostmi. 

Zaradi izenačevanje pogojev gospodarjenja, skladnega raz- 
voja Socialistične republike Slovenije ter zagotovitve enako- 
pravnega položaja občana, družbenopolitične skupnosti 
z medsebojnimi dogovori, usklajujejo davčne obveznosti ob- 
čanov. 

8. člen 
Davčni zavezanec je občan, ki ima osebni dohodek oziroma 

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

Izjemoma, kadar je tako določeno v zakonu, je zavezanec za 
davek eden izmed članov gospodinjstva. 
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Z gospodinjstvom je mišljena skupnost življenja, pridobiva- 
nja in trošenja sredstev, če ni z zakonom drugače določeno. 

Glede obveznosti plačevanja davkov so z občani izenačene 
civilnopravne osebe, če ni s tem zakonom drugače določeno. 

Tuje pravne in fizične osebe, ki imajo v Socialistični repu- 
bliki Sloveniji kakšen dohodek, ali, ki imajo ali pridobijo 
kakšno premoženje, plačujejo davke po tem zakonu, če ni 
z zakonom ali mednarodnim sporazumom drugače določeno. 

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

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

10. člen 
Stopnje davkov se predpisujejo z zakonom oziroma z odlo- 

kom družbenopolitične skupnosti. 
Stopnje davkov se določijo za vsako vrsto davka posebej. 
Stopnje za posamezne vrste davkov so enotne na vsem 

območju republike oziroma občine, če ni v tem zakonu dru- 
gače določeno. 

11. člen 
Stopnje davkov se predpisujejo praviloma za srednjeročno 

plansko obdobje. 
Stopnje davkov se določijo skladno z družbenoekonomsko 

usmeritvijo gospodarstva in družbenih dejavnosti, določeno 
v dogovorih o temeljih planov. 

Stopnje davkov so lahko proporcionalne ali progresivne. 
Sistem stopenj za posamezne vrste davkov določa zakon. 
Pri uporabi progresivnih stopenj se davek ne sme povečati 

za več, kot znaša razlika med dejansko osnovo in maksimalno 
osnovo za prvo nižjo stopnjo. 

12. člen 
VIŠINA DAVKOV SE UGOTAVLJA PO PREDPISIH, KI 

VELJAJO NA DAN 1. JANUARJA TISTEGA LETA, ZA KATERO 
SE OBVEZNOST UGOTAVLJA, ČE NI Z ZAKONOM DRUGAČE 
DOLOČENO. 

POSAMEZNE DOLOČBE PREDPISOV IMAJO UČINEK ZA 
NAZAJj ČE SO ZA ZAVEZANCA UGODNEJŠE IN ČE TAKO 
DOLOČIJO DRUŽBENOPOLITIČNE SKUPNOSTI Z ZAKONOM 
OZIROMA ODLOKOM. 

13. člen 
Oprostitve in olajšave glede plačevanja davkov se smejo 

predpisati, če je to potrebno za uresničevanje ciljev ekonom- 
ske in socialne politike, ali če to nalagajo drugi splošni inte- 
resi. 

Socialistična republika Slovenija oziroma občina lahko 
predpiše trajne in začasne oprostitve ter olajšave glede davka, 
ki je po zakonu njen dohodek. 

Š tem zakonom uvedene oprostitve in olajšave glede plače- 
vanja davkov veljajo tudi za dohodke, ki pripadajo občini. 

Oprostitve in olajšave, ki jih na podlagi pooblastil iz tega 
zakona, z odlokom uvedejo občinske skupščine, veljajo tudi 
za dohodke, ki pripadajo republiki. 

14. člen 
če je pridobitev ali izguba kakšne pravice vezana na višino 

dohodkov oziroma na višino davka in če ni v posebnih predpi- 
sih drugače določeno, se za ugotovitev dohodkovnega cen- 
zusa med dohodke občana vštevajo tudi dohodki, ki so 
začasno oproščeni davkov, davki pa se v zvezi s tem obraču- 
najo, kbt da ne bi bilo začasnih oprostitev in olajšav. 

15. člen 
Pristojni občinski organ za družbene prihodke (v nadalj- 

njem besedilu: davčni organ) mora zavezanca z odločbo 
obvestiti o osnovi, stopnji in višini odmerjenega davka, če ni 
s tem zakonom drugače določeno. 
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16. člen 
Davki se obračunavajo in odtegujejo ob izplačilu osebnih 

dohodkov in drugih dohodkov (davki po odbitku) ali se 
odmerjajo od letne osnove ali v letnem znesku ali na kakšen 
drug način, ki je določen v tem zakonu. 

17. člen 
Davke po odbitku obračunava in odteguje izplačevalec 

dohodkov, in sicer ob izplačilu dohodkov, če ni s tem zako- 
nom drugače določeno. 

Osnovo za davek, ki se odmerja od letne osnove, v letnem 
znesku ali na kakšen drug način, ugotavlja in davek odmerja 
občinski davčni organ, ne glede na to, ali pripada davek 
občini ali republiki. 

18. člen 
Poslovne knjige oziroma evidence morajo voditi kmetje, 

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

Republiška uprava za družbene prihodke (V NADALJNJEM 
BESEDILU: REPUBLIŠKI DAVČNI ORGAN) predpiše vrste in 
način vodenja poslovnih knjig oziroma evidenc. Vrsta in način 
vodenja poslovnih knjig oziroma evidenc sta lahko različni 
glede na obseg poslovanja, dejavnost ali poklic zavezancev. 

19. člen 
ZAVEZANCI IZ PRVEGA ODSTAVKA PREJŠNJEGA ČLENA 

MORAJO ZARADI VODENJA POSLOVNIH KNJIG OZIROMA 
EVIDENC, PREDPISANIH NA PODLAGI TEGA ZAKONA, ZA 
PRODANO BLAGO IN OPRAVLJENE STORITVE TER DRUGE 
PRIHODKE, OD KATERIH SE PLAČUJEJO DAVKI, IZSTAVITI 
RAČUNE ALI EVIDENTIRATI TE PRIHODKE PREK REGISTR- 
SKE BLAGAJNE IN ODREZEK BLAGAJNIŠKEGA TRAKU 
IZSTAVITI KUPCU OZIROMA ZAGOTOVITI IZSTAVITEV 
RAČUNA ALI REGISTRIRANJE TEH PRIHODKOV PREK REGI- 
STRSKE BLAGAJNE. 

RAČUNE ZA PRODANO BLAGO, OPRAVLJENE STORITVE 
IN DRUGE PRIHODKE, OD KATERIH SE PLAČUJEJO DAVKI, 
MORAJO IZSTAVITI ALI TE PRIHODKE EVIDENTIRATI PREK 
REGISTRSKE BLAGAJNE IN ODREZEK BLAGAJNIŠKEGA 
TRAKU IZSTAVITI KUPCU, OZIROMA ZAGOTOVITI IZSTAVI- 
TEV RAČUNA ALI REGISTRIRANJE TEH PRIHODKOV PREK 
REGISTRSKE BLAGAJNE TUDI ZAVEZANCI, KI SE JIM 
ODMERJA DAVEK V PAVŠALNEM LETNEM ZNESKU, ČE 
TEGA NISO DOLŽNI PO DRUGIH PREDPISIH. 

DELAVCI, ZAPOSLENI PRI ZAVEZANCIH IZ PRVEGA IN 
DRUGEGA ODSTAVKA TEGA ČLENA IN DRUGI POSAMEZ- 
NIKI, KI ZA TE ZAVEZANCE PRODAJAJO BLAGO ALI OPRAV- 
LJAJO STORITVE, SO DOLŽNI ZA PRODANO BLAGO IN 
OPRAVLJENE STORITVE IZSTAVITI RAČUNE OZIROMA PRI- 
HODKE EVIDENTIRATI PREK REGISTRSKE BLAGAJNE IN 
ODREZEK BLAGAJNIŠKEGA TRAKU IZSTAVITI KUPCU. 

REPUBLIŠKI DAVČNI ORGAN LAHKO DOLOČI KATEGO- 
RIJE ZAVEZANCEV, ZA KATERE POD DOLOČENIMI POGOJI 
POSLOVANJA NE VELJA OBVEZNOST IZSTAVITVE RAČU- 
NOV OZIROMA EVIDENTIRANJA PRIHODKOV PREK REGI- 
STRSKE BLAGAJNE. 

20. člen 
Občani so dolžni ob pogojih, ki jih določa ta zakon, pri 

davčnem organu evidentirati račune za prodano blago, oprav- 
ljene storitve ter za druge prejemke, od katerih se plačujejo 
davki. 

21. člen 
Davčna osnova zavezancev iz 18. člena tega zakona se 

ugotavlja na podlagi davčne napovedi, ki temelji na podatkih 
poslovnih knjig oziroma evidenc. 

Če poslovne knjige oziroma evidence niso vodene NA 
NAČIN IN PO NAČELIH, DOLOČENIH S PREDPISOM 
O NAČINU VODENJA POSLOVNIH KNJIG OZIROMA EVIDENC 
in če podatki v knjigah oziroma evidencah niso verodostojni, 
ne morejo biti podlaga za določitev davčne osnove. 
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22. člen 
Zavezanec ima pravico vpogleda v podatke, ki so bili pod- 

laga za ugotovitev njegovih davčnih obveznosti in v podatke 
o stanju njegovih odmerjenih in plačanih obveznosti. 

23. člen 
Na poziv davčnega organa mora zavezanec dati vse 

podatke, ki so potrebni za odmero davka. 
Da bi mogel določiti davčno osnovo, ima davčni organ 

pravico pregledati delovne in druge prostore, v katerih se 
opravlja dejavnost, oziroma hrani material ali proizvodi, ozi- 
roma pregledati naprave, blago, poslovne knjige, pogodbe, 
listine in druge dokumente, ki omogočajo vpogled v poslova- 
nje zavezanca glede tega, kako izpolnjuje svoje davčne ob- 
veznosti. 

24. člen 
Organizacije združenega dela, druge samoupravne organi- 

zacije ter skupnosti, služba družbenega knjigovodstva in 
organi družbenopolitičnih skupnosti so dolžni na zahtevo 
davčnega organa dati podatke, ki so pomembni za odmero in 
izterjavo davkov. Organizacije in organi iz prejšnjega stavka, 
ki so v poslovnih odnosih z občani, so dolžni davčnemu 
organu omogočiti vpogled v svoje poslovne knjige in evi- 
dence, zaradi ugotavljanja podatkov, pomembnih za odmero 
davkov. 

Delovni ljudje in občani so dolžni na zahtevo davčnega 
organa dati podatke, s katerimi razpolagajo, če imajo ti 
podatki vpliv na njihovo davčno obveznost drugih delovnih 
ljudi oziroma občanov, s katerimi so v poslovriih odnosih. 

25. člen 
Podatki o celotnem prihodku; dohodku in davčni osnovi 

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

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

S 
26. člen 

Občani so dolžni izpolnjevati svoje obveznosti glede plače- 
vanja davkov v redu, na način in v rokih, ki so določeni v tem 
zakonu. 

Od nepravočasno plačanih davkov plačujejo davčni zave- 
zanci obresti. 

27. člen 
Če plačilna obveznost ni pravočasno izpolnjena, se davek 

prisilno izterja. 
Prisilna izterjava davka se opravi iz tistih dohodkov in iz 

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

S prisilno izterjavo davkov ne sme biti ogroženo potrebno 
prežviljanje zavezanca, članov njegovega gospodinjstva in 
drugih oseb, ki jih je po zakonu dolžan preživljati, in tudi ne 
opravljanje dejavnosti, iz katere ima zavezanec dohodke, če 
ni s tem zakonom drugače določeno. 

'28. člen 
Ugotovitev plačilne obveznosti in izterjava davkov se 

morata opravljati na tak način, da se ne prizadeneta osebnost 
in dostojanstvo občana, in da se občanu omogoči zavarovati 
njegove, na zakon oprte pravice in interese. 

II. VRSTE DAVKOV I 

29. člen 
Občani plačujejo po tem zakonu: 

1. davek od osebnega dohodka delavcev; 
2. davek od dohodka iz kmetijske dejavnosti; 
3. davek od dohodka iz gospodarskih dejavnosti; 
4. davek od dohodka iz poklicnih dejavnosti; 
5. davek od dohodka iz avtorskih pravic, patentov in tehnič- 

nih izboljšav; 
6. davek od dohodkov iz premoženja in premoženjskih 

pravic; 

7. davek na dediščine in darila; 
8. davek od premoženja; 
9. davek na dobitke od iger na srečo; 

10. davek od skupnega dohodka občanov. * 

30. člen 
Vsaka vrsta davka se odmerja oziroma obračunava posebej. 

1. Davek od osebnega dohodka delavcev 

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

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

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

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

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

- DELAVEC, KI GA ORGANIZACIJA ZDRUŽENEGA DELA 
POŠLJE NA DELO V TUJINO ZARADI: 
1. IZVAJANJA INVESTICIJSKIH DEL; 
2. OPRAVLJANJA PROIZVODNIH DEL, STORITEV ALI DRU- 
GIH DEL; 
3. OPRAVLJANJA DEL IN NALOG V POSLOVNIH ENOTAH 
ALI SKUPNIH GOSPODARSKIH PREDSTAVNIŠTVIH KI JIH 
USTANOVI V TUJINI; 
4. STROKOVNEGA USPOSABLJANJA IN URESNIČEVANJA 
DRUGIH 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 SRED- 
STVA; 
6. ZAPOSLOVANJA V BANKAH ALI DRUGIH FINANČNIH 
ORGANIZACIJAH, KI JIH USTANOVI V TUJINI SAMOSTOJNO 
ALI S TUJIM POSLOVNIM PARTNERJEM KOT ČLANICA POO- 
BLAŠČENE TEMELJNE ALI ZDRUŽENE BANKE OZIROMA 
KOT CLANICA ZAVAROVALNE SKUPNOSTI ALI POZAVARO- 
VALNE SKUPNOSTI V SOCIALISTIČNI FEDERATIVNI REPU- 
BLIKI JUGOSLAVIJI; 

- DELAVEC. KI OSEBNI DOHODEK DOSEGA Z DELOM 
V DIPLOMATSKO-KONZULARNEM PREDSTAVNIŠTVU TER 
V MEDNARODNIH ALI DRUGH ORGANIZACIJAH V TUJINI, 

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

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

DELAVEC IZ DRUGE IN TRETJE ALINEE DRUGEGA 
ODSTAVKA JE ZAVEZANEC ZA DAVEK, ČE S SPORAZUMOM 
O IZOGIBANJU DVOJNEMU OBDAVČEVANJU, SKLENJENIM 
Z DRŽAVO, V KATERI JE DOSEGEL OSEBNI DOHODEK NI 
DRUGAČE DOLOČENO. 

32. člen 
Davčna osnova za davek od osebnega dohodka delavcev je: 
- vsak posamezen prejemek, ki se po predpisih o delovnih 

razmerjih šteje za osebni dohodek iz delovnega razmerja 
- OSNOVA, OD KATERE DELOVNI ČLOVEK, KI SAMO- 

STOJNO OPRAVLJA DEJAVNOST, OBRAČUNAVA PRI- 
SPEVKE ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE 

- 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-KONZULARNEM 
PREDSTAVNIŠTVU, MEDNARODNI ORGANIZACIJI ALI 
DRUGI ORGANIZACIJI V TUJINI, ZMANJŠAN ZA DEL OSEB- 
NEGA DOHODKA, KI GA DELAVEC PRIDOBI NA PODLAGI 
POSEBNIH DELOVNIH POGOJEV IN ŽIVLJENJSKIH RAZMER 
V TUJINI V SKLADU Z DRUŽBENIM DOGOVOROM OZIROMA 
ZVEZNIM PREDPISOM, 

- osebni dohodek, ki ga tuj državljan doseže z delom na 
ozemlju SR Slovenije. 
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33. člen 
Stopnje davka od osebnega dohodka delavcev so proporci- 

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

Stopnje republiškega davka od osebnega dohodka delav- 
cev so lahko določene različno za posamezne vrste pre- 
jemkov. 

POSEBNA STOPNJA REPUBLIŠKEGA DAVKA SE DOLOČI 
ZA OSEBNI DOHODEK ZA DELO PREK POLNEGA DELOV- 
NEGA ČASA, RAZEN ZA OSEBNI DOHODEK ZA TAKO DELO, 
KI GA JE DELAVEC PO ZAKONU OZIROMA SAMOUPRAV- 
NEM SPLOŠNEM AKTU O DELOVNIH RAZMERJIH DOLŽAN 
OPRAVITI. 

POSEBNA STOPNJA REPUBLIŠKEGA DAVKA OD OSEB- 
NEGA DOHODKA DELAVCEV SE DOLOČI TAKO, DAS JE 
SKUPNA STOPNJA DAVKOV IN PRISPEVKOV VIŠJA OD 
SKUPNE STOPNJE DAVKOV IN PRISPEVKOV OD OSEBNEGA 
DOHODKA IZ DELOVNEGA RAZMERJA ZA POLNI DELOVNI 
CAS. 

34. člen 
Občanu, ki je zaposlen pri jugoslovanskem predstavništvu, 

poslovni ali delovni enoti, ki jo ustanovi organizacija združe- 
nega dela v tujini, se obračunani znesek davka od osebnega 
dohodka delavcev zmanjša za davek, ki je bil od tega oseb- 
nega dohodka plačan v tujini. 

35. člen 
Od osebnega dohodka, ki ga dobivajo za delo pri konzulatu 

ali pri mednarodni organizaciji oziroma pri predstavniku ali 
uslužbencu takega konzulata ali organizacije v Socialistični 
republiki Sloveniji, ne plačujejo davka od osebnega dohodka 
delavcev: 

1. šefi tujih konzulatov in konzularni funkcionarji, ki so 
pooblaščeni za konzularne funkcije, ter njihovi družinski 
člani, ki sestavljajo njihovo gospodinjstvo, če ti gospodinjski 
člani niso jugoslovanski državljani; 

2. konzularni uslužbenci, ki opravljajo administrativno in 
tehnično delo pri tujih konzulatih ter njihovi družinski člani, ki 
sestavljajo njihovo gospodinjstvo, če ti gopodinjski člani niso 
jugoslovanski državljani ali če nimajo stalneg prebivališča 
v Jugoslaviji; 

3. funkcionarji Organizacije združenih narodov in njenih 
specializranih agencij ter strokovnjaki tehnične pomoči orga- 
nizacije združenih narodov in njenih specializiranih agencij; 

4. hišno osebje konzulatov ter mednarodnih organizacij in 
zasebno hišno osebje, zaposleno pri šefih mednarodnih orga- 
nizacij, če niso jugoslovanski državljani ali če nimajo stalnega 
prebivališča v Jugoslaviji; 

5. funkcionarji, strokovnjaki in administrativno osebje med- 
narodnih organizacij, če niso jugoslovanski-državljani. 

Davek od osebnega dohodka delavcev tudi ne plačujejo 
častni kozularni funkcionarji tujih konzulatov od tistih oseb- 
nih dohodkov in plačil, ki jih dobivajo od države ki jih je 
imenovala za opravljanje konzularnih funkcij. 

36. člen 
Občan, ki dobi za delo, opravljeno v Socialistični republiki 

Sloveniji, osebni dohodek naravnost iz tujine, MORA SAM 
OBRAČUNATI IN PLAČATI DAVEK OD OSEBNEGA DOHODKA 
DELAVCEV V SEDMIH DNEH OD DNEVA, KO JE PREJEL 
OSEBNI DOHODEK. 

TUJ DRŽAVLJAN JE DOLŽAN OSEBNE DOHODKE IZ 
PREJŠNJEGA ODSTAVKA TEGA ČLENA V SEDMIH DNEH PO 
PREJEMU PRIJAVITI DAVČNEMU ORGANU NA OBMOČJU 
KATEREGA IMA V ČASU PREJEMA TEGA OSEBNEGA 
DOHODKA ZAČASNO PREBIVALIŠČE. 

37. člen 
Če so osebe, ki so zaposlene pri konzularnih predstavni- 

štvih tujih držav, pri mednarodnih organizacijah, pri predstav- 
nikih ali uslužbencih takih predstavništev ali organizacij, ki 
uživajo v Jugoslaviji diplomatsko imuniteto, zavezanci za 
davek po tem zakonu, morajo same obračunati in vplačati 
davek od osebnega dohodka delavcev, in sicer v sedmih dneh 
od dneva, ko prejmejo osebni dohodek. 
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38. člen 
Če imajo tuje organizacije, ki v Jugoslaviji ne uživajo diplo- 

matske imunitete, in uslužbenci takih organizacij, pri katerih 
so zaposleni jugslovanski ali tuji državljani, sedež oziroma 
stalno prebivališče v Socialistični republiki Sloveniji, morajo 
ob izplačilu osebnih dohodkov obračunati in v sedmih dneh 
od izplačila, plačati davek od osebnega dohodka delavcev po 
tem zakonu. 

39. člen 
DAVEK OD OSEBNEGA DOHODKA ZAVEZANCEV IZ 

DRUGE IN TRETJE ALINEE DRUGEGA ODSTAVKA 31 ČLENA 
SE OBRAČUNA PO PREDPISIH IN V KORIST DRUŽBENOPO- 
LITIČNE SKUPNOSTI, NA KATERE OBMOČJU JE IMEL ZAVE- 
ZANEC STALNO PREBIVALIŠČE, PREDEN JE ODŠEL NA 
DELO V TUJINO 

2. Davek od dohodka iz kmetijske dejavnosti 

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

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

Ne glede na določbo prejšnjega odstavka je zavezanec za 
davek iz kmetijstva tudi delovni človek, ki dosega dohodek 
s kmetijsko proizvodnjo iz 43. in 44. ČLENA tega zakona. 

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

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

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

41. člen 
če sestavlja več lastnikov, imetnikov pravice uporabe ali 

uživalcev zemljišča eno samo gospodinjstvo, je davčni zave- 
zanec praviloma eden izmed polnoletnih članov kot predstav- 
nik gospodinjstva. 

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

nimi kmetijskimi proizvodnjami, ki niso, ali so le v manjšem 
obsegu vezane na obdelavo zemljišč, in če presega določen 
znesek dohodka, se ugotavlja po dejanskem dohodku. 

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

43. člen 
Dejanski dohodek se v smislu prvega odstavka prejšnjega 

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

1. z rejo perutnine, če celotni prihodek presega 15.788.400 
dinarjev; 

2. s pitanjem govedi in prašičev na industrijski način, ki ni 
vezano na doma pridelano krmo, kot tudi v primerih, ko 
dokupljena krmila industrijskega izvora presegajo 50% 
skupne porabe krme glede na normative, ki jih določi ZA 
KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO PRISTOJNI 
REPUBLIŠKI UPRAVNI ORGAN, če celotni prihodek presega 
20.923.668 dinarjev; 

3. s farmsko rejo drugih živali, ki jih določi občinska skupš- 
čina, če celotni prihodek presega 19.916.256 dinarjev; 

4. z drevesničarstvom in trsničarstvom, specializirano pro- 
izvodnjo sadja, jagodičevja, vrtnin, cvetja in drugih vrst rast- 
linske proizvodnje, ki jih določi občinska skupščina, če 
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celotni prihodek presega 11.326.682 dinarjev; 
Dejanski dohodek se ugotavlja zavezancem, ki dosegajo 

dohodek iz več vrst kmetijske proizvodnje iz prejšnjega 
odstavka, če skupni celotni prihodek presega 31.216.200 di- 
narjev. 

Zneski celotnega prihodka iz prvega IN DRUGEGA odstavka 
tega člena se valorizirajo v skladu s porastom ODKUPNIH cen 
kmetijskih proizvodov, če porast cen teh proizvodov presega 
10%. Valorizacijski količnik ugotovi Izvršni svet Skupščine SR 
Slovenije vsako leto najkasneje do meseca oktobra. 

44. člen 
NE GLEDE NA DOLOČBE 42. IN 43. ČLENA LAHKO OBČIN- 

SKA SKUPŠČINA DOLOČI, DA ZAVEZANCI, KI DOSEGAJO 
DOHODKE IZ DOLOČENIH VRST KMETIJSKE PROIZVODNJE, 
KI NI VEZANA NA OBDELAVO ZEMLJIŠČ IN CELOTNI PRIHO- 
DEK NE DOSEGA ZNESKA, DOLOČENEGA V PRVEM IN DRU- 
GEM ODSTAVKU 43. ČLENA, PLAČUJEJO DAVEK V PAVŠAL- 
NEM LETNEM ZNESKU. 

ZA DOLOČITEV VIŠINE PAVŠALNEGA LETNEGA ZNESKA 
IN GLEDE VLAGANJ LASTNIH SREDSTEV ZA DRUŽBENO 
ORGANIZIRANO MODERNIZACIJO GOSPODARSTVA, OBLI- 
KOVANJE VIROV OBRATNIH SREDSTEV TER ZA ZDRUŽEVA- 
NJE V ORGANIZACIJO ZDRUŽENIH KMETOV, OZIROMA 
ORGANIZACIJO ZDRUŽENEGA DELA ALI PROIZVODNO 
SKUPNOST KMETOV, SE SMISELNO UPORABLJAJO 
DOLOČBE 95., 96. in 97. ČLENA TEGA ZAKONA. 

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

dohodku, je ostanek čistega dohodka iz kmetijske dejavnosti 
zavezanca. 

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

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

obveznosti ter druge dajatve, ki se krijejo iz dohodka; 
3. tako ugotovljeni čisti dohodek se zmanjša za: 
- NETO ZNESEK ZAVAROVALNE OSNOVE, OD KATERE 

SE ZA LETO, ZA KATERO SE DAVEK ODMERJA, OBRAČUNA 
PRISPEVEK ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVA- 
NJE, OBRAČUNANI DAVEK IN PRISPEVKE IZ OSEBNEGA 
DOHODKA ZAVEZANCA IN ZA NADOMESTILA ZA ČAS 
ODSOTNOSTI Z DELA ZARADI BOLEZNI IN POŠKODBE, ČE 
JE ZAPOSLEN NA KMETIJI IN JE NA TEJ OSNOVI POKOJNIN- 
SKO IN INVALIDSKO ZAVAROVAN, 

- 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 43. 
členu tega zakona, 

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

- POSEBNA NADOMESTILA IZPLAČANA DELAVCEM 
V SKLADU Z MERILI IN POD POGOJI, KI VELJAJO ZA 
DELAVCE V ORGANIZACIJAH ZDRUŽENEGA DELA NA 
PODROČJU KMETIJSTVA ZA IZUME, ZNAKE RAZLIKOVANJA 
IN TEHNIČNE IZBOLJŠAVE, ZA KATERE JE S POTRDILOM 
POSEBNE KOMISIJE, USTANOVLJENE PRI REPUBLIŠKEM 
UPRAVNEM ORGANU, PRISTOJNEM ZA RAZISKOVALNO 
DEJAVNOST IZKAZANO, DA GRE ZA TE OBLIKE USTVARJAL- 
NOSTI; 

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

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

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

Izjemoma se za celotni prihodek šteje prihodek, dosežen 
z blagovno proizvodnjo (fakturirana realizacija), če to zaveza- 
nec zahteva v letni napovedi. Pri prehodu iz plačane na 

fakturirano realizacijo, se v celotni prihodek všteva tudi faktu- 
rirani celotni prihodek, ki v preteklem letu ni bil plačan. Pri 
prehodu iz fakturirane na plačano realizacijo se v celotni 
prihodek ne vštevajo plačila, vključena v fakturirani celotni 
prihodek preteklega leta. 

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

skem dohodku, se iz katastrskega dohodka izloči celotni ali 
sorazmerni del katastrskega dohodka tistih kmetijskih povr- 
šin, katerih pridelki so udeleženi v proizvodnji, za katero se 
ugotavlja dejanski dohodek. Če sta bila davek ali druge 
obveznosti iz kmetijstva od kmetijskih površin, katerih kata- 
strski dohodek se izloči iz skupnega katastrskega dohodka že 
odmerjena, se sorazmerni del davka in druge obveznosti, ki 
odpadejo na te površine, odpiše. 

ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO PRI- 
STOJNI REPUBLIŠKI UPRAVNI ORGAN izda v soglasju 
z REPUBLIŠKIM DAVČNIM ORGANOM navodilo o obsegu n in 
načinu izločanja kmetijskih površin iz katastrskega dohodka. 

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

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

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

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

4. IZDATKI ZA VZDRŽEVANJE OSNOVNIH SREDSTEV 
ZARADI ZAGOTAVLJANJA NJIHOVEGA TEKOČEGA DELOVA- 
NJA 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 sred- 
STEV, KI PO PREDPISIH, VELJAVNIH ZA ORGANIZACIJE 
ZDRUŽENEGA DELA, SESTAVLJAJO IZDATKE ZA INVESTI- 
CIJE; 

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

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

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

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

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

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

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

10. izdatki za strokovno literaturo in časopise z družbeno- 
politično vsebino ter za stroške sodelovanja v organiziranih 
oblikah strokovnega izpopolnjevanja v zvezi z opravljanjem 
dejavnosti; 

11. izdatki za stroške propagande, reklame, razstavljanja 
na sejmih in razstavah TER IZDATKI ZA REPREZENTANCO 
DO VIŠINE, KI JO DOLOČI OBČINSKA SKUPŠČINA V SKLADU 
Z DOGOVOROM O USKLAJEVANJU DAVČNE POLITIKE; 

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

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

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

48. člen 
Amortizacija se obračunava od nabavne vrednosti osnovnih 

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

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

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

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

PODROBNEJŠA OPREDELITEV OSNOVNIH SREDSTEV 
OD KATERIH SE OBRAČUNAVA AMORTIZACIJA, NAČIN 
VREDNOTENJA OSNOVNIH SREDSTEV IN STOPNJE AMOR- 
TIZACIJE PREDPIŠE IZVRŠNI SVET SKUPŠČINE SR SLOVE- 
NIJE. 

49. člen 
Za zakonske in pogodbene obveznosti ter druge dajatve 

v smislu 2. točke 45. člena tega zakona štejejo' 
1. OBRAČUNANI PRISPEVKI SAMOUPRAVNIM INTERES- 

NIM SKUPNOSTIM S PODROČJA DRUŽBENIH DEJAVNOSTI 
KI SE PLAČUJEJO IZ DOHODKA: 

2. ČLANARINA STROKOVNIM DRUŠTVOM S POSAMEZ- 
NIH PODROČIJ KMETIJSTVA; 

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

4. izdatki za humanitarne, kulturne in telesnokulturne 
namene, če gre za organizirane oblike zbiranja sredstev do 
višine, ki jo določi občinska skupščina v skladu z dogovorom 
o usklajevnaju davčne politike: 

5. upravne tekme v zvezi z opravljanjem dejavnosti; 
6. zavarovalne premije, plačane za: 
- zavarovanje gradbenih objektov, opreme, kmetijskih 

posevkov, dolgoletnih nasadov in živine, 
- zavarovanje delavcev za primere nesreč pri delu- 
7. PLAČANE OBRESTI OD KREDITOV ZA OSNOVNA IN 

OBRATNA SREDSTVA, NAJETIH V SKLADU S PREDPISI KI 
UREJAJO BANČNI IN KREDITNI SISTEM TER STROŠKI ZAVA- 
ROVANJA TEH KREDITOV; 

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

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

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

dohodekt so dolžni voditi evidence, ki jih predpiše REPUBLI- 
ŠKI DAVČNI ORGAN. 

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

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

S 
51. člen 

ZAVEZANEC, KI PLAČUJE DAVEK IZ KMETIJSTVA PO 
DEJANSKEM DOHODKU, LAHKOV V LETNI DAVČNI NAPO- 
VEDI UVELJAVLJA ZNIŽANJE DAVČNE OSNOVE DO 35% ZA 
VLAGANJA LASTNIH SREDSTEV ZA: 

- DRUŽBENO ORGANIZIRANO MODERNIZACIJO GOSPO- 
DARSTVA, OPREDELJENO V DRUGEM ODSTAVKU 65 

ČLENA POD POGOJEM, DA PRI OSNOVNIH SREDSTVIH NE 
GRE ZA VLAGANJA, KI BI SE MORALA KRITI IZ ŽE PRIZNANE 
AMORTIZACIJE IN KUPNINE ZA PRODANA OSNOVNA SRED- 
STVA: 

- OBLIKOVANJE VIROV OBRATNIH SREDSTEV; 
- ZDRUŽEVANJE V ORGANIZACIJO ZDRUŽENIH KME- 

TOV, OZIROMA ORGANIZACIJO ZDRUŽENEGA DELA ALI 
PROIZVODNO SKUPNOST KMETOV. 

ZA VLAGANJA SREDSTEV PO PRVI ALINEI PREJŠNJEGA 
ODSTAVKA SE ŠTEJEJO TUDI VLAGANJA V ADAPTACIJO 
NAJETIH GOSPODARSKIH POSLOPIJ, ČE SE PO NAJEMNI 
POGODBI VLAGANJANE KRIJEJO IZ NAJEMNINE. 

OBČINSKA SKUPŠČINA LAHKO V SKLADU Z DOGOVO- 
ROM O USKLAJEVANJU DAVČNE POLITIKE PREDPIŠE VIŠJI 
ODSTOTEK ZNIŽANJA DAVČNE OSNOVE. 

PRAVICA DO ZNIŽANJA DAVČNE OSNOVE SE PRIZNA POD 
POGOJEM, DA ZAVEZANEC RAZPOLAGA Z V REDU VODE- 
NIMI EVIDENCAMI IN DA ZEMLJIŠČE OBDELUJE V SKLADU 
Z ZAKONOM O KMETIJSKIH ZEMLJIŠČIH. 

52. člen 
VLAGANJA PO PRVI IN TRETJI ALINEI PRVEGA ODSTAVKA 

PREJŠNJEGA ČLENA, IZVRŠENA V LETU, ZA KATERO SE 
DAVEK ODMERJA, DOKAŽE ZAVEZANEC OB LETNI NAPO- 
VEDI Z RAČUNI O VLAGANJIH V DRUŽBENO ORGANIZIRANO 
MODERNIZACIJO KMETIJSTVA OZIROMA S POGODBO 
O ZDRUŽEVANJU SREDSTEV, IZ KATERE JE RAZVIDEN ZNE- 
SEK ZDRUŽENIH SREDSTEV, NAMEN ZDRUŽITVE IN KDAJ 
SO BILA SREDSTVA ZDRUŽENA. ČE VIŠINA VLOŽENIH OZI- 
ROMA ZDRUŽENIH SREDSTEV PRESEGA VIŠINO NEOBDAV- 
ČENEGA DELA DAVČNE OSNOVE, SE ZA RAZLI KO "VLOŽE- 
NIH SREDSTEV ZNIŽUJE DAVČNA OSNOVA V NASLEDNJIH 
LETIH. 

ČE ZAVEZANEC OSNOVNO SREDSTVO, KI JE BILO 
NABAVLJENO IZ NEOBDAVČENIH SREDSTEV, ODTUJI ALI 
DA V NJEM, PREDEN JE VREDNOST OSNOVNEGA SRED- 
STVA V CELOTI AMORTIZIRANA, SE SREDSTVA ZNIŽANIH 
DAVČNIH OSNOV, PORABLJENA ZA TO OSNOVNO SRED- 
STVO, NAKNADNO OBDAVČIJO RAZEN, ČE ZAVEZANEC 
DOKAŽE, DA JE KUPNINO VLOŽIL V OSNOVNA SREDSTVA 
KI JIH NE BI MORAL NADOMESTITI IZ PRIZNANE AMORTIZA- 
CIJE. 

53. člen 
RAZLIKO MED ZNIŽANO DAVČNO OSNOVO IN MED SRED- 

STVI, KI JIH JE ZAVEZANEC UPORABIL ZA NAMENE IZ PRVE 
IN TRETJE ALINEE PRVEGA ODSTAVKA 51. ČLENA TEGA 
ZAKONA V LETU, ZA KATERO SE DAVEK ODMERJA, UPO- 
RABI V TEKOČEM LETU ZA VSE NAMENE, ZA KATERE SE 
LAHKO ZNIŽA DAVČNA OSNOVA. 

ČE ZAVEZANEC V LETU, ZA KATERO SE DAVEK 
ODMERJA, NI VLAGAL SREDSTEV ZA DRUŽBENO ORGANI- 
ZIRANO MODERNIZACIJO GOSPODARSTVA OZIROMA JIH NI 
ZDRUZIL V ORGANIZACIJO ZDRUŽENIH KMETOV OZIROMA 
ORGANIZACIJO ZDRUŽENEGA DELA ALI PROIZVODNO 
SKUPNOST KMETOV, UPORABLJA CELOTNO ZNIŽANO 
DAVČNO OSNOVO V TEKOČEM LETU ZA NAMENE IZ 
PRVEGA ODSTAVKA 51. ČLENA. . 

V POSEBNI EVIDENCI, KI JO PREDPIŠE REPUBLIŠKI 
DAVČNI ORGAN, IN KI JE SESTAVNI DEL LETNE NAPOVEDI 
ZAVEZANEC IZKAŽE, DA JE SREDSTVA ZNIŽANE DAVČNE 
OSNOVE IZ LETA PRED LETOM, ZA KATERO VLAGA 
DAVČNO NAPOVED, V CELOTI PORABIL ZA NAMENE, ZA 
KATERE SE LAHKO ZNIŽA DAVČNA OSNOVA. ČE SREDSTVO 
ZNIŽANE DAVČNE OSNOVE NI -PORABIL ALI JIH JE PORABIL 
NENAMENSKO, SE OD NEPORABLJENIH OZIROMA NENA- 
MENSKO PORABLJENIH SREDSTEV ZNIŽANE DAVČNE 
OSNOVE, NAKNADNO ODMERI DAVEK. 

54. člen 
OD NAKNADNO ODMERJENEGA DAVKA PO DRUGEM 

ODSTAVKU 52. ČLENA IN TRETJEM ODSTAVKU 53. ČLENA 
PLAČA ZAVEZANEC OBRESTI PO OBRESTNI MERI IZ 214. 
ČLENA TEGA ZAKONA. OBRESTI SE OBRAČUNAJO OD 
DNEVA, KO BI MORAL BITI DAVEK PLAČAN, ČE ZAVEZANCU 
NE BI BILA ZNIŽANA DAVČNA OSNOVA 
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55. člen 59. člen 
Osnova za davek iz kmetijstva, ki se ne odmerja po dejan- 

skem dohodku, je katastrski dohodek 
Osnova za davek iz kmetijstva, ki odpade na dohodek iz 

gozda, je vrednost lesa, odkazanega za posek, skladno 
z gozdnogospodarskim načrtom in dinamiko njegovega izva- 
janja. Davek se odmeri za leto, v katerem se mora posek 
izvršiti. Davek se ne odmeri od lesa, odkazanega za drva, in 
tudi ne od tistega dela lesa za neposredno lastno uporabo, ki 
je namenjen za gradnjo ali obnovo gospodarskih in stano- 
vanjskih poslopij kmečkega gospodarstva. Osnovo za odmero 
določi davčni organ glede na količino lesa in del prodajne 
cene lesa, ki pripada lastniku gozda. Podatke o količini in ceni 
lesa sporoči davčnemu organu gozdnogospodarska organi- 
zacija. 

56. člen 
Stopnje davka iz kmetijstva so proporcionalne. 
Stopnje davka iz kmetijstva se lahko določijo različno za 

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

OBČINSKA SKUPŠČINA PREDPIŠE VIŠJO STOPNJO 
DAVKA IZ KMETIJSTVA OD KATASTRSKEGA DOHODKA 
NEGOZDNIH ZEMLJIŠČ, KI NISO OBDELANA V SKLADU 
Z ZAKONOM O KMETIJSKIH ZEMLJIŠČIH, VIŠINO STOPNJE 
DOLOČI OBČINSKA SKUPŠČINA V SKLADU Z DOGOVOROM 
O USKLAJEVANJU DAVČNE POLITIKE. 

Stopnje davka iz kmetijstva, ki se odmerja po dejanskem 
dohodku, so lahko različne po vrstah dejavnosti ter glede na 
pogoje gospodarjenja. 

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

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

57. člen 
Razdelitev območja občine na posamezne skupine katastr- 

skih občin, ali na posamezne katastrske občine, za katere se 
predpisujejo različne stopnje občinskega davka, je treba izvr- 
šiti po enotnih merilih ob upoštevanju reliefa, kakovosti tal, 
oddaljenosti in kupne moči tržišča ter oddaljenosti od pro- 
metnih zvez, tako da se razvrstijo: 

- v prvo-skupino - ravna do blago nagnjena zemljišča, ki 
dopuščajo uporabo težke mehanizacije in imajo dobre komu- 
nikacijske ter prav dobre tržne pogoje; 

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

- v tre.tjo skupino - hriboviti predeli z večjimi višinami 
naselij, ki dopuščajo uporabo lažje mehanizacije; 

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

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

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

58. člen 
Davek iz kmetijstva se plačuje od katastrskega dohodka 

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

Davek iz kmetijstva se ne plačuje od katastrskega dohodka 
zemljišča, ki gaje pristojni organ na podlagi zakona prepove- 
dal izkoriščati za kmetijsko prolzybdrtiO 

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

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

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

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

60. člen 
Davka iz kmetijstva po katastrskem dohodku so začasno 

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

nasadi. 
Navedene oprostitve se priznajo samo, če za kmetijstvo 

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

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

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

61. člen 
Davka iz kmetijstva od katastrskega dohodka negozdnih 

zemljišč so oproščeni zavezanci, katerih letni katastrski doho- 
dek negozdnih zemljišč ne presega zneska, ki ga določi 
občinska skupščina. 

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

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

62. člen 
Ne plačuje se davek iz kmetijstva za zemljišča, ki ga je 

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

63. člen 
Zavezancem davka iz kmetijstva; vključenim v družbeno 

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

64. člen 
Zavezancem davka iz kmetijstva - združenim kmetom, ki 

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

65. člen 
Zavezancem davka iz kmetijstva, ki se z osebnim delom 

ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo in vlagajo sredstva v druž- 
beno organizirano modernizacijo gospodarstva in v preuredi- 
tev stanovanjskh in gospodarskih prostorov v turistične 
namene, se ne glede na višino dohodkov prizna posebna 
olajšava pod pogojem, da je zemljišče obdelano v skladu 
z zakonom o kmetijskih zemljiščih. 

Za sredstva, vložena v družbeno organizirano moderniza- 
cijo gospodarstva, se štejejo sredstva, vložena za graditev in 
adaptacijo gospodarskih poslopij, za nabavo strojev in kmetij- 
ske opreme ter sredstva, vložena v živinorejsko proizvodnjo 
(za vzrejo in pitanje živine, za proizvodnjo svinjskega, gove- 
jega mesa in mleka, za uvedbo pašno-košnega sistema, za 
izvedbo melioracij in za ureditev zemljišč, močvirij in pašni- 
kov, če sredstva za melioracijo vložijo posamezni kmetje). 
Olajšava pripada tudi zavezancu, ki skupaj z drugimi zave- 
zanci nabavlja oziroma vlaga sredstva za take namene, če 
njegova vloga presega določen znesek. Pogoje in obseg olaj- 
šave določi občinska skupščina. 

66. člen 
Če se da zemljiče za več kot eno leto v zakup organizaciji 

združenega dela, organizaciji združenih narodov, kmetijski 
zemljiški skupnosti ali združenemu kmetu v skladu z zakonom 
o kmetijskih zemljiščih zaradi izkoriščanja za družbeno orga- 
nizirano kmetijsko proizvodnjo, lahko občinska skupščina 
prizna davčno olajšavo. Višina davčne olajšave je odvisna od 
trajanja zakupa. 

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

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

67. člen 
Zavezancem davka iz kmetijstva, ki preživljajo mladoletne 

otroke ali za delo nezmožne družinske člane, in njihov letni 
dohodek na družisnekga člana ne presega 12% poprečnega 
letnega čistega osebnega dohodka zaposlenih delavcev 
v gosodarstvu v SR Sloveniji \J preteklem letu, se odmerjeni 
davek iz kmetijstva zniža za 10% za vsakega takega člana. 

Zavezancem davka iz kmetijstva, ki niso zmožni za delo, in 
v družinski skupnosti nimajo za delo zmožnih drugih članov 
gospodinjstva, letni dohodek zavezanca in drugih članov 
gospodinjstev pa ne presega 50% poprečnega letnega čistega 
dohodka zaposlenih delavcev v gospodastvu v SR Sloveniji 
v preteklem letu, se odmerjeni davek iz kmetijstva zniža za 
50% pod pogojem, da je davčni zavezanec storil vse potrebno, 
da bi bilo zemljišče obdelano v skladu z zakonom o kmetijskih 
zemljiščih. 

V letnr dohodek IZ PRVEGA IN DRUGEGA ODSTAVKA 
TEGA ČLENA se vštevajo osebni dohodki in drugi dohodki, od 
katerih se plačujejo davki ter pokojnine. 

Katastrski dohodek se v letni dohodek vključuje povečan 
s količnikom, ugotovljenim iz razmerja katastrskega dohodka 
do narodnega dohodka_ zasebnega*kmetijstva, ki ga za vsako 
leto ugotovi REPUBLIŠKI DAVČNI ORGAN. Dohodki, dose- 
ženi s samostojnim osebnim delom, od katerih se odmerja 
davek v pavšalnem letnem znesku, se vključujejo v letni doho- 
dek tako, da se pavšalni letni znesek poveča s faktorjem 4 
Višina katastrskega dohodka in drugi dohodki, od katerih se 
plačujejo davki ter pavšalni letni znesek davka, se upoštevajo 
po zadnji izvršeni odmeri. 

Olajšave po prvem IN DRUGEM odstavku tega člena se 
priznajo ob letni odmeri davka. Izjemoma se te olajšave priz- 
navajo pozneje,-če zavezanec to uveljavlja do konca koledar- 
skega leta, v katerem se davek odmerja. 

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

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

68. člen 
če je bil donos na posamezni parceli ali na več zemljiških ' 

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

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

Zavezanec lahko uveljavlja nastalo škodo s posebno zah- 
tevo v 15 dneh po nastanku škode. O zahtevi odloča davčni 
organ na podlagi ocenjene škode Škodo oceni posebna 
cenilna komisija, ki jo imenuje izvršni svet občinske skupš- 
čine. 

69. člen 
Davčna olajšava se prizna zavezancem davka iz kmetijstva, 

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

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

katerih izkoriščanje je z ukrepom pristojnega organa ome- 
jeno; 

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

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

♦ 
71. člen 

Občinska skupščina lahko predpiše davčno olajšavo zave- 
zancem davka iz kmetijstva, ki vlagajo sredstva v gradnjo 
malih hidroelektrarn in drugih alternativnih energetskih virov 
ALI V SANACIJO VIROV ONESNAŽEVANJA OKOLJA. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Pravica (10 olajšave pripada tudi zakoncu umrlega borca 
v višini, kot bi pripadala umrlemu borcu 

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

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

74. člen 
Davčne olajšave se priznajo v obliki znižanja odmerjenega 

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

75. člen 
Če pride na podlagi odločbe državnega organa do spre- 

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

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

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

3. Davek od dohodka iz gospodarskih 
dejavnosti 

76. člen 
ZAVEZANEC ZA DAVEK OD DOHODKA IZ GOSPODARSKIH 

DEJAVNOSTI (V NADALJNJEM BESEDILU: DAVEK IZ 
GOSPODARSKIH DEJAVNOSTI) JE DELOVNI ČLOVEK, KI 
S SAMOSTOJNIM OSEBNIM DELOM IN Z LASTNIMI SRED- 
STVI V SKLADU S PREDPISI OPRAVLJA GOSPODARSKE IN 
NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN S TEM V OBLIKI STAL- 
NEGA ALI POSTRANSKEGA POKLICA ALI PRILOŽNOSTNO 
PRIDOBIVA DOHODEK. 

77. člen ■> 
Davek iz gospodarskih dejavnosti se ne plačuje od dohod- 

kov, doseženih: 

1. z izkoriščanjem zemljišč v nekmetijske namene (kopanje 
peska, gramoza in kamna, žganje opeke, apna, oglja in 
podobno), če letni CELOTNI PRIHODEK ne presega višine, ki 
jo določi občinska skupščina; 

2. z opravljanjem kmetijskih storitev drugim s kmetijsko 
mehanizacijo, če letni CELOTNI PRIHODEK ne presega višine, 
ki jo določi občinska skupščina; 

3. S PRODAJO NEPREDELANIH ODPADKOV, PRIDOBLJE- 
NIH Z NEPOSREDNIM ZBIRANJEM; 

4. s prodajo izdelkov domače IN UMETNE obrti, če TO obrt 
opravlja občan na domu sam ali s člani skupnega gospodinj- 
stva na podlagi prigiastive pristojnemu občinskemu uprav- 
nemu organu ter je dano mnenje Gospodarske zbornice Slo- 
venije, da izdelki štejejo za predmete domače OZIROMA 
UMETNE obrti; 

5. z oddajo viškov električne energije v elektro-energetski 
sistem, če instalirana moč male hidroelektrarne ne presega 
100 kW. 

78. člen 
Za dohodke od samostojnega opravljanja gospodarskih 

dejavnosti se ne šteje: 
1. vrednost proizvodov in storitev opravljenih v okviru last- 

nega gospodinjstva za neposredne potrebe gospodinjstva; 
2. dohodkov od prodaje na običajen način predelanih last- 

nih kmetijskih pridelkov (vino, žganje, olje, volna in podobno). 

79. člen 
ČE IMA VEČ DELOVNIH UUDI DOHODEK OD OPRAVLJA- 

NJA GOSPODARSKE ALI NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 
V SKUPNI OBRATOVALNICI, USTANOVLJENI PO DOLOČBAH 
OBRTNEGA ZAKONA OZIROMA V SKUPNOSTIH, USTANOV- 
LJENIH PO ZAKONU O ZDRUŽENEM DELU, JE VSAK OD NJIH 
ZAVEZANEC ZA DAVEK OD DELA DOHODKA, KI MU PRI- 
PADA NA PODLAGI POGODBE O USTANOVITVI SKUPNE 
OBRATOVALNICE OZIROMA SKUPNOSTI. DOHODEK 
SKUPNE OBRATOVALNICE OZIROMA SKUPNOSTI SE UGO- 
TAVLJA SKUPNO. 

30. člen 
Davek iz gospodarskih dejavnosti se odmerja po dejanskem 

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

31. člen 
Davek iz gospodarskih dejavnosti po dejanskem dohodku 

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

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

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

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

Ostanek čistega dohodka v smislu tega zakona se ugotovi 
takole: 

1. od celotnega prihodka od dejavnosti se odštejejo materi- 
alni stroški in amortizacija: 

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

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

delavcev, pod pogoji in po merilih iz kolektivne pogodbe, 
- NETO ZNESEK ZAVAROVALNE OSNOVE, OD KATERE 

SE ZA LETO, ZA KATERO SE DAVEK ODMERJA, OBRAČUNA 
PRISPEVEK ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVA- 
NJE, OBRAČUNANI DAVEK IN PRISPEVKE IZ OSEBNEGA 
DOHODKA ZAVEZANCA IN ZA NADOMESTILA ZA ČAS 
ODSOTNOSTI Z DELA ZARADI BOLEZNI IN POŠKODBE 
V VIŠINI, UGOTOVLJENI PO MERILIH, KI JIH KOLEKTIVNA 
POGODBA DOLOČA ZA DELAVCE, 
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- POSEBNA NADOMESTILA. IZPLAČANA DELAVCEM 
V SKLADU S KOLEKTIVNO POGODBO ZA IZUME, ZNAKE 
RAZLIKOVANJA IN TEHNIČNE IZBOLJŠAVE, ZA KATERE JE 
S POTRDILOM POSEBNE KOMISIJE, USTANOVLJENE PRI 
REPUBLIŠKEM UPRAVNEM ORGANU, PRISTOJNEM ZA 
RAZISKOVALNO DEJAVNOST, IZKAZANO, DA GRE ZA TE 
OBLIKE USTVARJALNOSTI, 

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

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

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

če zavezanec ne doseže ostanka čistega dohodka najmanj 
v višini 10% poprečnega letnega osebnega dohodka zaposle- 
nih delavcev v gospodarstvu v SR Sloveniji v letu za katero se 
davek odmerja plača davek iz gospodarske dejavnosti v višini, 
ki ustreza pavšalnemu ietnemu znesku, ugotovljenemu po 95' 
členu tega zakona. 

83. člen 
Celotni prihodek od dejavnosti predstavljajo prihodki obra- 

tovalnice, ki sestoje iz: 
- skupnega zneska plačil za prodane proizvode in storitve 

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

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

- drugih dohodkov v zvezi z opravljanjem gospodarske 
dejavnosti, 

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

Izjemoma se šteje za celotni prihodek vrednost prodanih 
proizvodov in storitev (fakturirana realizacija), če to zaveza- 
nec zahteva v letni napovedi Pri prehodu iz plačane na 
fakturirano realizacijo se v celotni prihodek všteje tudi fakturi- 
rani celotni prihodek, ki v preteklem letu ni bil plačan. Pri 
prehodu iz fakturirane na plačano realizacijo se v celotni 
prihodek ne vštejejo plačila vključena v fakturirani celotni 
prihodek preteklega leta. 

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

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

inventar in embalažo. Če zavezanec uvozi surovine oziroma 
drugi material, se izdatki priznavajo po vrednosti, ugotovljeni 
po carinskih predpisih, vštevši carino, prometni davek in 
druge uvozne davščine, ki so izkazane v carinski dokumenta- 
ciji. 

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

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

2. izdatki za porabljeno energijo in kurjavo; 
3. izdatki za vzdževanje 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; 

4. izdatki za stroške delavcev v zvezi z deli, opravljenimi 
izven kraja poslovnega sedeža, po izdanem potnem nalogu 
v skladu s kolektivno pogodbo, kot so: 
- dnevnice za službena potovanja, 
- povračila za prenočišče na službenem potovanju, 

- povračila prevoznih stroškov za službeno potovanje. 
- povračilo za organizirano prehrano in prenočišče za delo 

na terenu, 
- povračila za uporabo lastnega osebnega motornega vo- 

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

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

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

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

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

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

8. izdatki za nadomestila za ločeno življenje zavezanca in 
delavcev ter za selitvene stroške delavcev; 

9. izdatki za izplačila po pogodbah o delu, če so sklenjene 
po določbah zakona in kolektivne pogodbe; 

10. katastrski dohodek zemljišča, ki se uporablja za oprav- 
ljanje gospodarskih dejavnosti; 

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

12. izdatki za stroške propagande, reklame, razstavljanja na 
sejmih in razstvah TER IZDATKI ZA REPREZENTANCO DO 
VISINE, Ki JO DOLOČI OBČINSKA SKUPŠČINA V SKLADU 
Z DOGOVOROM O USKLAJEVANJU DAVČNE POLITIKE; 

13. izdatki za strokovno literaturo in časopise z družbeno- 
politično vsebino ter za stroške strokovnega izpopolnjevanja 
v zvezi z opravljanjem dejavnosti; 

14. izdatki v zvezi z raziskovanjem in razvijanjem proizvod- 
nega programa; 

15. stroški za kulturno umetniški program v gostinskem 
obratu pod pogojem, da so od teh izplačil obračunani in 
plačani davki in prispevki; 

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

17.. izdatki za nagrade in kadrovske štipendije oziroma učne 
nagrade izplačane v zvezi s praktičnim poukom, opravljanjem 
proizvodnega dela oziroma delovne prakse, kot določa kolek- 
tivna pogodba, 

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

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

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

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

85. člen 
Amortizacija se obračunava od nabavne vrednosti osnovnih 

sredstev, povečane za stroške dostave in montaže. 
Amortizacija se priznava za osnovna sredstva, vpisana 

v knjigi oziroma kartoteki osnovnih sredstev. 
Za osnovna sredstva, od katerih se obračunava amortizacija 

po tem zakonu, se štejejo: 
1. gradbeni objekti, 
2. oprema, 
3. vlaganja za pridobitev pravice do patenta, pravice do 

licence, pravice do modela in pravice do vzorca. 
Za osnovna sredstva se ne šteje droben inventar 
PODROBNEJŠO OPREDELITEV OSNOVNIH SREDSTEV 

OD KATERIH SE OBRAČUNAVA AMORTIZACIJA, NAČIN 
VREDNOTENJA OSNOyNIH SREDSTEV IN STOPNJE AMOR- 
TIZACIJE PREDPIŠE IZVRŠNI SVET SKUPŠČINE SR SLOVE- 
NIJE. 
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86. člen 
Za zakonske in pogodbene obveznosti ter druge dajatve 

v smislu 2. točke 82. člena tega zakona se štejejo: 
1. OBRAČUNANI PRISPEVKI SAMOUPRAVNIM INTERES- 

NIM SKUPNOSTIM S PODROČJA DRUŽBENIH DEJAVNOSTI, 
KI SE PLAČUJEJO IZ DOHODKA; 

2. članski prispevki gospodarskim zbornicam in SPLOŠ- 
NIM ZDRUŽENJEM TER STROKOVNIM DRUŠTVOM; 

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

4. izdatki za humanitarne, kulturne in telesnokulturne 
namene, če gre za organizirane oblike zbiranja sredstev, do 
višine, ki jo določi občinska skupščina v skladu z dogovorom 
o usklajevanju davčne politike; 

5. upravne takse v zvezi z opravljanjem dejavnosti; 
6. zavarovalne premije plačane za: 
- zavarovanje osnovnih in obratnih sredstev, 
- zavarovanje delavcev za primer nesreč pri delu, 
- zavarovanje potnikov in blaga v prometu; 
7. PLAČANE OBRESTI OD KREDITOV ZA OSNOVNA IN 

OBRATNA SREDSTVA, NAJETIH V SKLADU S PREDPISI, KI 
UREJAJO BANČNI IN KREDITNI SISTEM TER STROŠKI ZAVA- 
ROVANJA TEH KREDITOV; 

8. PRISPEVKI SKLADOM ZA POSPEŠEVANJE RAZVOJA 
DROBNEGA GOSPODARSTVA, USTANOVLJENIM V SKLADU 
Z ZAKONOM; 

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

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

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

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

Če davčni organ na podlagi zbranih podatkov ali ugotovi- 
tev, da poslovne knjige niso VODENE NA NAČIN IN PO NAČE- 
LIH, DOLOČENIH S PREDPISOM O NAČINU VODENJA 
POSLOVNIH KNJIG OZIROMA EVIDENC in da podatki v knji- 
gah niso verodostojni, spozna, da so podatki iz napovedi 
nepopolni ali nepravilni, ugotovi osnovo za davek na podlagi 
cenitve celotnega prihodka in materialnih stroškov, oprte na 
podatke-o načinu in obsegu zavezančevega poslovanja in 
obsega zaposlovanja delavcev, ter na podlagi vseh konkretnih 
dejstev in pogojev, v katerih zavezanec posluje, ali s primer- 
javo z drugimi zavezanci, ki poslujejo v podobnih pogojih. Pri 
cenitvi celotnega prihodka in materialnih stroškov se lahko 
davčni organ opre tudi na normativ porabe surovin in materi- 
ala, izračunan na podlagi podatkov organizacije združenega 
dela s podobnim predmetom poslovanja. 

88. člen 
ZAVEZANEC LAHKO V LETNI DAVČNI NAPOVEDI UVE- 

LJAVLJA ZNIŽANJE DAVČNE OSNOVE DO 35% ZA VLAGA- 
NJE LASTNIH SREDSTEV ZA: 

- NABAVO, REKONSTRUKCIJO IN MODERNIZACIJO 
OSNOVNIH SREDSTEV POD POGOJEM, DA NE GRE ZA VLA- 
GANJA, KI BI SE MORALA KRITI IZ ŽE PRIZNANE AMORTIZA- 
CIJE IN KUPNINE ZA PRODANA OSNOVNA SREDSTVA; 

- OBLIKOVANJE VIROV OBRATNIH SREDSTEV; 
- ZDRUŽEVANJE V ZADRUGO, ORGANIZACIJO KOOPE- 

RANTOV IN DRUGE OBLIKE ZDRUŽEVANJA ZA SKUPNO 
NABAVO, RACIONALNO UPORABO DELOVNIH IN POSLOV- 
NIH SREDSTEV, SKUPNO GRADITEV IN UPORABO GRADBE- 
NIH OBJEKTOV, SKUPEN NASTOP NA TRGU IN URESNIČE- 
VANJE DRUGIH SKUPNIH INTERESOV IN POTREB. 

ZA VLAGANJA SREDSTEV PO PRVI ALINEI PREJŠNJEGA 
ODSTAVKA SE ŠTEJEJO TUDI VLAGANJA SREDSTEV ZA 
REKONSTRUKCIJO IN MODERNIZACIJO NAJETIH POSLOV- 
NIH PROSTOROV, ČE SE PO NAJEMNI POGODBI VLAGANJA 
NE KRIJEJO IZ NAJEMNINE. 

OBČINSKA SKUPŠČINA LAHKO V SKLADU Z DOGOVO- 
ROM O USKLAJEVANJU DAVČNE POLITIKE PREDPIŠE VIŠJI 
ODSTOTEK ZNIŽANJA DAVČNE OSNOVE. 

PRAVICA DO ZNIŽANJA DAVČNE OSNOVE SE PRIZNA 
ZAVEZANCEM, KI S SAMOSTOJNIM OPRAVLJANJEM 
DEJAVNOSTI PRIDOBIVAJO DOHODEK V OBLIKI STALNEGA 

POKLICA IN POD POGOJEM, DA SO POSLOVNE KNJIGE, KI 
SO JIH DOLŽNI VODITI, VODENE NA NAČIN IN PO NAČELIH 
DOLOČENIH S PREDPISOM O NAČINU VODENJA POSLOV- 
NIH KNJIG OZIROMA EVIDENC. 

89. člen 
VLAGANJA PO PRVI IN TRETJI ALINEI PRVEGA ODSTAVKA 

PREJŠNJEGA ČLENA, IZVRŠENA V LETU, ZA KATERO SE 
DAVEK ODMERJA, DOKAŽE ZAVEZANEC OB LETNI NAPO- 
VEDI Z RAČUNI O NABAVI, REKONSTRUKCIJI IN MODERNI- 
ZACIJI OSNOVNIH SREDSTEV OZIROMA S POGODBO 
O ZDRUŽEVANJU SREDSTEV, IZ KATERE JE RAZVIDEN ZNE- 
SEK ZDRUŽENIH SREDSTEV, NAMEN ZDRUŽITVE IN KDAJ 
SO BILA SREDSTVA ZDRUŽENA. ČE VIŠINA VLOŽENIH OZI- 
ROMA ZDRUŽENIH SREDSTEV PRESEGA VIŠINO NEOBDAV- 
ČENEGA DELA DAVČNE OSNOVE, SE ZA RAZLIKO VLOŽE- 
NIH SREDSTEV ZNIŽUJE DAVČNA OSNOVA V NASLEDNJIH 
LETIH. 

ČE ZAVEZANEC OSNOVNO SREDSTVO, KI JE BILO 
NABAVLJENO IZ NEOBDAVČENIH SREDSTEV, ODTUJI ALI 
DA V NAJEM, PREDEN JE VREDNOST OSNOVNEGA SRED- 
STVA V CELOTI AMORTIZIRANA, SE SREDSTVA ZNIŽANIH 
DAVČNIH OSNOV, PORABLJENA ZA TO OSNOVNO SRED- 
STVO, NAKNADNO OBDAVČIJO RAZEN, ČE ZAVEZANEC 
DOKAŽE, DA JE KUPNINO VLOŽIL V OSNOVNA SREDSTVA, 
KI JIH NE BI MORAL NADOMESTITI IZ PRIZNANE AMORTIZA- 
CIJE. 

90. člen 
RAZLIKO MED ZNIŽANO DAVČNO OSNOVO IN MED SRED- 

STVI, KI JIH JE ZAVEZANEC UPORABIL ZA NAMENE IZ PRVE 
IN TRETJE ALINEE PRVEGA ODSTAVKA 88. ČLENA TEGA 
ZAKONA V LETU, ZA KATERO SE DAVEK ODMERJA, UPO- 
RABI V TEKOČEM LETU ZA VSE NAMENE, ZA KATERE SE 
LAHKO ZNIŽA DAVČNA OSNOVA. 

ČE ZAVEZANEC V LETU, ZA KATERO SE DAVEK 
ODMERJA, NI VLAGAL SREDSTEV ZA NABAVO, REKON- 
STRUKCIJO IN MODERNIZACIJO OSNOVNIH SREDSTEV OZI- 
ROMA JIH NI ZDRUŽIL V ZADRUGO, ORGANIZACIJO KOOPE- 
RANTOV IN DRUGE OBLIKE ZDRUŽEVANJA, UPORABLJA 
CELOTNO ZNIŽANO DAVČNO OSNOVO V TEKOČEM LETU 
ZA NAMENE IZ PRVEGA ODSTAVKA 88. ČLENA TEGA ZA- 
KONA. 

V POSEBNI EVIDENCI, KI JO PREDPIŠE REPUBLIŠKI 
DAVČNI ORGAN, IN KI JE SESTAVNI DEL LETNE NAPOVEDI, 
ZAVEZANEC IZKAŽE, DA JE SREDSTVA ZNIŽANE DAVČNE 
OSNOVE V CELOTI PORABIL ZA NAMENE, ZA KATERE SE 
LAHKO ZNIŽA DAVČNA OSNOVA. ČE SREDSTVA ZNIŽANE 
DAVČNE OSNOVE NI PORABIL ALI JIH JE PORABIL NENA- 
MENSKO, SE OD NEPORABLJENIH OZIROMA NENAMEN- 
SKO PORABLJENIH SREDSTEV ZNIŽANE DAVČNE OSNOVE, 
NAKNADNO ODMERI DAVEK. 

91. člen 
OD NAKNADNO ODMERJENEGA DAVKA PO DRUGEM 

ODSTAVKU 89. IN TRETJEM ODSTAVKU 90. ČLENA PLAČA 
ZAVEZANEC OBRESTI PO OBRESTNI MERI IZ 214. ČLENA 
TEGA ZAKONA. OBRESTI SE OBRAČUNAJO OD DNEVA, KO 
BI MORAL BITI DAVEK PLAČAN, ČE ZAVEZANCU NE BI BILA 
ZNIŽANA DAVČNA OSNOVA. 

92. člen 
Stopnje davka iz gospodarskih dejavnosti so proporci- 

onalne in so lahko različne po vrstah dejavnosti ter glede na 
pogoje gospodarjenja. Stopnje so lahko višje za zavezance, ki 
pridobivajo dohodek v obliki postranskega poklica. 

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

sku plačujejo zavezanci, ki opravljajo dejavnost v manjšem 
obsegu. Šteje se, da zavezanci opravljajo dejavnost v manj- 
šem obsegu: 

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

- če njihov čisti dohodek, zmanjšan za osebni dohodek, 
nadomestila osebnega dohodka in sredstva skupne porabe 
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zaposlenega delavca, ne presega povprečnega letnega oseb- 
nega dohodka zaposlenih delavcev v gospodarstvu v SR Slo- 
veniji. 

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

Davka v pavšalnem letnem znesku ni mogoče odmeriti 
zavezancem, ki opravljajo avtoprevozniško dejavnost, storitve 
z gradbeno mehanizacijo, prodajo na drobno ter gostinsko 
dejavnost in tudi ne zavezancem, ki opravljajo gospodarsko 
dejavnost v skupni obratovalnici OZIROMA SKUPNOSTI. Izje- 
moma so lahko obdavčeni v pavšalnem letnem znesku zave- 
zanci, ki opravljajo gostinsko dejavnost in prodajo na drobno 
v odročnih oziroma višinskih krajih, ki jih določi občinska 
skupščina TER ZAVEZANCI, KI NEPOSREDNO SPREJEMAJO 
GOSTE ZA PRENOČEVANJE Z ZAJTRKOM V SVOJEM 
GOSPODINJSTVU ALI PROSTORIH ZA POČITEK OZIROMA 
REKREACIJO, če izpolnjujejo pogoje iz prvega odstavka tega 
člena. 

Občinska skupščina lahko določi, da se odmerja davek 
v pavšalnem letnem znesku tudi zavezancem, ki opravljajo 
dejavnost prevoza s plovnimi objekti ali prevoz oseb z avto- 
taksijem, če izpolnjujejo pogoje iz prvega odstavka tega 
člena. 

94. člen 
Zavezanci, ki po določbah tega zakona plačujejo davek 

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

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

ČE ZAVEZANEC MED LETOM PRENEHA IZPOLNJEVATI 
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 ZAVE- 
ZANCA ZA PREOSTALI DEL LETA Z ODLOČBO NA OBDAV- 
ČENJE PO DEJANSKEM DOHODKU. 

ČE DAVČNI ORGAN NA PODLAGI PODATKOV O DOSEŽE- 
NEM CELOTNEM PRIHODKU UGOTOVI, DA ZAVEZANEC NE 
IZPOLNJUJE VEČ POGOJA IZ DRUGE ALINEE PRVEGA 
ODSTAVKA PREJŠNJEGA ČLENA, GA ZA NASLEDNJE LETO 
PREUVRSTI Z ODLOČBO NA OBDAVČENJE PO DEJANSKEM 
DOHODKU. 

ZAVEZANEC, OBDAVČEN PO DEJANSKEM DOHODKU, KI 
NA PODLAGI ZAKLJUČKA POSLOVNIH KNJIG UGOTOVI, DA 
IZPOLNJUJE POGOJE ZA OBDAVČITEV V PAVŠALNEM LET- 
NEM ZNESKU, LAHKO V ROKU ZA VLOŽITEV DAVČNE 
NAPOVEDI ZAHTEVA PREUVRSTITEV NA OBDAVČENJE 
V PAVŠALNEM LETNEM ZNESKU. 

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

95. člen 
VIŠINA PAVŠALNEGA LETNEGAZNESKA DAVKA JE 

ODVISNA OD NASLEDNJIH POGOJEV: 
- VRSTE DEJAVNOSTI OZIROMA PREDMETA POSLO- 

VANJA; 
- OBSEGA, NAČINA IN KRAJA POSLOVANJA; 
- DRUGIH POGOJEV, KI VPLIVAJO NA DOSEGANJE 

DOHODKA, KATERE DOLOČI OČINSKA SKUPŠČINA, 

96. člen 
ZAVEZANCEM, KI S SAMOSTOJNIM OPRAVLJANJEM 

DEJAVNOSTI PRIDOBIVAJO DOHODEK V OBLIKI STALNEGA 
POKLICA, SE PAVŠALNI LETNI ZNESEK LAHKO ZNIŽA 
GLEDE NA OBSEG SREDSTEV, POTREBNIH ZA VSE 
NAMENE IZ PRVEGA ODSTAVKA 88. ČLENA TEGA ZAKONA 

OBČINSKA SKUPŠČINA PREDPIŠE V SKLADU Z DOGOVO- 
ROM O USKLAJEVANJU DAVČNE POLITIKE POGOJE ZA ZNI- 
ŽANJE PAVŠALNEGA LETNEGA ZNESKA IN MERILA ZA 

VREDNOTENJE POTREB PO SREDSTVIH ZA NAMENE ZA 
KATERE SE ZNIŽA ODMERJENI DAVEK. 

ZNIŽANJE PAVŠALNEGA LETNEGA ZNESKA DAVKA UVE- 
LJAVLJA ZAVEZANEC V LETNI NAPOVEDI NA PODLAGI 
PODATKOV O OBSEGU SREDSTEV, KI JIH BO POTREBOVAL 
ZA NAMENE, ZA KATERE SE LAHKO ZNIŽA ODMERJENI 
DAVEK. 

97. člen 
Davek v pavšalnem letnem znesku se odmerja vnaprej. 
PAVŠALNI LETNI ZNESEK DAVKA SE MED LETOM SORAZ- 

MERNO ZNIŽA, ČE ZAVEZANEC ZAČASNO USTAVI OBRATO- 
VANJE ALI PRENEHA OPRAVLJATI GOSPODARSKO DEJAV- 
NOST NA PODLAGI AKTA PRISTOJNEGA OBČINSKEGA 
UPRAVNEGA ORGANA. PAVŠALNI LETNI ZNESEK DAVKA SE 
SORAZMERNO ZNIŽA TUDI, ČE JE ZAVEZANEC MED LETOM 
PREUVRŠČEN NA OBDAVČEVANJE PO DEJANSKEM DO- 
HODKU. 

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

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

- zavezaticem, ki izvažajo blago in storitve na konvertibilno 
območje; 

- zavezancem, ki so pričeli z opravljanjem dejavnosti; 
- ZAVEZANCEM, KI ZAPOSLUJEJO DELAVCE, IN POSE- 

BEJ ZAVEZANCEM, KI ZAPOSLUJEJO INVALIDNE OSEBE PO 
PREDPISIH O USPOSABLJANJU IN ZAPOSLOVANJU INVA- 
LIDNIH OSEB, INVALIDE S 100% TELESNO OKVARO IN GLU- 
HONEME OSEBE S 70% TELESNO OKVARO; 

- zavezancem, ki dosegajo dohodek z oddajo viškov elek- 
trične energije v elektro-energetski sistem, če instalira na moč 
male hidroelektrarne presega 100 kW; 

- zavezancem, ki vlagajo sredstva v izgradnjo malih hidro- 
elektrarn in drugih alternativnih energetskih virov; 

- zavezancem, ki imajo učence in študente na proizvod- 
nem delu oziroma delovni praksi IN KI ZAPOSLUJEJO PRI- 
PRAVNIKE ZA ČAS TRAJANJA PRIPRAVNIŠKE DOBE; 

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

- zavezancem, ki imajo status borca; 
- ZAVEZANCEM, KI JIM JE PRIZNANA LASTNOST INVA- 

LIDNE OSEBE PO PREDPISIH O USPOSABLJANJU IN ZAPO- 
SLOVANJU INVALIDNIH OSEB TER ZAVEZANCEM - INVALI- 
DOM S 100% TELESNO OKVARO TER ZAVEZANCEM - GLU- 
HONEMIM OSEBAM S 70% TELESNO OKVARO, ČE NE UPO- 
RABLJAJO DOPOLNILNEGA DELA DRUGIH OSEB: 

- ZAVEZANCEM, KI VLAGAJO SREDSTVA V SANACIJO 
VIROV ONESNAŽEVANJA OKOLJA. 

Olajšave se priznajo v obliki znižanja odmerjenega davka 
ZAVEZANEC MORA V POSEBNI EVIDENCI IZ 90. ČLENA 

TEGA ZAKONA IZKAZATI, DA JE SREDSTVA PRIZNANIH 
OLAJŠAV IZ LETA PRED LETOM, ŽA KATERO VLAGA 
DAVČNO NAPOVED, PORABIL ZA NAMENE IZ 88. ČLENA 
TEGA ZAKONA. ČE SREDSTVA NISO BILA V CELOTI NAMEN- 
SKO PORABLJENA, SE ZAVEZANCA ZA DEL NENAMENSKO 
PORABLJENIH SREDSTEV PRIZNANE OLAJŠAVE 
NAKNADNO OBREMENI. 

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

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

99. člen 
Davek iz gospodarskih dejavnosti v odstotku od vsakega 

posameznega kosmatega dohodka (davek po odbitku) plaču- 
jejo občani, ki priložnostno opravljajo storitve organizacijam 
združenega dela, organom družbenopolitičnih skupnosti ter 
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drugim samoupravnim organizacijam in skupnostim, ali ki 
opravljajo pri njih delo po pogodbi o delu po predpisih 
o delovnih razmerjih ali imajo pri njih dohodke od postranskih 
kmetijskih dejavnosti, ki niso zajeti v katastrskem dohodku. 
Davek po odbitku plačujejo tudi občani od dohodkov na 
podlagi pogodbe o delu, sklenjene v skladu s predpisi o zapo- 
slovanju pri nosilcih samostojnega osebnega dela. 

Kot dohodki od postranskih kmetijskih dejavnosti po prejš- 
njem odstavku se štejejo dohodki od prevozništva in od tovor- 
jenja lesa ter drugega materiala; med te dohodke se ne štejejo 
dohodki, ki jih imajo lastniki gozdov s spravilom lesa iz 
lastnega gozda in dohodkov, ki jih imajo združeni kmetje 
- lastniki gozdov na osnovi pogodb o trajnejšem sodelovanju 
s temeljno organizacijo kooperantov gozdarstva. 

OBČANI, Ki DOSEGAJO DOHODEK S SPREJEMANJEM 
GOSTOV NA PRENOČEVANJE Z ZAJTRKOM V SVOJEM 
GOSPODINJSTVU ALI V PROSTORIH ZA POČITEK OZIROMA 
REKREACIJO S POSREDOVANJEM AGENCIJ, REGISTRIRA- 
NIH ZA TO DEJAVNOST, PLAČUJEJO DAVEK IZ GOSPODAR- 
SKIH DEJAVNOST) PO ODBITKU. 

Davek po odbitku se plača tudi od dohodkov potujočih 
zabavišč. Prireditelji morajo pred začetkom dela prijaviti 
zabavišče davčnemu organu občine, v kateri želijo imeti zaba- 
višče. 

Od dohodkov doseženih z obrtno proizvodnjo, ni mogoče 
odmerjati davka po odbitku, ČE S TEM ZAKONOM NI DRU- 
GAČE DOLOČENO. , 

Osnova za odmero davka po odbitku je celotni doseženi 
dohodek brez upoštevanja stroškov. 

100. člen 
Stopnje davka po odbitku so lahko različne za posamezne 

vrste dohodkov, in sicer po naslednjih skupinah dohodkov: 
1. od dohodkov raznašalcev in prodajalcev časopisov, 

knjig, revij in podobno, od prodaje srečk in vplačil pri športni 
napovedi ter pri lotu, od prejemkov zavarovalnih poverjeni- 
kov, od dohodkov hidrometeoroloških opazovalcev, od provi- 
zij zastopnikov organizacij za varstvo malih avtorskih pravic, 
od zbiranja naročil za časopise, knjige revije in podobno, od 
dohodkov delavcev, doseženih z opravljanjem del ob pretežni- 
uporabi lastne telesne moči; od dohodkov doseženih z oprav- 
ljanjem postranskih kmetijskih dejavnosti; 

2. OD DOHODKOV DOSEŽENIH S SPREJEMANJEM 
GOSTOV NA PRENOČEVANJE Z ZAJTRKOM V SVOJEM 
GOSPODINJSTVU ALI V PROSTORIH ZA POČITEK OZIROMA 
REKREACIJO S POSREDOVANJEM AGENCIJ, REGISTRIRA- 
NIH ZA TO DEJAVNOST IN DOHODKOV IZDELOVALCEV 
SUHE ROBE, KI OPRAVLJAJO TO DEJAVNOST NA PODLAGI 
PRIGLASITVE IN DOHODKE DOSEGAJO PRI ORGANIZACI- 
JAH ZDRUŽENEGA DELA; 

3. od provizij poslovnih agentov in poverjenikov, dohodkov 
od zbiranja oglasov, od dohodkov, doseženih s prodajo izdel- 
kov uporabne umetnosti ali z razmnoževanjem ali izdajanjem 
avtorskih del, ki se ne štejejo za izvirnike, od dohodkov 
potujočih zabavišč, od dohodkov doseženih s prodajo izdel- 
kov ročne izdelave, ki jih ni mogoče šteti za izdelke domače 
ali umetne obrti niti uporabne umetnosti, če jih občan izdeluje 
priložnostno; 

4. od dohodkov oseb, ki priložnostno opravljajo storitve za 
organizacije združenega dela, državne organe ter druge orga- 
nizacije in skupnosti in od dohodkov, doseženih z opravlja- 
njem del po pogodbi o delu, sklenjeni v skladu s predpisi 
o delovnih razmerjih, če ne gre za dohodke iz 1. in 3. točke. 

Pri določanju stopenj za posamezne skupine dohodkov je 
treba upoštevati višino stroškov, ki so v povprečju potrebni za 
dosego takih dohodkov. 

4. Davek od dohodka iz poklicnih dejavnosti 

101. člen 
Zavezanec za davek od dogodka iz poklicnih dejavnosti (v 

nadaljnjem besedilu: davek iz poklicnih dejavnosti) je delovni 
človek, ki z osebnim delom samostojno opravlja poklicno 
dejavnost in s tem v obliki stalnega ali postranskega poklica 
oziroma priložnostno pridobiva dohodek, če se od takih 
dohodkov ne plačuje davek iz avtorskih pravic in če takšna 
dejavnost ni z zakonom izrecno prepovedana. 

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

102. člen 
Davka iz poklicnih dejavnosti ne plačujejo: 
- učenci in študentje, dokler se redno šolajo, od dohod- 

kov, doseženih s poučevanjem snovi, ki je sestavni del red- 
nega izobraževalnega programa; 

- verske skupnosti. 

103. člen 
ČE IMA VEČ DELOVNIH LJUDI DOHODEK OD OPRAVLJA- 

NJA POKLICNE DEJAVNOSTI V SKUPNOSTIH, USTANOVLJE- 
NIH PO ZAKONU O ZDRUŽENEM DELU, JE VSAK OD NJIH 
ZAVEZANEC ZA DAVEK OD DELA DOHODKA, KI MU PRI- 
PADA NA PODLAGI POGODBE O USTANOVITVI SKUPNOSTI. 

DOHODEK SKUPNOSTI SE UGOTAVLJA SKUPNO ZA VSE 
ZAVEZANCE. 

104. člen 
Davek iz poklicnih dejavnosti se odmerja po dejanskem 

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

105. člen 
Davek iz poklicnih dejavnosti po dejanskem dohodku pla- 

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

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

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

Ža ugotovitev ostanka čistega dohodka se primerno upo- 
rabljajo določbe 82., 83., 84., 85., 86. in 87. člena tega zakona. 

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

107. člen 
ZAVEZANEC LAHKO V LETNI DAVČNI NAPOVEDI UVE- 

LJAVLJA ZNIŽANJE DAVČNE OSNOVE DO 35% ZA VLAGA- 
NJA SREDSTEV ZA NAMENE, DOLOČENE V 88. ČLENU TEGA 
ZAKONA. 

OBČINSKA SKUPŠČINA LAHKO V SKLADU Z DOGOVO- 
ROM O USKLAJEVANJU DAVČNE POLITIKE PREDPIŠE VIŠJI 
ODSTOTEK ZNIŽANJA DAVČNE OSNOVE. 

PRI ZNIŽANJU DAVČNE OSNOVE SE SMISELNO UPORAB- 
LJAJO DOLOČBE 88., 89. in 90. ČLENA TEGA ZAKONA. 

108. člen 
Stopnje davka iz poklicnih dejavnosti so proporcionalne in 

so lahko različne po vrstah dejavnosti ter glede na pogoje 
gospodarjenja. 

Za zavezance, ki opravljajo dejavnosti posebnega družbe- 
nega pomena, se določijo nižje stopnje davka. 

Stopnje so lahko višje za zavezance, ki pridobivajo dohodek 
v obliki postranskega poklica. 

109. člen 
OBČINSKA SKUPŠČINA LAHKO PREDPIŠE DAVČNO OLAJ- 

ŠAVO V OBLIKI ODSTOTNEGA ZNIŽANJA ODMERJENEGA 
DAVKA ZA POSAMEZNE POKLICNE DEJAVNOSTI, KATERIH 
RAZVOJ ŽELI POSPEŠEVATI GLEDE NA SPECIFIČNE 
POTREBE V OBČINI TER OLAJŠAVE IZ DRUGE, TRETJE, 
ČETRTE, SEDME, OSME, DEVETE IN DESETE ALINEE 
PRVEGA ODSTAVKA 98. ČLENA TEGA ZAKONA. 

110. člen 
Davek iz poklicnih dejavnosti v pavšalnem letnem znesku 

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

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

- če njihov čisti dohodek, zmanjšan za osebni dohodek, 
nadomestila osebnega dohodka in sredstva skupne porabe 
zaposlenega delavca, ne presega poprečnega letnega oseb- 
nega dohodka zaposlenih delavcev v gospodarstvu v SR Slo- 
veniji. 

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

DAVKA V PAVŠALNEM LETNEM ZNESKU NI MOGOČE 
ODMERITI ZAVEZANCEM, KI OPRAVLJAJO POKLICNO 
DEJAVNOST V SKUPNOSTIH. 

111.člen 
Zavezanci, ki po določbah tega zakona plačujejo davek 

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

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

CE 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 DAVČNNI ORGAN PREUVRSTl ZAVE- 
ZANCA ZA PREOSTALI DEL LETA Z ODLOČBO NA OBDAV- 
ČENJE PO DEJANSKEM DOHODKU. 

ČE DAVČNI ORGAN NA PODLAGI PODATKOV O DOSEŽE- 
NEM CELOTNEM PRIHODKU UGOTOVI, DA ZAVEZANEC NE 
IZPOLNJUJE VEČ POGOJA IZ DRUGE ALINEE PRVEGA 
ODSTAVKA PREJŠNJEGA ČLENA, GA ZA NASLEDNJE LETO 
PREUVRSTl Z ODLOČBO NA OBDAVČENJE PO DEJANSKEM 
DOHODKU. 

ZAVEZANEC, OBDAVČEN PO DEJANSKEM DOHODKU, KI 
NA PODLAGI ZAKLJUČKA POSLOVNIH KNJIG UGOTOVI, DA 
IZPOLNJUJE POGOJE ZA OBDAVČITEV V PAVŠALNEM LET- 
NEM ZNESKU, LAHKO V ROKU ZA VLOŽITEV DAVČNE 
NAPOVEDI ZAHTEVA PREUVRSTITEV NA OBDAVČENJE 
V PAVŠALNEM LETNEM ZNESKU. 

112. člen 
VIŠINA PAVŠALNEGA LETNEGA ZNESKA DAVKA JE 

ODVISNA OD POGOJEV, OPREDELJENIH V 95. ČLENU TEGA 
ZAKONA IN DRUGIH POGOJEV, KI VPLIVAJO NA DOSEGA- 
NJE DOHODKA, KATERE DOLOČI OBČINSKA SKUPŠČINA. 

MERILA ZA VREDNOTENJE POGOJEV, OD KATERIH JE 
ODVISNA VIŠINA PAVŠALNEGA LETNEGA ZNESKA DAVKA, 
PREDPIŠE OBČINSKA SKUPŠČINA V SKLADU Z DOGOVO- 
ROM O USKLAJEVANJU DAVČNE POLITIKE. 

113. člen 
ZAVEZANCEM, KI S SAMOSTOJNIM OPRAVLJANJEM 

DEJAVNOSTI PRIDOBIVAJO DOHODEK V OBLIKI STALNEGA 
POKLICA, SE PAVŠALNI LETNI ZNESEK LAHKO ZNIŽA 
GLEDE NA OBSEG SREDSTEV, POTREBNIH ZA VSE 
NAMENE, DOLOČENE V 88. ČLENU TEGA ZAKONA. 

OBČINSKA SKUPŠČINA PREDPIŠE V SKLADU Z DOGOVO- 
ROM O USKLAJEVANJU DAVČNE POLITIKE POGOJE ZA ZNI- 
ŽANJE PAVŠALNEGA LETNEGA ZNESKA IN MERILA ZA 
VREDNOTENJE POTREB PO SREDSTVIH ZA NAMENE, ZA 
KATERE SE ZNIŽA ODMERJENI DAVEK. 

ZNIŽANJE PAVŠALNEGA LETNEGA ZNESKA DAVKA UVE- 
LJAVLJA ZAVEZANEC V LETNI NAPOVEDI NA PODLAGI 
PODATKOV O OBSEGU SREDSTEV, KI JIH BO POTREBOVAL 
ZA NAMENE, ZA KATERE SE LAHKO ZNIŽA ODMERJENI 
DAVEK. 

114. člen 
GLEDE NAČINA DOLOČANJA IN SORAZMERNEGA ZNIŽA- 

NJA PAVŠALNEGA LETNEGA ZNESKA DAVKA MED LETOM 
SE PRIMEROMA UPORABLJAJO DOLOČBE 97. ČLENA TEGA 
ZAKONA. 

115. člen 
Davek iz poklicnih dejavnosti v odstotku od vsakega posa- 

meznega kosmatega dohodka (davek po odbitku) plačujejo 
občani, ki priložnostno opravljajo storitve organizacijam 
združenega dela, organom družbenopolitičnih skupnostih ter 
drugim samoupravnim organizacijam in skupnostim ali, ki 
opravljajo pri njih delo po pogodbi o delu. Davek po odbitku 
plačujejo tudi občani od dohodkov na podlagi pogodbe 
o delu, sklenjene v skladu s predpisi o zaposlovanju pri 
nosilcih samostojnega osebnega dela. 

Davek iz poklicnih dejavnosti po odbitku plačujejo tudi 
občani od dohodkov, doseženih s priložnostnim opravljanjem 
storitev občanom, če ne plačujejo davka po dejanskem 
dohodku ali v pavšalnem letnem znesku. Tak dohodek mora 
zavezanec prijaviti ter obračunati in plačati davek v petnajstih 
dneh od dneva, ko prejme dohodek, pri davčnem organu 
občine, v kateri ima stalno prebivališče. 

Osnova za odmero davka po odbitku je celotni doseženi 
dohodek brez upoštevanja stroškov. 

Stopnje davkov iz poklicnih dejavnosti po odbitku so pro- 
porcionalne. 

5. Davek od dohodka iz avtorskih pravic, 
patentov in tehničnih izboljšav 

116. člen 
ZAVEZANEC ZA DAVEK OD DOHODKA IZ AVTORSKIH PRA- 

VIC, PATENTOV IN TEHNIČNIH IZBOLJŠAV (V NADALJNJEM 
BESEDILU: DAVEK IZ AVTORSKIH PRAVIC) JE OBČAN, KI 
IMA DOHODKE IZ AVTORSKIH PRAVIC, PATENTOV, MODE- 
LOV OZIROMA VZORCEVj BLAGOVNIH OZIROMA STORI- 
TVENIH ZNAMK IN TEHNIČNIH IZBOLJŠAV, ZAVAROVANIH 
V SKLADU Z ZAKONOM V SR SLOVENIJI ALI V TUJINI, ČE JE 
NJEGOVO PREBIVALIŠČE NA OZEMLJU SR SLOVENIJE. 

ZAVEZANEC ZA DAVEK IZ AVTORSKIH PRAVIC JE TUDI 
TUJA PRAVNA IN FIZIČNA OSEBA, KI IMA DOHODKE IZ 
PREJŠNJEGA ODSTAVKA NA OZEMLJU SR SLOVENIJE 

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

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

rialni strošek pri ugotavljanju ostanka čistega dohodka iz 
poklicnih dejavnosti, 

- nagrad za znanstveni in umetniški uspeh, če ni v zakonu 
drugače določeno. 

118. člen 
če nastane dvom, ali gre za delo s področja uporabne 

umetnosti ali pa le za obrtni izdelek, odloči komisija, ki jo 
imenuje izvršni svet občinske skupščine. 

119. člen 
Ne štejejo se za dohodke iz avtorskih pravic posebna pla- 

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

120. člen 
OD DOHODKOV IZ AVTORSKIH PRAVIC, PATENTOV, 

MODELOV OZIROMA VZORCEV, BLAGOVNIH OZIROMA 
STORITVENIH ZNAMK IN TEHNIČNIH IZBOLJŠAV se plačuje 
davek od vsakega posameznega dohodka. 

OD DOHODKOV IZ PRVEGA ODSTAVKA TEGA ČLENA, KI 
JIH zavezanec dobi od organizacije združenega dela, od orga- 
nov družbenopolitičnih skupnosti ter drugih samoupravnih 
organizacij in skupnosti, se davek od avtorskih pravic plača 
ob posameznem izplačilu (davek po odbitku). 
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DOHODKE IZ PRVEGA ODSTAVKA TEGA ČLENA, KI JIH 
zavezanec dobi od občanov in iz tujine mora prijaviti ter 
obračunati in plačati davek v petnajstih dneh od dneva, ko 
prejme dohodek, pri davčnem organu občine, v kateri ima 
stalno prebivališče. 

Zavezanci, ki Z OSEBNIM DELOM SAMOSTOJNO KOT 
POKLIC dosegajo dohodke; od katerih se plačuje davek iz 
avtorskih pravic, lahko do konca koledarskega leta zahtevajo, 
da se v naslednjem letu obdavčijo po ugotovljenem dejan- 
skem dohodku. 

121. člers 
Osnova za davek iz avtorskih pravic je dohodek iz avtorskih 

pravic, patentov, MODELOV OZiROMA VZORCEV BLAGOV- 
NIH OZIROMA STORITVENIH ZNAMK in tehničnih izboljšav, 
zmanjšan za stroške, ki so bili zanj potrebni. 

V primerih, ko se davek iz avtorskih pravic piačuje od 
posamično doseženega dohodka iz avtorskih pravic, se priz- 
navajo normirani stroški v višini 40% od doseženeaa do- 
hodka. 

Na zahtevo zavezanca se priznajo dejanski stroški, če zave- 
zanec za to predloži ustrezne dokaze. 

Osebam, ki niso avtorji del, temveč samo imetniki premo- 
ženjskih pravic, se priznajo kot stroški samo plačila za stori- 
tve, ki jih plačajo Jugoslovanski avtorski agenciji, Zavodu za 
varstvo malih avtorskih pravic in drugim organizacijam zdru- 
ženega dela, pooblaščenim za prodajo umetniških in drugih 
avtorskih del ter sprejemanje plačil zanje. 

122. člen 
. V PRIMERIH, KO SE DAVEK IZ AVTORSKIH PRAVIC PLA- 
ČUJE OD POSAMEZNO DOSEŽENEGA DOHODKA OD 
PATENTOV, MODELOV OZIROMA VZORCEV, BLAGOVNIH 
OZIROMA STORITVENIH ZNAMK IN TEHNIČNIH IZBOLJŠAV, 
SE PRIZNAJO NASLEDNJI NUJNO POTREBNI STROŠKI: 

- TAKSE IN STROŠKI, KI SE PLAČAJO ZA VARSTVO IZU- 
MOV, NOVIH OBLIK TELES, SLIK IN RISB TER BLAGOVNIH 
OZIROMA STORITVENIH ZNAKOV, NA PODLAGI POTRDII A 
ORGANA, PRISTOJNEGA ZA ZAVAROVANJE TEH PRAVIC; 

- STROŠKI ZA IZDELAVO DOKUMENTACIJE/KI JO JE PO 
DOLOČBAH PREDPISOV O VARSTVU IZUMOV IN ZNAKOV 
RAZLIKOVANJA POTREBNO PRILOŽITI K PRIJAVI ZA PRIZ- 
NANJE PRAVICE IN STROŠKI IZDELAVE OPISA IN RISB, KI 
SO POTREBNI ZA RAZUMEVANJE TEHNIČNE IZBOUŠAVE 
TER PREDLOGA ZA NJENO UPORABO, NA PODLAGI POTR- 
DILA STROKOVNE OSEBE, KI JE IZDELALA OPIS, RISBE IN 
PREDLOG. REALNOST STROŠKOV POTRDI ORGANIZACIJA 
ZDRUŽENEGA DELA, KI JI JE PO PREDPISIH O RAZISKO- 
VALNI DEJAVNOSTI PRIZNAN STATUS RAZISKOVALNE 
ORGANIZACIJE, NA ZAHTEVO USTVARJALCA; 

- STROŠKI ZA IZDELAVO PROTOTIPOV, POTREBNIH ZA 
PREVERITEV IZUMA, NOVE OBLIKE TELESA IN TEHNIČNE 
IZBOLJŠAVE. POTRDILO, DA JE STROŠKE ZA PROTOTIPE 
PLAČAL STVARITELJ SAM, IZDA ORGANIZACIJA ZDRUŽE- 
NEGA DELA, V KATERI SO BILI PROTOTIPI IZDELANI. ČE JE 
PROTOTIPE IZDELAL STVARITELJ V LASTNI REŽIJI, SE 
PRIZNAJO DEJANSKI STROŠKI ZA IZDELAVO PROTOTIPOV. 
POTRDILO O REALNOSTI STROŠKOV IZDA NA ZAHTEVO 
STVARITELJA ORGANIZACIJA ZDRUŽENEGA DELA, KI JI JE 
PO PREDPISIH O RAZISKOVALNI DEJAVNOSTI PRIZNAN 
STATUS RAZISKOVALNE ORGANIZACIJE Z USTREZNEGA 
PODROČJA. 

VSI STROŠKI MORAJO BITI POSEBEJ IZKAZANI IN DOKU- 
MENTIRANI Z RAČUNI. 

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

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

Za ugotovitev ostanka čistega dohodka se smiselno upo- 
rabljajo določbe 82., 83., 84., 85., 86., 87., 88., 89., 90. in 91. 
člena tega zakona. 

124. člen 
Stopnje davka iz avtorskih pravic so proporcionalne. 
Stopnje davka iz avtorskih pravic so lahko različne glede na 

vrste dohodkov; glede na to, ali je dohodek ustvarjen na 
ozemlju SR Slovenije ali v tujini; glede na to, ali dohodek 
doseže občan ali tuja fizična ali pravna oseba in glede na to ali 
dohodek doseže avtor sam ali oseba, na katero je orenešena 
avtorska pravica. 

125. člen 
Višje stopnje se predpišejo za naslednje vrste dohodkov iz 

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

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

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

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

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

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

Če se dohodki iz avtorskih pravic iz 3. in 4. točke prvega 
odstavka tega člena ustvarijo v organizaciji strokovnih zdru- 
ženj kulturnih delavcev in njihovih članov ali organizacij zdru- 
ženega dela s področja kulture, se za take dohodke ne upo- 
rabi višja stopnja. 

Za obdavčevanje dohodkov iz avtorskih pravic, ki jih dose- 
žejo delovni ljudje, ki z osebnim delom samostojno kot poklic 
opravljajo kulturno dejavnpst, se uporabijo stopnje davka iz 
avtorskih pravic, znižane za 70%. 

126. člen 
Občanu, ki doseže dohodek iz avtorskih pravic, patentov?— 

MODELOV OZIROMA VZORCEV, BLAGOVNIH OZIROMA 
STORITVENIH ZNAMK in tehničnih izboljšav v tujini, se obra- 
čunani znesek davka iz avtorskih pravic zmanjša za davek, 
plačan od tega dohodka v tujini. 

127. člen 
Davka iz avtorskih pravic so oproščeni dohodki: 
1. od jubilejnih izdaj celotnih književnih, znanstvenih in 

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

2. od prirejanja retrospektivnih razstav umetniških del; 
3. OD NADOMESTIL, Ki JIH PREJME OBČAN ZA ODSTOP 

IZKORIŠČANJA PATENTA IN MODELA OZIROMA VZORCA 
TER ODSTOP UPORABE BLAGOVNE OZIROMA STORI- 
TVENE ZNAMKE DOMAČI ORGANIZACIJI ZDRUŽENEGA 
DELA IN DELOVNEMU ČLOVEKU, KI S SAMOSTOJNIM 
OSEBNIM DELOM OPRAVLJA DEJAVNOST TER OD NADO- 
MESTIL, KI JIH PREJME ZA ODSTOP UPORABE TEHNIČNE 
IZBOLJŠAVE DOMAČI ORGANIZACIJI ZDRUŽENEGA DELA. 

OPROSTITEV SE NE PRIZNA OBČANU, KI DOSEŽE 
DOHODKE NA PODLAGI PRENEŠENE OZIROMA PODEDO- 
VANE AVTORSKE IN DRUGIH MATERIALNIH PRAVIC. 

128. člen 
Od dohodka, ki ga ima občan od prodaje izdelkov uporabne 

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

Republiški upravni organ pristojen za kulturo izda predpis 
o tem, koliko izvodov de! iz prejšnjega odstavka šteje za 
izvirnike. 

6. Davek od dohodkov iz premoženja 
in premoženjskih pravic 

129. člen 
Zavezanec za davek od dohodkov iz premoženja in premo- 

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

130. člen 
Davek od dohodkov iz premoženja se plačuje: 
- od dohodkov, doseženih z oddajanjem v najem ali pod- 

najem zemljišč, stanovanjskih aii poslovnih prostorov, garaž 
in prostorov za počitek oziroma rekreacijo, OPREME, PRE- 
VOZNIH SREDSTEV IN DRUGEGA PREMOŽENJA, 

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

- OD DOHODKOV, KI JIH IMAJO OBČANI IZ IZUMOV, ZNA- 
KOV RAZLIKOVANJA IN TEHNIČNIH IZBOLJŠAV, ZA KATERE 
NI Z AKTOM PRISTOJNEGA ORGANA ALI POTRDILOM 
ORGANIZACIJE ZDRUŽENEGA DELA OZIROMA POSEBNE 
KOMISIJE, USTANOVLJENE PR! REPUBLIŠKEM UPRAVNEM 
ORGANU, PRISTOJNEM ZA RAZISKOVALNO DEJAVNOST, 
IZKAZANO, DA GRE ZA TE OBLIKE USTVARJALNOST!. 

OBČANU, KI PREDLOŽI POTRDILO O VLOŽITVI PISMENE 
ZAHTEVE ZA PRIZNANJE PATENTA, MODELA OZIROMA 
VZORCA IN BLAGOVNE OZIROMA STORITVENE ZNAMKE, 
SE ODLOČITEV O ODMERI DAVKA ODLOŽI DO ODLOČITVE 
PRISTOJNEGA ORGANA O ZAHTEVI ZA PRIZNANJE PRA- 
VICE DO ZAVAROVANJA. 

- od nadomestila, ki pripada zavezancu - p'oslovodji 
pogodbene organizacije združenega dela za gospodarjenje 
z združenimi sredstvi. 

131. člen 
OSNOVA ZA DAVEK OD DOHODKOV IZ PREMOŽENJA JE 

SKUPNI DOHODEK OD PREMOŽENJA IN PREMOŽENJSKIH 
PRAVIC V LETU, ZA KATERO SE DAVEK ODMERJA, ZMANJ- 
ŠAN ZA STROŠKE, KI SO BILI ZANJ NUJNO POTREBNI. 

ZA NUJNO POTREBNE STROŠKE SE ŠTEJEJO IZDATKI 
INVESTICIJSKEGA IN TEKOČEGA VZDRŽEVANJA PREMOŽE- 
NJA, STROSKI UPRAVLJANJA, DAVKI, KI SE ODMERJAJO OD 
TEH DOHODKOV PO DRUGIH PREDPiSIH IN DRUGI STRO- 
SKI, KATERE ZAVEZANEC DOKAŽE Z RAČUNI. 

132. člen 
OSNOVA ZA DAVEK OD DOHODKOV IZ PREMOŽENJA, 

DOSEŽENIH S PRODAJO PREMIČNIH PREDMETOV TRAJ- 
NEJŠE UPORABNE VREDNOSTI JE DOGOVORJENA PRO- 
DAJNA CENA, KI NE MORE BITI NiŽJA OD PROMETNE VRED- 
NOST! PREDMETA, ZMANJŠANA ZA VALORIZIRANO 
NABAVNO VREDNOST, VREDNOST INVESTICIJ iN IZDATKOV 
INVESTICIJSKEGA VZDRŽEVANJA. 

VALORIZACIJA SE OPRAVI V SKLADU S STATISTIČNO 
UGOTOVLJENIM PORASTOM CEN NA DROBNO V SR SLO- 
VENIJI ZA: 

- NABAVNO VREDNOST ZA ČAS OD IZSTAVITVE FAK- 
TURE OZIROMA SKLENITVE POGODBE O NABAVI DO SKLE- 
NITVE KUPOPRODAJNE POGODBE: 

- VREDNOST INVESTICIJ IN IZDATKOV INVESTICIJ- 
SKEGA VZDRŽEVANJA ZA ČAS OD IZVRŠENEGA VLAGANJA, , 
DOKAZANEGA Z RAČUNOM DO SKLENITVE KUPOPRO- 
DAJNE POGODBE. 

ČE JE BILO PREMIČNO PREMOŽENJE NABAVLJENO OZI- 
ROMA JE BILA INVESTICIJA AL! INVESTICIJSKO VZDRŽEVA- 
NJE IZVRŠENO S KREDITOM, SE VALORIZIRA ODPLAČANI 
DEL KREDITA OD ČASA DEJANSKEGA ODPLAČILA. 

S PROMETNO VREDNOSTJO JE MIŠLJENA CENA, KI BI SE 
LAHKO DOSEGLA ZA PREMIČNO PREMOŽENJE V PRO- 
STEM PROMETU V ČASU PRODAJE. PROMETNO VRED- 
NOST UGOTAVLJA DAVČNI ORGAN. 

133. člen 
Osnova za davek od dohodkov iz premoženja od nadome- 

stila, ki pripada zavezancu - poslovodji pogodbene organiza- 

cije združenega dela za gospodarjenje z zdri+ženimi sredstvi 
je znesek prejetega nadomestila. 

134. člen 
Osnova za davek od dohodkov iz premoženja od dohodkov, 

ki jih lastnik doseže z oddajanjem stanovanjskih ali poslovnih 
prostorov, garaž ali prostorov za počitek oziroma rekreacijo 
v najem, je znesek stanarine oziroma najemnine, prejet v letu, 
za katero se odmerja davek, zmanjšan za stroške vzdrževanja 
in upravljanja in za enoletno amortizacijo ter za stroške obra- 
tovanja, če te stroške plačuje lastnik sam. 

AMORTIZACIJO TER STROŠKE VZDRŽEVANJA IN UPRAV- 
LJANJA DOLOČ! OBČINSKA SKUPŠČINA V ODSTOTKU OD 
NAJEMNINE. CE ZAVEZANEC PREDLOŽI DOKAZILA O VIŠJIH 
STROŠKIH OD NORMIRANIH, SE PRIZNAJO DEJANSKI 
STROSKI IN AMORTIZACIJA. 

135. člen 
Osnova za davek od dohodkov iz premoženja od dohodkov, 

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

136. člen 
Pri ugotavljanju dohodka, doseženega z oddajanjem stavb 

in prostorov po 134. in 135. členu tega zakona, se upošteva 
tudi vrednost vseh obveznosti in storitev, za katere se je 
zaveza! najemnik. 

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

137. člen 
Rri ugotavljanju davčne osnove za odmero davka od dohod- 

kov iz premoženja od dohodkov, .doseženih z oddajanjem 
opremljenih sob, se kot strošek upošteva stanarinska vred- 
nost oziroma najemnina, ki se plačuje od o#danih prostorov, 
obraba oprsme in vrednost storitev. Občinska skupščina 
lahko predpiše stroške v odstotku od doseženega dohodka. 

Davek se ne plačuje, če dohodki, doseženi z oddajanjem 
opremljenih sob, letno ne presegajo zneska, ki ga določi 
občinska skupščina. 

Zavezancem, ki opremljene sobe oddajo prek ustreznih 
organizacij (mladinske organizacije, turistična društva, orga- 
nizacije za gospodarjenje s stanovanjskimi hišami), se pri 
odmeri davka prizna posebna olajšava. Pogoje in merila za 
olajšavo določi občinska skupščina. 

138. člen 
PRI UGOTAVLJANJU DAVČNE OSNOVE ZA ODMERO 

DAVKA OD DOHODKOV IZ TRETJE ALINEE 130. ČLENA SE 
ZA UGOTOVITEV NUJNO POTREBNIH STROŠKOV SMI- 
SELNO UPORABLJAJO DOLOČBE 122. ČLENA TEGA ZA- 
KONA. 

139. člen 
Zavezanec, ki doseže priložnostni dohodek, od katerega se 

plača davek od dohodkov iz premoženja, mora tak dohodek 
napovedati davčnemu organu v 30 DNEH, odkar ga je do- 
segel. 

Vsi dohodki, ki jih je prejel zavezanec za davek od dohod- 
kov iz premoženja v enem koledarskem letu, se štejejo za eno 
davčno osnovo. 

OD PRILOŽNOSTNO DOSEŽENEGA DOHODKA IZ PREMO- 
ŽENJA SE ZAVEZANCEM ODMERI DAVEK Z ZAČASNO 
ODLOČBO. ČE JE ZAVEZANEC V KOLEDARSKEM LETU 
DOSEGEL VEČ DOHODKOV, OD KATERIH SE PLAČA DAVEK 
OD DOHODKOV IZ PREMOŽENJA, SE PO PRETEKU LETA 
ODMERI DAVEK OD VSEH DOHODKOV Z NOVO ODLOČBO, 
KI NADOMESTI ZAČASNE ODLOČBE. 
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CE ZAVEZANEC, KATEREMU JE BILA IZDANA ZAČASNA 
ODLOČBA, V KOLEDARSKEM LETU NI DOSEGEL DRUGIH 
DOHODKOV IZ PREMOŽENJA, POSTANE ZAČASNA 
ODLOČBA PO PRETEKU LETA DOKONČNA. 

140. člen 
Davek od dohodkov iz premoženja se ne plačuje: 
1. od prejemkov Iz življenjskega zavarovanja in zavarovanja 

za doživetje; 
2 od obresti in dobitkov javnih posojil; 
3. od obresti in drugih dohodkov od hranilnih vlog, vlog na 

tekočih, žiro računih in od drugih oblik varčevanja ter od 
vrednostnih papirjev. 

141. člen 
DAVKA OD DOHODKA IZ PREMOŽENJA SO OPROŠČENI 
DOHODKI, DOSEŽENI S PRODAJO OPREME KOT OSNOV- 
NEGA SREDSTVA, ČE ZAVEZANEC DAVKA IZ SAMOSTOJ- 
NEGA OPRAVLJANJA DEJAVNOSTI CELOTNO KUPNINO 
VLOŽI V NAKUP NOVIH OSNOVNIH SREDSTEV. 

OPROSTITEV ZAVEZANEC UVELJAVLJA Z DOKAZILOM 
O NABAVI NOVEGA OSNOVNEGA SREDSTVA OB NAPOVEDI 
DOHODKA, DOSEŽENEGA S PRODAJO OPREME. 

142. člen 
Za odmero davka od dohodkov iz premoženja je pristojen: 
1. če gre za nepremičnino, davčni organ občine, kjer nepre- 

mičnina leži; 
2. če gre za premičnine, davčni organ občine, v kateri ima 

zavezanec stalno prebivališče. 

143. člen 
Stopnje davka so progresivne in so lahko določene različno 

glede na vrsto dohodkov in glede na to, ali je zavezanec 
občan, civilno pravna oseba ali tuja fizična ali pravna oseba 

CE SE OD DOHODKOV IZ PREMOŽENJA ODMERJA DAVEK 
V VEC OBČINAH, ODMERI DAVČNI ORGAN POSAMEZNE 
OBČINE DAVEK PO STOPNJI, KI USTREZA SKUPNI VIŠINI 
OSNOV ZA TA DAVEK. 

7. Davek na dediščina in darila 
144. člen 

Zavezanec za davek na dediščine in darila je občan, ki 
v Socialistični republiki Sloveniji podeduje ali dobi v dar 
premoženje in tudi občan, ki prejme premoženje na podlagi 
pogodbe o dosmrtnem preživljanju. 

Za premoženje po prejšnjem odstavku se štejejo nepremič- 
nine in pravice na nepremičninah ter premično premoženje, 
če skupna vrednost premičnega premoženja presega višino 
poprečnega letnega čistega osebnega dohodka zaposlenih 
delavcev v Socialistični republiki Sloveniji v preteklem letu. 
Pri ugotavljanju skupne vrednosti premičnega premoženja se 
upošteva vrednost vseh prejetih daril od istega darovalca 
v razdobju enega leta. 

Pri ugotavljanju davčne-osnove za odmero davka na dediš- 
čine in darila, se predmeti gospodinjstva ne upoštevajo. 

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

145. člen 
VIŠINA DAVKA NA DEDIŠČINE IN DARILA SE UGOTAVLJA 

PO PREDPISIH, KI VELJAJO NA DAN NASTANKA DAVČNE 
OBVEZNOSTI. 

Davčna obveznost za davek na dediščine in darila nastane 
takrat, ko postane odločba o dedovanju pravnomočna ozi- 
roma KO OBDARJENEC SPREJME DARILO. 

Darilo velja za sprejeto takrat, ko je podpisana darilna 
pogodba, če ni pogodbe pa takrat, ko je darilo sprejeto. 

Pri pogodbah o dosmrtnem preživljanju nastane davčna 
obveznost ob smrti preživljanca. 

146. člen 
Osnova za davek na dediščine in darila je prometna vred- 

nost podedovanega ali v dar prejetega premoženja ob 
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nastanku davčne obveznosti po odbitku dolgov, stroškov in 
bremen, ki odpadejo na premoženje, od katerega se plačuje 
ta davek. 

147. člen 
Stopnje davka na dediščine in darila so progresivne in 

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

Pri plačevanju davka na dediščine in darila so z zavezanci 
prvega dednega reda izenačeni zeti, snahe, pastorki in dedič, 
ki je z zapustnikom živel v dalj časa trajajoči življenjski skup- 
nosti v smislu zakona o zakonski zvezi in družinskih raz- 
merjih. 

Zavezanci za davek na dediščine in darila, ki dobijo v dar 
nepremično premoženje, pa z darovalcem niso v sorodstve- 
nem razmerju do vključno tretjega dednega reda, plačujejo 
davek na dediščine in darila na način in po stopnjah, predpi- 
sanih za davek na promet nepremičnin. 

148. člen 
Davek na dediščine in darila se ne plačuje od tistega nepre- 

mičnega premoženja, na katerem dedič oziroma obdarjenec 
po veljavnih predpisih ne more pridobiti lastninske pravice 
pravice uporabe ali užitka. 

149. člen 
Davka na dediščine in darila ne plača dedič ali obdarjenec, 

ki se po določbah zakona o kmetijskih zemljiščih šteje za 
kmeta, če podeduje oziroma dobi v dar kmetijsko zemljišče. 
V zvezi s priznavanjem davčne oprostitve po prejšnjem stavku 
se gozdna zemljišča istovetijo s kmetijskimi zemljišči. Davka 
na dediščine tudi ne plača dedič ali obdarjenec - prevzemnik 
kmečkega gospodarstva, ki se v skladu z zakonom o dedova- 
nju kmetijskih zemljišč in zasebnih kmetijskih gospodarstev 
šteje za kmetijo, pa tudi v primerih, ko dedič ali obdarjenec 
- kmet podeduje ali dobi v dar celo kmetijo. 

Ce dedič ali obdarjenec, ki je bil na podlagi določbe prejš- 
njega odstavka oproščen davka, podedovano ali podarjeno 
nepremičnino pred potekom petih let odtuji, ali se v tem roku 
preneha z osebnim delom ukvarjati s kmetijsko dejavnostno, 
ali ne obdeluje zemljišč v skladu z zakonom o kmetijskih 
zemljiščih, se mu davek naknadno odmeri tako, kot bi se mu 
odmeril, če ob prejemu dediščine oziroma darila ne bi izpol- 
njeval pogojev za oprostitev po tem členu. Mnenje o tem, ali je 
zemljišče obdelano v skladu z zakonom o kmetijskih zemljiš- 
čih, izda za kmetijske zadeve pristojni občinski upravni organ. 

Določbe drugega odstavka tega člena ne veljajo za odtuji- 
tve, izvršene na podlagi sporazuma o izročitvi in razdelitvi 
premoženja po zakonu o dedovanju in tudi ne za odtujitve 
oziroma oddaje premoženja po zakonu o preživninskem var- 
stvu kmetov. 

150. člen 
Davka na dediščine in darila ne plača: 
1. dedič ali obdarjenec prvega dednega reda; 
2. dedič kateregakoli dednega reda, ki podeduje stanova- 

nje, če nima drugega stanovanja in je ob smrti zapustnika 
živel z njim v skupnem gospodinjstvu. 

Ce obdarjenec prvega dednega reda v dar prejeto premično 
premoženje iz drugega odstavka 144. člena tega zakona 
proda prej kot v treh letih, se mu davek naknadno odmeri po 
stopnjah, ki veljajo za drugi dedni red. 

151. člen 
Zavezanec ne plača davka na dediščine in darila od pode- 

dovanega ali v dar prejetega premoženja, ki ga brez povračila 
odstopi družbenopolitični skupnosti, organizaciji združenega 
dela ali drugi samoupravni organizaciji oziroma skupnosti IN 
HUMANITARNIM DRUŠTVOM OZIROMA NJIHOVIM ZVEZAM. 

Davek, plačan pred odstopom dediščine ali darila, se vrne, 
če je bil odstop izvršen v šestih mesecih po sprejetju zapuš- 
čine. 

152. člen 
Vrednost vseh daril, ki jih je zavezanec prejel od istega 
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darovalca v razdobju enega leta, se šteje za eno davčno 
osnovo. 

153. člen 
Davek na dediščine in darila se plača tudi ob razdelitvi 

solastnine, in sicer od tistega dela premoženja, ki ga je posa- 
mezni solastnik prejel brez odplačila, prek dela, ki bi mu 
pripadal iz solastništva. 

154. člen 
Davek na dediščine in darila odmeri davčni organ občine, 

v kateri je premoženje; če dediščina oziroma darilo obsega 
samo premično premoženje, davek odmeri davčni organ 
občine, v kateri ima zavezanec stalno prebivališče. 

Če se od podedovanega ali v dar prejetega premoženja 
odmerja davek na dediščine in darila v več občinah, odmeri 
davčni organ posamezne občine davek po stopnji, ki ustreza 
vrednosti celotnega podedovanega oziroma v dar prejetega 
premoženja, od katerega se plačuje ta davek. 

155. čien 
OBDARJENEC, KI PREJME DARILO, OD KATEREGA SE PO 

TEM ZAKONU PLAČA DAVEK, MORA SPREJEM DARILA 
NAPOVEDATI DAVČNEMU ORGANU V 15 DNEH PO SPRE- 
JEMU DARILA. 

8. Davek od premoženja 

156. člen 
Davek od premoženja plačujejo občani, ki posedujejo: 
1. stavbe, dele stavb, stanovanja in garaže (v nadaljnjem 

besedilu: stavbe); 
2. prostore za počitek oziroma rekreacijo; 
3. plovne objekte dolžine najmanj 8 metrov. 

157. člen 
Zavezanec za davek od premoženja po 1. in 2. točki 156. 

člena tega zakona je lastnik oziroma uživalec. Zavezanec za 
davek po 3. točki 156. člena tega zakona je lastnik tega 
premoženja, pod pogojem, da ga ne uporablja za opravljanje 
dejavnosti. 

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

158. člen 
Osnova za davek od premoženja po 1. in 2. točki 156. člena 

je vrednost stavbe oziroma prostora za počitek oziroma rekre- 
acijo, ugotovljena po merilih republiškega upravnega organa, 
pristojnega za stanovanjske zadeve in na način, ki ga določi 
občinska skupščina. 

Osnova za davek od premoženja iz 1. točke 156. člena se 
zniža za znesek, ki ustreza vrednosti 160 m2 stanovanjske 
površine, ugotovljene na način iz prvega odstavka tega člena. 
Davčna osnova se zniža pod pogojem, da je lastnik ali njegovi 
ožji družinski člani oziroma uživalec v letu pred letom, za 
katero se davek odmerja, stalno bival v stanovanjskih prosto- 
rih. Enako se zniža davčna osnova tudi lastniku stavbe, dela 
stavbe oziroma stanovanja, v katerem biva imetnik stanovanj- 
ske pravice, kateremu je bilo stanovanje dodeljeno z odločbo. 

Za ožje družinske člane se štejejo zakonec, otroci in posvo- 
jenci lastnika. 

V primeru solastništva stavbe se vrednost stanovanjske 
površine iz drugega odstavka tega člena deli v sorazmerju 
s solastniškimi deleži. 

159. člen 
Stopnje davka od premoženja iz 1. in 2. točke 156. člena 

tega zakona so progresivne in različne glede na namen upo- 
rabe. 

STOPNJE DAVKA ZA POSLOVNE PROSTORE, KI JIH LAST- 
NIK OZIROMA UŽIVALEC NE UPORABLJA ZA OPRAVLJANJE 
GOSPODARSKE OZIROMA POKLICNE DEJAVNOSTI IN JIH 
TUDI NE ODDAJA V NAJEM ZA NAVEDENE NAMENE, SO 
VIŠJE. 

160. člen 
Davek od premoženja iz 1. in 2. točke 156. člena tega 

zakona odmerja davčni organ občine, v kateri je stavba ozi- 
roma prostor za počitek oziroma rekreacijo, po predpisi^ te 
občine. 

Davek se odmerja vnaprej. 

161. člen 
Davek od premoženja, ki se plačuje na posest stavb, se ne 

plačuje: 
1. od kmetijskih gospodarskih poslopij; 
2. od poslovnih prostorov, ki jih lastnik oziroma uživalec 

uporablja za opravljanje gospodarske oziroma poklicne de- 
javnosti; 

3. od stanovanjskih stavb zavezancev davka iz kmetijstva, 
ki so zdravstveno zavarovani kot kmetje ter združenih kmetov, 
ki so pokojninsko in invalidsko zavarovani na podlagi dohod- 
kov iz kmetijstva; 

4. od lastnih stavb konzularnih predstavništev ter od last- 
nih stavb predstavništev mednarodnih organizacij, v katerih 
imajo poslovne prostore; 

5. od stavb tujih držav, v katerih stanujejo člani in usluž- 
benci konzularnih predstavništev, če velja vzajemnost; 

6. od stavb, ki so razglašene za kulturni ali zgodovinski- 
spomenik; 

7. od stavb, ki se iz objektivnih razlogov ne morejo uporab- 
ljati; 

8. od stanovanjskih stavb, za katere se v postopku vredno- 
tenja stavb ugotovi, da ne presegajo števila točk oziroma 
vrednosti, kot to določa občinska skupščina; 

9. od cerkve, samostanov in drugih cerkvi pripadajočih 
stavb, če se ne oddajajo v najem ali v brezplačno uporabo za 
druge namene. 

162. člen 
Davka od premoženja, ki se plačuje na posest stavb, so 

začasno oproščeni prvi lastniki novih stanovanjskih hiš ozi- 
roma stanovanj in garaž, in sicer za deset let. 

Za prvega lastnika se šteje tudi tisti, ki je tako stavbo 
podedoval, vendar le v obsegu pravic, ki jih je imel prvi 
lastnik. 

Oprostitev se prizna tudi za popravljanje in obnavljanje 
stanovanjske hiše oziroma stanovanja in garaže, če se je 
zaradi popravila ali obnove vrednost stanovanjske hiše ozi- 
roma stanovanja ali garaže povečala za več kot 50%. 

Doba iz prvega odstavka tega člena se računa od prvega 
dne naslednjega meseca po izdaji dovoljenja za uporabo 
stavbe oziroma od pričetka uporabe stavbe, če se stavba 
prične uporabljati pred izdajo dovoljenja. Ce ob pričetku 
uporabe, stavba še ne ustreza osnovnim pogojem za bivanje, 
se doba do izpolnitve teh pogojev ne všteva v dobo oprostitve, 
kljub temu pa se davek ža ta čas ne odmerja. Če obstaja 
dvom. ali so izpolnjeni osnovni pogoji za bivanje, odloči o tem 
davčni organ na podlagi podatkov za stanovanjske zadeve 
pristojnega občinskega upravnega organa in krajevne skup- 
nosti. Začasno oprostitev uveljavlja zavezanec z vlogo, ki jo 
vloži pri davčnem organu. 

* Oprostitev davka po tem členu se ne more priznati za 
prostore za počitek oziroma rekreacijo, pa tudi ne za 
poslovne prostore, če tudi so sestavni del stanovanjske 
stavbe. 

163. člen 
Občinska skupščina lahko prizna olajšavo v obliki znižanja 

odmerjenega davka na družinskega člana zavezancu z več kot 
tremi družinskimi člani, ki so skupaj z zavezancem stalno 
prebivali v njegovih stanovanjskih prostorih v letu pred letom, 
za katero se odmerja davek. 

Za družinske člane se štejejo zakonec, otroci, posvojenci, 
starši lastnika in njegovega zakonca in tisti, ki jih je lastnik 
dolžan vzdrževati po zakonu. 

Zavezanec uveljavlja olajšavo s posebno vlogo, ki jo mora 
predložiti davčnemu organu do 31. januarja v letu, za katero 
se davek odmerja. V primeru, da vloga ni bila vložena v pred- 
pisanem roku, se zavezancu olajšava ne prizna. 
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164. člen 
Če nastane obveznost za davek od premoženja po 1. in 2. 

točki 156. člena tega zakona med letom oziroma, če se spre- 
meni ali preneha, se sprememba upošteva od prvega dne 
naslednjega meseca po preteku meseca, v katerem je spre- 
memba nastala. 

Zavezanec je dolžan nastanek davčne obveznosti ali spre- 
membo, ki ima za posledico povečanje davčne obveznosti, 
prijaviti v 15 dneh po nastali spremembi. 

165. člen 
Davek od premoženja po 3. točki 156. člena tega zakona se 

plačuje v pavšalnem letnem znesku. Višino pavšalnega let- 
nega zneska določi občinska skupščina glede na dolžino 
plovnega objekta. < 

Višina pavšalnega letnega zneska se letno znižuje za odsto- 
tek, ki ga določi občinska skupščirta glede na starost plov- 
nega objekta. 

166. člen 
Davek od premoženja po 3. točki 156. člena tega zakona se 

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

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

9. Davek na dobitke od iger na srečo 

167. člen 
Zavezanec za davek na dobitke od iger na srečo (v nadal- 

njem besedilu: davek na dobitke) je občan in tuj državljan, ki 
v Socialistični republiki Sloveniji pri igrah na srečo zadene 
dobitek. 

166. člen 
Osnova za davek na dobitke je vsak posamezen dobitek od 

iger na srečo. 
če je dobitek od iger stvar ali storitev, je osnova za davek 

njena prometna vrednost v času, ko je dobitek zadet. 

169. člen 
Davek na dobitke se ne plačuje od posameznih dobitkov od 

iger na srečo do vrednosti, ki jo določi občinska skupščina. 

170. člen 
STOPNJE DAVKA NA DOBITKE SO PROGRESIVNE. 

171. člen 
Davek na dobitke se obračunava in odtegne ob izplačilu 

dobitka. 
Davek na dobitke obračunava in odteguje prireditelj igre. 

10. Davek od skupnega dohodka občanov ' 

172. člen 
ZAVEZANEC ZA DAVEK OD SKUPNEGA DOHODKA OBČA- 

NOV JE OBČAN S STALNIM PREBIVALIŠČEM V SR SLOVE- 
NIJI, KATEREGA SKUPNI ČISTI DOHODEK V POSAMEZNEM 
KOLEDARSKEM LETU PRESEGA ZNESEK TRIKRATNEGA 
LETNEGA POPREČNEGA ČISTEGA OSEBNEGA DOHODKA 
ZAPOSLENIH DELAVCEV V GOSPODARSTVU V SR SLOVE- 
NIJI. 

POD POGOJI IZ PREJŠNJEGA ODSTAVKA JE ZAVEZANEC 
ZA DAVEK OD SKUPNEGA DOHODKA OBČANOV TUDI 
OBČAN, KI DOSEGA OSEBNI DOHODEK Z DELOM V TUJINI, 
ČE GA JE NA TAKO DELO POSLALA ORGANIZACIJA ZDRU- 
ŽENEGA DELA IN OBČAN, KI DOSEGA OSEBNI DOHODEK 
Z DELOM V DIPLOMATSKO-KONZULARNEM PREDSTAVNI- 
ŠTVU, MEDNARODNI ORGANIZACIJI ALI DRUGI ORGANIZA- 
CIJI V TUJINI, KOLIKOR NI S SPORAZUMOM O IZOGIBANJU 

DVOJNEMU OBDAVČENJU DRUGAČE DOLOČENO. ZA 
OSEBNI DOHODEK SE ŠTEJE TISTI OSEBNI DOHODEK, OD 
KATEREGA SE PO 32. ČLENU TEGA ZAKONA PLAČUJE 
DAVEK OD OSEBNEGA DOHODKA DELAVCEV. 

ZAVEZANEC ZA DAVEK OD SKUPNEGA DOHODKA OBČA- 
NOV JE TUDI TUJ DRŽAVLJAN, KI IMA IZ DELA IN IZ DRUGIH 
VIROV V SR SLOVENIJI V POSAMEZNEM KOLEDARSKEM 
LETU SKUPNI LETNI ČISTI DOHODEK, KI PRESEGA ZNESEK 
IZ PRVEGA ODSTAVKA TEGA ČLENA. 

CIVILNO PRAVNIM OSEBAM SE TA DAVEK NE ODMERJA. 

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

nih in drugih dohodkov, ki jih ima zavezanec iz kakršnihkoli 
virov v posameznem koledarskem letu, zmanjšan za davke, ki 
se plačujejo po tem zakonu ter za prispevke, ki se plačujejo iz 
osebnih in drugih dohodkov po veljavnih predpisih ali samou- 
pravnih splošnih aktih. 

Pri zavezancih, katerim je bila v smislu 63. do 73., 98. in 109. 
člena tega zakona ob odmeri davka priznana davčna olajšava, 
se za ugotavljanje skupnega čistega dohodka upošteva davek 
v višini, kot bi bil odmerjen, če olajšava ne bi bila priznana 

PRI ZAVEZANCIH, KATERIM JE BILA PO 51., 88. IN 107 
ČLENU TEGA ZAKONA ZNIŽANA DAVČNA OSNOVA SE 
V SKUPNI ČISTI DOHODEK NE VŠTEVA ZNIŽANI DEL 
DAVČNE OSNOVE. 

Za skupni čisti dohodek se ne šteje dohodek od prodaje 
premičnega premoženja ali nepremičnega premoženja in tudi 
ne dediščine in darila. Za skupni čisti dohodek pa se šteje 
dohodek, dosežen s prodajo premičnega premoženja, kolikor 
je ta dohodek obdavčen z davkom na dohodek od premoženja 
po 130. členu tega zakona. 

174. člen 
V SKUPNI ČISTI DOHODEK LETA, V KATEREM JE ZAVEZA- 

NEC DAVKA IZ KMETIJSKE, GOSPODARSKIH IN POKLICNIH 
DEJAVNOSTI PRENEHAL SAMOSTOJNO OPRAVLJATI 
DEJAVNOST, SE VŠTEVAJO ZNESKI ZNIŽANIH DAVČNIH 
OSNOV PO 5188. in 107. ČLENU TEGA ZAKONA IZ ZADNJIH 
PETIH LET, RAZEN ČE Z OPRAVLJANJEM ISTE DEJAVNOSTI 
NADALJUJE DRUŽINSKI ČLAN. 

OD TAKO UGOTOVLJENEGA SKUPNEGA ČISTEGA 
DOHODKA SE ODMERI DAVEK PO STOPNJI, KI USTREZA 
ZNESKU SKUPNEGA ČISTEGA DOHODKA LETA, ZA KATE- 
REGA SE DAVEK ODMERJA, POVEČANEGA ZA SORAZ- 
MERNI DEL SKUPNEGA ZNESKA ZNIŽANIH DAVČNIH 
OSNOV GLEDE NA ŠTEVILO ZADNJIH PETIH LET, V KATERIH 
SE JE ZNIŽEVALA OSNOVA ZA DAVEK IZ DEJAVNOSTI. 

175. člen 
V skupni čisti dohodek se ne štejejo: 
1. prejemki iz 5. člena tega zakona; 
2. dohodki, od katerih se po 127. členu tega zakona ne 

plačuje davek iz avtorskih pravic; 
3. dohodki, od katerih se po 140. členu tega zakona ne 

plačuje davek od dohodkov iz premoženja; 
4. dobitki od iger na srečo; 
5. prejemki po predpisih o POKOJNINSKEM IN INVALID- 

SKEM ZAVAROVANJU TER ZDRAVSTVENEM VARSTVU, 
razen pokojnin in nadomestil osebnega dohodka; 

6. drugi prejemki, če so s posebnimi predpisi oproščeni 
davka iz skupnega dohodka. 

176. člen 
PRI ZAVEZANCIH, KI SE JIM ODMERJA DAVEK PO KATA- 

STRSKEM DOHODKU, SE ZA SKUPNI ČISTI DOHODEK 
ŠTEJE DEJANSKO DOSEŽENI DOHODEK IZ KMETIJSTVA KI 
SE UGOTOVI TAKO, DA SE OD CELOTNEGA PRIHODKA 
GOSPODARSTVA ODŠTEJEJO STROŠKI, KI SO BILI ZANJ 
POTREBNI IN DAVKI TER PRISPEVKI, KI SE PLAČUJEJO PO 
VELJAVNIH PREDPISIH 

Za celoten PRIHODEK gospodarstva se šteje PRIHODEK, 
dosežen z blagovno proizvodnjo in vrednost lastne porabe 
članov gospodarstva, Vrednost lastne porabe se izračuna po 
poprečnih odkupnih cenah. 

Glede priznavanja stroškov se smiselno uporabljajo 
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določbe 47., 48. in 49. člena tega zakona. 
Tako ugotovljeni skupni čisti dohodek v nobenem primeru 

ne more biti nižji od katastrskega dohodka negozdnih površin 
in od dohodkov od gozda, zmanjšanih za davek in prispevke, 
ki se plačujejo po veljavnih predpisih. 

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

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

177. člen 
Zavezancu, ki ima dohodke, od katerih se plačuje davek 

v odstotku od vsakega posameznega kosmatega dohodka po 
99. in 115. členu tega zakona, se pri ugotavljanju čistega 
dohodka priznajo stroški, ki so bili potrebni za dosego takš- 
nega dohodka. Za stroške, ki so bili potrebni za dosego 
takšnega dohodka, se od vsakega posameznega kosmatega 
dohodka odšteje 30%, če zavezanec ne dokaže večjih stro- 
škov. 

178. člen 
Osnova za davek od skupnega dohodka občanov je skupni 

čisti dohodek, ki ga je zayezanec prejel v koledarskem letu, za 
katero se mu davek odmerja, zmanjšan za trikratni letni 
poprečni čisti osebni dohodek zaposlenih delavcev v gospo- 
darstvu v Socialistični republiki Sloveniji, katerega po podat- 
kih ZAVODA SR SLOVENIJE ZA STATISTIKO za prvih devet 
mesecev leta, za katero se ugotavlja davčna obveznost, ugo- 
tovi REPUBLIŠKI DAVČNI ORGAN. 

Osnova za davek iz prejšnjega odstavka se zmanjša še: 
, 1. ZA DOKUMENTIRANI ZNESEK SREDSTEV, VLOŽENIH 

V. RAZVOJ KMETIJSTVA, DROBNEGA GOSPODARSTVA IN 
ORGANIZACIJ ZDRUŽENEGA DELA SKLADNO S POSEBNIMI 
PREDPISI IN ODLOKOM IZVRŠNEGA SVETA SKUPŠČINE SR 
SLOVENIJE; 

2. ZA SREDSTVA, KI JIH IMETNIK KULTURNEGA IN ZGO- 
DOVINSKEGA SPOMENIKA VLOŽI V NJEGOVO VZDRŽEVA- 
NJE V LETU, ZA KATERO SE DAVEK ODMERJA, NA PODLAGI 
DOKUMENTACIJE IZVAJALCA DEL, S KATERIM JE STRO- 
KOVNA ORGANIZACIJA ZA VARSTVO KULTURNE DEDIŠ- 
ČINE, V SPORAZUMU, SKLENJENIM Z IMETNIKOM SPOME- 
NIKA, SOGLAŠALA; 

3. za znesek, ki ga je v letu, za katero se odmerja davek, 
vlložil zavezanec v nakup obveznic, če je rok za vračilo sred- 
stev daljši od treh let; 

4. za plačane članarine družbenim in družbeno političnim 
organizacijam; 

5. za dokumentirane plačane prostovoljne denarne pri- 
spevke humanitarnim, kulturnim, telesnokulturnim, znan- 
stveno-raziskovalnim, ZDRAVSTVENIM, VZGOJNO-IZOBRA- 
ZEVALNIM IN VZGOJNO-VARSTVENIM ORGANIZACIJAM, 
DRUŠTVOM INVALIDOV OZIROMA NJIHOVIM ZVEZAM TER 
GASILSKIM DRUŠTVOM; 

6. za plačane zneske samoprispevka; 
7. za jubilejne nagrade in odpravnine, izplačane delavcem 

v skladu s samoupravnimi splošnimi akti oziroma s kolektiv- 
nimi pogodbami, če gre za delavce pri zasebnih delodajalcih; 

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

9. za stroške tehnične izdelave doktorske disertacije in 
magistrskega dela davčnega zavezanca; 

10. za stroške za vsak neodkupljeni izum in tehnično izbolj- 
šavo v letu, v katerem je bil izum patentiran oziroma je bil 
predlog tehnične izboljšave sprejet; 

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

179. člen 
Zavezancem, ki vzdržujejo družinske člane, se prizna 

posebna olajšava. Za vsakega vzdrževanega družinskega 
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člana se osnova iz prejšnjega člena zmanjša za znesek, ki 
znaša 60% poprečnega letnega čistega osebnega dohodka 
zaposlenih delavcev v gospodarstvu v Socialistični republiki 
Sloveniji; za otroka, motenega v telesnem ali duševnem raz- 
voju, se ta posebna olajšava zviša za 50%. 

Če ima tak član iz kakršnihkoli virov lastne dohodke, se 
znesek olajšave zmanjša za toliko, kolikor so znašali letni 
dohodki tega člana. 

Če zavezanec ni vse leto vzdrževal družinskega člana, se za 
priznavanje olajšave upošteva le čas, ko je zavezanec takega 
člana dejansko preživljal, in v tem času doseženi lastni 
dohodki takega člana. 

180. člen 
Za vzdrževane družinske člane se štejejo otroci, vnuki, 

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

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

Za vzdrževanega družinskega člana se štejejo starši zave- 
zanca, ki so v oskrbi v varstvenih ustanovah, če zavezanec 
krije del stroškov za oskrbo. Olajšava se uveljavlja le na 
podlagi potrdila varstvene ustanove. 

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

Če je v družini več zavezancev za davek od skupnega 
dohodka občanov lahko olajšavo za istega vzdrževanega dru- 
žinskega člana uveljavlja samo eden, pa le morebitno razliko 
do celotne višine olajšave. 

Zavezancem za davek od skupnega dohodka občanov, 
katerim je kmetijstvo in z njim povezane dejavnosti edini vir 
dohodkov, se prizna olajšava za vzdrževane družinske člane 
tudi za vse člane gospodinjstva, ki sodelujejo pri doseganju 
dohodka iz kmetijstva in jim je to edini vir dohodkov, pod 
pogojem, da njihov zakonec nima drugih lastnih dohodkov. 
V takih primerih pripada zavezancu olajšava tudi za otroke 
družinskih članov, za katere mu po prejšnjem odstavku pri- 
pada olajšava. 

181. člen 
Dohodek od dela, od katerega se plačuje davek iz avtorskih 

pravic in, ki ga je avtor ustvarjal dalj kot eno leto se na zahtevo 
zavezanca, ki je to utemeljil s potrebnimi dokazi, razdeli na 
enake dele na toliko let, kolikor let je avtor delo ustvarjal, 
vendar največ pet let. V davčno osnovo za leto, v katerem je 
prejel dohodek, se vključi le del dohodka, ki odpade na eno 
leto. Davčne stopnje, ki ustrezajo tako ugotovljeni osnovi, pa 
se uporabljajo tudi za preostali del dohodka iz tega člena. 

Če skupni dohodek, dosežen v enem koledarskem letu, 
vključuje prejemke iz naslova avtorskih pravic ali pokojnine, 
za katere zavezanec dokaže, da izvirajo iz preteklih let, se pri 
odmeri davka primerno uporabljajo določbe prejšnjega od- 
stavka. 

182. člen 
Če dobi tuj DRŽAVLJAN iz tretjega odstavka 172. člena tega 

zakona pri domači organizaciji združenega dela prejemke za 
delo, ki je trajalo manj kot eno leto, se mu odmeri davek od 
osnove, preračunane na letni znesek, nato pa davek zmanjša 
v sorazmerju s časom, kolikor je delal manj kot eno leto 
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Domača organizacija združenega dela mora v roku, ki je 
določen za vložitev napovedi za odmero davka od skupnega 
dohodka občanov, od čistega dohodka, ki ga je imei tuj 
DRŽAVLJAN v prejšnjem letu, po odbitku neobdavčenega 
zneska obračunati in odtegniti DRŽAVLJANU od prejemkov 
ustrezni davek ter ga vplačati v sedmih dneh od zadnjega 
izplačila 

Če tuj DRŽAVLJAN neha delati pri domači organizaciji 
združenega dela, preden poteče rok za vložitev napovedi za 
odmero davka od skupnega dohodka občanov, mora domača 
organizacija združenega dela obračunati, odtegniti in vplačati 
ustrezni davek v sedmih dneh od dneva, Ko je DRŽAVLJANU 
izplačala zadnie prejemke. 

Če se domača organizacija združenega deia ne ravna po 
določbah drugega odstavka tega člena, se ji ustrezni davek 
od skupnega dohodka občanov za tujega DRŽAVLJANA zara- 
čuna iz njenih sredstev. 

1B3. člen 
Stopnje davka od skupnega dohodka občanov so progre- 

sivne in se določijo po sistemu stopničaste progresije. 

III. POSTOPEK ZA ODMERO IN POBIRANJE 
DAVKOV 

1. Vložitev napovedi 

184. člen 
Zavezaci za davek, razen zavezancev za davek iz kmetijstva, 

obdavčenih po katastrskem dohodku in zavezancev za davek, 
ki se plačuje po odbitku, morajo vložiti pri pristojnem davč- 
nem organu napoved s podatki, ki so potrebni za odmero 
davkov. 

Vsebino napovedi za odmero davka predpiše REPUBLIŠKI 
DAVČNI ORGAN 

Zavezanci za davek od premoženja vlagajo davčne napo- 
vedi, če tako določi občinska skupščina. 

185. člen 
Zavezanci, ki so dolžni vložiti napoved za odmero davka, 

morajo biti z javnim pozivom pravočasno poklicani k vložitvi 
napovedi. 

Poziv k vložitvi napovedi za odmero davka izda davčni 
organ. Rok za vložitev določi občinska skupščina in ne sme 
biti daljši kot do 31. januarja, če ni z zakonom drugače 
določeno. 

Zavezanec, ki je na podlagi združevanja dela in sredstev ali 
poslovnega sodelovanja z organizacijami združenega dela ali 
zadrugami upravičen do udeležbe pri razporejanju skupnega 
prihodka oziroma skupnega dohodka, lahko v roku za vložitev 
davčne napovedi predloži davčnemu organu pismeno obve- 
stilo, da bo davčno napoved vložil do 15. marca.Obvestilu 
mora priložiti dokaze pri katerih organizacijah oziroma zadru- 
gah je upravičen do navedene udeležbe. , 

Zavezanci, ki ne vložijo napovedi v določenem roku, dobijo 
osebni poziv naj to storijo v poznejšem roku. 

NE GLEDE NA DOLOČBO DRUGEGA ODSTAVKA TEGA 
ČLENA MORAJO ZAVEZANCI, KI SO MED LETOM PRENE- 
HALI OPRAVLJATI DEJAVNOST IN ZAVEZANCI, ZA KATERE 
SE PRI ODMERI DRUGIH DAVŠČIN UGOTOVI, DA JE BIL 
NJIHOV DOHODEK TOLIKŠEN, DA BI MORALI VLOŽITI 
NAPOVED ZA ODMERO DAVKA OD SKUPNEGA DOHODKA 
OBČANOV, VLOŽITI NAPOVED V TRIDESETIH DNEH PO 
PRENEHANJU OPRAVLJANJA DEJAVNOSTI OZIROMA PO 
PREJEMU PRVOSTOPENE ODLOČBE O ODMERI DAVKA. 

186. člen 
Za geodetske zadeve pristojni občinski upravni organ, mora 

občinskemu davčnemu organu do 15. februarja v letu, za 
katero se odmerja davek iz kmetijstva, predložiti sezname 
vseh, ki jim je v zemljiškem katastru izračunan katastrski 
dohodek, in sicer združeno za vse lastnike, uživalce in posest- 
nike, ki se po določbah tega zakona obdavčujejo skupno. 
Združitev mora zajemati vsa zemljišča, ki leže na območju ene 
občine. 

Gozdnogospodarske organizacije morajo predložiti davč- 
nim organom do 5. februarja v letu, za katero se davek 
odmerja, sezname vseh, ki jim je bil za to leto odkazan les za 
posek, od katerega se plačuje davek, in sicer po količinah, 
vrstah lesa in cenah, za naknadno odobren posek lesa pa 
v petnajstih dneh po oakazilu. 

187. člen 
Zavezanec, ki je dolžan vložiti napoved za odmero davka, 

pa je ne vloži v roku, ki je določen v javnem pozivu, oziroma 
v roku, določenem v tem zakonu, mora na račun povečanega 
davka plačati 10% od odmerjenega zneska. POVEČANI 
DAVEK NE MORE ZNAŠATI MANJ KOT 50.000 "DINARJEV, 
KOLIKOR PLAČA TUDI ZAVEZANEC, KI MU DAVEK NI BIL 
ODMERJEN. 

Zavezanec, ki ne vloži napovedi za odmero davka nit) v poz- 
nejšem roku na vročeni osebni poziv, mora plačati na račun 
povečanega davka 20% od odrejenega zneska. POVEČANI 
DAVEK NE MORE ZNAŠATI MANJ KOT 100.000 DINARJEV, 
KOLIKOR PLAČA TUDI ZAVEZANEC, KI MU DAVEK NI BIL 
ODMERJEN. 

Zavezanec ni dolžan plačati povečanega davka, če najpoz- 
neje v roku, ki je določen za vložitev pritožbe zoper odločbo 
o odmeri davka, predloži davčnemu organu dokaze, da iz 
upravičenih razlogov ni vložil napovedi oziroma da je iz opra- 
vičenih razlogov ni vložil pravočasno. 

188. člen 
Občan, ki začne opravljati gospodarsko dejavnost ali 

poklicno dejavnost, mora o pričetku opravljanja dejavnosti 
v osmih dneh obvestiti za odmero davka pristojni davčni 
organ. Davčni organ mora v petnajstih dneh po sprejeti pri- 
javi, zavezanca seznaniti z načinom obdavčitve v smislu 80. 
oziroma 104. člena tega zakona 

189. člen 
Davčni organi morajo po podatkih, za katere zvedo pri 

svojem poslovanju, in ki so pomembni za pravilno ugotovitev 
davčnih obveznosti zavezancev, katerim se davki odmerjajo 
v drugi občini, takoj seznaiti pristojni davčni organ. 

2. Odmera davkov 

190. člen 
Davčni organ izda odločo o odmeri davka. 
Davčni organ lahko izda odločbo o odmeri davka brez 

posebnega ugotovitvenega postopka, če spozna, da so 
podatki iz napovedi popolni in pravilni, ali če sam ima, ali 
lahko zbere uradne podatke, ki so potrebni za odločbo, tako, 
da ni potrebno zasliševanje stranke zaradi zavarovanja njenih 
pravic in interesov. 

191. člen 
Davčni organ lahko zavezancu, kateremu se davek določa 

po letnih osnovah, odmeri davek z začasno odločbo. 
Začasna odločba iz prejšnjega odstavka mora biti izdana 

najkasneje v devetdesetih dneh od poteka roda za vložitev 
napovedi, pri odmeri davka iz kmetijske dejavnosti pa do 30. 
aprila v letu, za katero se davek odmerja. 

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

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

192. člen 
Če davčni organ v postopku za odmero davka iz kmetijstva, 

gospodarskih ali poklicnih dejavnosti ugotovi, da podatki, ki 
jih je zavezanec za davek dal v napovedi ali na poseben poziv 
po 23 členu tega zakona, ne ustrezajo dejanskemu stanju, 
določi osnovo za davek po svojih ugotovitvah v skladu z merili 
določenimi v drugem odstavku 87. člena tega zakona. 
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Če zavezanec za davek oporeka zoper osnovo, določeno na 
način iz prejšnjega odstavka, je mogoče tako določeno 
osnovo znižati le tedaj, če predloži zavezanec dokaze, da je 
osnova manjša. 

193. člen 
Davek iz kmetijstva mora biti odmerjen do 30. aprila v letu, 

za katero se odmerja. 
Davki, ki se odmerjajo po letni osnovi za preteklo leto, 

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

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

194. člen 
ODMERNl POSTOPEK SE USTAVI, ČE SKUPNO ODMERJENI 
DAVKI NE PRESEGAJO ZNESKA 4.000 DINARJEV. 

3. Pritožbe 

195. člen 
Zoper vsako odločbo, ki jo izda na prvi stopnji davčni organ 

po določbah tega zakona ali predpisov izdanih na njegovi 
podlagi, je dovoljena v petnajstih dneh od vročitve pritožba na 
REPUBLIŠKI DAVČNI ORGAN. 

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

Davčni organ lahko izjemoma do odločitve o pritožbi izter- 
javo davka odloži. 

4. Odprava ali sprememba po nadzorstveni 
pravici 

196. člen 
REPUBLIŠKI DAVČNI ORGAN odločbo o odmeri davka, 

zoper katero ni bila vložena pritožba, po uradni dolžnosti na 
podlagi nadzorstvene pravice odpravi ali spremeni v dveh 
letih od dneva, ko je postala odločba o upravnem postopku 
dokončna, če so bila na prvi stopnji nepopolno ali napačno 
ugotovljena dejstva, če so bili zmotno presojeni dokazi, če je 
bil iz ugotovljenih dejstev napravljen napačen sklep glede 
dejanskega stanja ali pa napačno uporabljen predpis, nai 
podlagi katerega je biia stvar rešena. 

5. Postopek za odmero davka 
od nenapovedanega dohodka 

197. člen 
Zoper občana, ki ima premoženje ali razpolaga s sredstvi 

oziroma troši sredstva, ki so znatno večja od dohodkov, ki so 
mu ostali po plačilu davčnih obveznosti, davčni organ uvede 
postopek za odmero davka od nenapovedanega dohodka, 
v katerem raziskuje, od kod takemu občanu premoženje ozi- 
roma sredstva. 

ČE 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 SKUP- 
NEM PREMOŽENJU ENAKA, ČE ZAKONCA NE PREDLOŽITA 
SPORAZUMA O DELITVI SKUPNEGA PREMOŽENJA, OVER- 
JENEGA PRI SODNIKU ALi SODNE ODLOČBE. 

, 198. člen 
Davčni organ ima poleg vodenja postopka za odmero davka 

od nenapovedanega dohodka tudi dolžnost, da spremlja in 
proučuje pojave nesorazmernega pridobivanja premoženja in 
trošenja sredstev. 

199. člen 
Davčni organ pred uvedbo postopka zahteva od občana, za 

katerega ima podatke, da ima premoženje, ali razpolaga 
s sredstvi oziroma troši sredstva, ki so znatno večja od dohod- 
kov, ki bi mu lahko ostali po plačilu davčnih obveznosti, da 
mu v roku 30 dni predloži podatke o svojem premoženju in 
porabi ter o svojih dohodkih. 

200. člen 
Postopek vodi davčni organ tiste občine, v kateri ima občan 

ob uvedbi postopka stalno prebivališče. 
O uvedbi postopka izda davčni organ sklep, v katerem 

določi obdobje, za katerega je postopek uveden. Sklep mora 
biti izdan najkasneje v treh mesecih po predložitvi podatkov iz 
prejšnjega člena. 
„ Zoper sklep je dovoljena v osmih dneh od vročitve sklepa 
pritožba na REPUBLIŠKI DAVČNI ORGAN. 

Zoper odločbo o pritožbi ni dopusten upravni spor. 
Pritožba zoper sklep ne zadrži izvršitve sklepa. 

201. člen 
Davčni organ lahko raziskuje izvor premoženja, sredstev in 

porabe za obdobje zadnjih desetih koledarskih let pred letom, 
v katerem je bil uveden postopek. 

Postopek se lahko uvede za eno ali več koledarskih let 
v okviru roka iz prvega odstavka tega člena. 

202. člen 
V postopku davčni organ zavezanca seznani o svojih ugoto- 

vitvah glede vrednosti premoženja, višine sredstev, s katerimi 
razpolaga oziroma jih je porabil, o doseženih dohodkih, od_ 
katerih so bile odmerjene davčne obveznosti ter o razliki med' 
vrednostjo premoženja oziroma sredstev in obdavčenimi 
dohodki v tem obdobju in zavezancu določi rok, v katerem 
lahko dokaže, da premoženje oziroma sredstva, s katerimi 
razpolaga ali da dohodki, ki jih je porabil, ne izvirajo iz 
dohodka, od katerega se plačujejo davčne obveznosti ozi- 
roma da dokaže, da je to premoženje oziroma sredstva prido- 
bi! iz dohodka, od katerega so bile odmerjene davčne obvez- 
nosti. 

203. člen 
Vrednost premoženja se presoja po nabavni ceni oziroma 

po dejanskih stroških. 
V postopku ugotovljeni dohodki zavezanca, ki so bili obdav- 

čeni oziroma dohodki, od katerih se ne odmerjajo davčne 
obveznosti, se zmanjšajo za stroške vzdrževanja zavezanca in 
njegovih družinskih članov, ki jih je v tem času vzdrževal. 
Stroški vzdrževanja se upoštevajo v višini poprečnih normira- 
nih stroškov, če zavezanec ne dokaže drugače. 

Povračila dejanskih stroškov, ki jih je prejel zavezanec 
v obdobju, na katero se nanaša postopek, se praviloma ne 
morejo upoštevati kot dohodek, razen če dokaže, da so bili 
dejanski stroški manjši od prejetih povračil. 

Če zavezanec dokazuje izvor premoženja tudi s posojili od 
občanov, o tem praviloma predloži pismeno pogodbo, iz 
katere so razvidni podatki o pogodbenih strankah, o višini 
posojila ter o načinu in pogojih vračanja. 

204. člen 
Osnova za odmero davka od nenapovedanega dohodka je 

ugotovljena razlika med premoženjem, sredstvi oziroma 
porabo sredstev in dohodki, ki so bili obdavčeni oziroma od 
katerih se ne odmerjajo davčne obveznosti. 

Na tako ugotovljeno osnovo za obdobje, za katero je bil 
uveden postopek, se uporabi stopnja, določena z republiškim 
zakonom. 

205. člen , 
O odmeri davka od nenapovedanega dohodka izda davčni 

organ odločbo. 
Če davčni organ v postopku ugotovi, da ni znatne razlike 

med zavezančevim premoženjem, sredstvi oziroma porabo 
sredstev in dohodki, ki so bili obdavčeni oziroma od katerih 
se ne odmerjajo davčne obveznosti, postopek ustavi 
s sklepom. 

206. člen 
Pritožba zoper odločbo in tožba v upravnem sporu zadržita 

izvršitev odločbe. 
S pravnomočno odločbo o odmeri davka od nenapoveda- 

nega dohodka ugotovljeni podatki o nenapovedanem 
.dohodku in odmerjenem davku so javni. 
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207. člen 
V postopku za odmero davka od nenapovedanega dohodka 

lahko davčni organ odredi ukrepe za zavarovanje plačila 
davka 

208. člen 
Občinska skupščina lahko predpiše, da so občani na javni 

poziv dolžni davčnemu organu predložiti podatke o svojem 
premoženju in načinu njegove pridobitve. 

Občinske skupščine z medsebojnim dogovorom določijo 
kriterije za javni poziv 

6. Obračunavanje in pobiranje davkov 

209. člen 
Davek od osebnega dohodka delavcev, davek iz avtorskih 

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

če vodi izplačevalec osebnega dohodka, od katerega se 
plačuje davek po odbitku, svoje finančno poslovanje pri 
službi družbenega knjigovodstva, mora obračunati in vplačati 
pri službi družbenega knjigovodstva ustrezen davek, razen 
davka od osebnega dohodka delavcev takrat, ko dvigne goto- 
vino za izplačilo osebnih dohodkov. Davdk od osebnega 
dohodka delavcev se obračunava in vplačuje na način, kot je 
s posebnim zakonom določeno za obračunavanje in plačeva- 
nje prispevkov za družbene dejavnosti. 

Izplačevalec osebnih dohodkov, ki svojega finančnega 
poslovanja ne vodi pri službi knjigovodstva, mora davek od 
osebnega dohodka delavcev za sebe in za zaposlene delavce 
obračunati in ga vplačati na ustrezen račun pri službi družbe- 
nega knjigovodstva, NA NAČIN IN V ROKIH, KOT JE S POSEB- 
NIM ZAKONOM DOLOČENO ZA OBRAČUNAVANJE IN PLA- 
ČEVANJE PRISPEVKOV ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI. 

Najpozneje v treh dneh po izplačilu mora izplačevalec obra- 
čunati in plačati davke po odbitku tudi od drugih dohodkov iz 
prvega odstavka tega člena. 

Davki po odbitku se obračunavajo in plačujejo po stopnjah, 
ki veljajo na dan izplačila dohodkov. 

210. člen 
Izplačevalec dohodka, od katerega se plačuje davek, ki ne 

obračuna, ne vplača ali ne vplača pravočasno ustreznega 
davka po odbitku, mora plačati poleg rednega davka za zamu- 
jeno dobo še obresti po obrestni meri, ki jo določi Izvršni svet 
Skupščine Socialistične republike Slovenije v skladu s poli- 
tiko obrestnih mer 

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

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

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

Ne glede na določbo prejšnjega odstavka plačujejo zave- 
zane h katerih odmerjeni davek v enem letu ne presega 10.000 
DINARJEV, ta davek v dveh enakih polletnih obrokih, ki zapa- 
deta v plačilo vsakega prvega v polletju, plačana pa morata 
biti v petinštiridesetih dneh po zapadlosti. 

212. člen 
ZAVEZANCI, KI SE JIM ODMERJA DAVEK OD LETNE 

OSNOVE ALI V PAVŠALNEM LETNEM ZNESKU RAZEN 
ZAVEZANCEV DAVKA IZ SAMOSTOJNEGA OPRAVLJANJA 
DEJAVNOSTI, OBDAVČENIH PO DEJANSKEM DOHODKU 
PLAČAJO DO IZDAJE ODMERNE ODLOČBE AKONTACIJO 
PO ZADNJI ODMERNI ODLOČBI. 

ZAVEZANCI DAVKA IZ SAMOSTOJNEGA OPRAVLJANJA 
DEJAVNOSTI, OBDAVČENI PO DEJANSKEM DOHODKU 
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PLAČUJEJO DO IZDAJE ODMERNE ODLOČBE AKONTACIJO 
DAVKA V VIŠINI DAVKA PO ZADNJI ODMERNI ODLOČBI 
REVALORIZIRANEGA S KOLIČNIKOM, UGOTOVLJENIM NA 
PODLAGI INDEKSA CEN NA DROBNO V SR SLOVENIJI ZA 
OBDOBJE PRVIH DEVETIH MESECEV LETA, PRED LETOM 
ZA KATERO SE PLAČUJE AKONTACIJA, V PRIMERJAVI 
Z ENAKIM OBDOBJEM LETA, ZA KATERO JE BILA IZDANA 
ZADNJA ODMERNA ODLOČBA. , 

_ KOLIČNIK IZ PREJŠNJEGA ODSTAVKA OBJAVI REPUBLI- 
ŠKI DAVČNI ORGAN NA PODLAGI PODATKOV ZAVODA SR 
SLOVENIJE ZA STATISTIKO. 

ZAVEZANCU, KI MED LETOM VLOŽI LASTNA SREDSTVA 
ZA NAMENE IZ PRVE IN TRETJE ALINEE 88. ČLENA TEGA 
ZAKONA IN MU Z ODMERNO ODLOČBO, NA PODLAGI 
KATERE PLAČUJE AKONTACIJO, DAVČNA OSNOVA NI BILA 
ZNIZANA, SE NA NJEGOVO ZAHTEVO ZNIŽA AKONTACIJA 
SORAZMERNO VLOŽENIM SREDSTVOM, VENDAR NAJVEČ 
DO NAJVIŠJEGA ODSTOTKA ZNIŽANJA PO ZAKONU IN 
OBČINSKEM ODLOKU. 

ČE SE CELOTNI PRIHODEK ZAVEZANCEM IZ DRUGEGA 
ODSTAVKA TEGA ČLENA BISTVENO POVEČA OZIROMA 
ZMANJŠA, V PRIMERJAVI S CELOTNIM PRIHODKOM, UGO- 
TOVLJENIM Z ODMERNO ODLOČBO, NA PODLAGI KATERE 
ZAVEZANEC PLAČUJE AKONTACIJO, REVALORIZIRANIM 
S KOLIČNIKOM IZ DRUGEGA ODSTAVKA TEGA ČLENA 
DAVČNI ORGAN NA PODLAGI PODATKOV O SPREMEMBI 
OBSEGA POSLOVANJA ALI NA ZAHTEVO ZAVEZANCA 
ZVIŠA ALI ZNIŽA VIŠINO AKONTACIJE. O SPREMEMBI 
AKONTACIJE JE TREBA ZAVEZANCU IZDATI ODLOČBO. 

ZAVEZANCU. KATEREMU SE VIŠINA AKONTACIJE NE 
MORE UGOTOVITI PO PRVEM ALI DRUGEM ODSTAVKU 
TEGA ČLENA, SE MORA DOLOČITI Z ODLOČBO. 

213. člen 
Zavezanec ali kdo drug, ki je na račun davka, obresti, 

denarne kazni ali stroškov prisilne izterjave plačal več, kot je 
bil dolžan plačati po pravnomočni odločbi, ima pravico zahte- 
vati vračilo preveč plačanega zneska. 

Preveč plačani davek se na zahtevo Vrne zavezancu v tride- 
setih dneh od vložitve zahteve. Če zavezanec tega ne zahteva, 
se mu preveč plačani davek všteje v naslednja plačila, ali 
v plačila druge vrste davkov in drugih obveznosti, za katere je 
zadolžen pri istem davčnem organu, in o tem obvesti zave- 
zanca. 

214. člen 
Od davkov, ki jih ni plačal v predpisanem roku, plača 

zavezanec obresti po obrestni meri, ki jo določi Izvršni svet 
Skupščine Socialitična republika Slovenije v skladu s politiko 
obrestnih mer. 

Zavezancu, kateremu davčni organ na njegovo zahtevo ni 
znižal predpisane akontacije, z odmero davka pa se ugotovi, 
da je bil zahtevek utemeljen, pripadajo od razlike obresti iz 
prvega odstavka tega člena. 

Obresti iz prvega odstavka tega člena se priznajo zave- 
zancu tudi za preveč plačani davek, če je bil v pritožbenem ali 
obnovitvenem postopku Oziroma v upravnem sporu odmer- 
jeni znesek davka znižan. 

215. člen 
Davčni organ lahko začasno odloži plačilo davka ali dovoli 

obročno plačevanje davčnega dolga. 
Pogoje in merila za odlog plačila in za obročno odplačeva- 

nje določi občinska skupščina. 

7, Prisilna izterjava davkov 

216. člen 
Od zavezanca, ki zapadlega davka ni plačal v predpisanem 

roku, se davek prisilno izterja. 

217. člen 
Postopek prisilne izterjave davkov uvede davčni organ po 

uradni dolžnosti, in sicer po preteku roka, določeneaa za 
plačilo davka. 
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218. člen 
Za prisilno izterjavo davkov je dovoljeno seči na vse 

dohodke in terjatve zavezanca ter na vse premoženje zave- 
zanca, razen na dohodke; terjatve in premoženje, ki je izvzeto 
od prisilne izterjave. 

Za prisilno izterjavo davkov iz kmetijstva je dovoljeno seči 
tudi na premoženje in dohodke zavezančevega zakona, na 
premoženje in dohodke drugih članov gospodinjstva pa le, če 
so kot lastniki, imetniki pravice uporabe oziroma uživalci 
vpisani v zemljiški knjigi. 

S prisilno izterjavo se zasežejo osebni dohodki in terjatve 
zavezanca, ostalo premoženje pa praviloma le, če zavezanec 
nima osebnih dohodkov oziroma terjatev ali pa, če dolga 
z rubežem osebnih dohodkov oziroma terjatev ne bi bilo 
mogoče poravnati v enem letu. 

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

219. člen 
Prisilno izterjavo davkov uvede davčni organ z izdajo sklepa 

o prisilni izterjavi davkov. Za izdajo sklepa o prisilni izterjavi 
davkov je pristojen davčni organ, ki je na prvi stopnji izdal 
odločbo o odmeri davka. Če gre za izterjavo drugih obvezno- 
sti, ki so s posebnimi predpisi dani v izsterjavo davčnim 
organom, je za izdajo sklepa o prisilni izterjavi pristojen 
davčni organ občine, na katere območju ima dolžnik stalno ali 
začasno prebivališče oziroma sedež. • 

220. člen 
Sklep o prisilni izterjavi mora vsebovati: 
1. priimek in ime ter naslov zavezahca; 
2. izvršilni naslov; 
3. višino dolga, obresti in stroškov; 
4. način prisilne izterjave; 
5. ime in naslov izplačevalca osebnega dohodka ali zave- 

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

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

se prisilna izterjava lahko opravi. 

221. člen 
Sklep o prisilni izterjavi iz osebnih dohodkov ali terjatev 

zavezanca vroči davčni organ zavezancu in izplačevalcu 
osebnega dohodka oziroma zavezančevemu dolžniku. Z vro- 
čitvijo sklepa izplačevalcu osebnega dohodka oziroma zave- 
zančevemu dolžniku se, šteje, da je rubež osebnih dohodkov 
oziroma terjatev opravljen. 

Sklep o prisilni izterjavi iz premičnega premoženja izroči 
zavezancu izvršitelj neposredno pred samim rubežem. 

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

222. člen 
Če premične stvari niso na območju družbenopolitične 

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

223. člen 
Prisilna izterjava iz premičnega premoženja se opravi 

z rubežem, ocenitvijo in s prodajo premičnih stvari, s poplači- 
lom dolga, obresti in stroškov iz zneska, dobljenega s pro- 
dajo. 

Rubež s cenitvijo in prodajo premičnih stvari opravi za to 
pooblaščeni delavec davčnega organa (izvršitelj). Izvršitelj se 
mora izkazati s pooblastiltim. 

Za rubež s cenitvijo in prodajo premičnih stvari je pristojen 
izvršitelj davčnega organa tiste občine, na katere območju je 
premično premoženje. 

224. člen 
Proti sklepu o prisilni izterjavi, kot tudi proti rubežu in 

cenitvi lahko zavezanec ugovarja pri davčnem organu, ki je 

uvedel prisilno izterjavo v treh dneh, ko mu je bil sklep vročen 
oziroma v treh dneh po opravljenem rubežu in cenitvi. 

O ugovoru odloča s sklepom davčni organ, ki je izdal sklep 
o prisilni izterjavi. 

Ugovor ustavi nadaljnji postopek prisilne izterjave do vroči- 
tve sklepa o rešitvi ugovora zavezancu ali polnoletnemu članu 
njejgovega gospodinjstva. 

Ce zavezanec ni vložil ugovora ima še vedno pravico v roku 
za pritožbo vložiti redno pritožbo zoper sklep o prisilni izter- 
javi oziroma zoper rubež; pritožba je dovoljena tudi zoper 
sklep o rešitvi ugovora. 

225. člen 
Ugovor zoper sklep o prisilni izterjavi je dopusten iz razlo- 

gov, ki preprečujejo prisilno izterjavo, zlasti pa: 
1. če davčni organ, ki je izdal sklep o prisilni izterjavi, zanj ni 

bil pristojen; 
2. če listina, na podlagi katere je bila predlagana prisilna 

izterjava, ni izvršilni naslov ali verodostojna listina; 
3. če odločba, na podlagi katere je bil izdan sklep o prisilni 

izterjavi, še ni izvršljiva; 
4. če je odločba, na podlagi katere je bil izdan sklep o pri- 

silni izterjavi, razveljavljena, odpravljena ali spremenjena; 
5. če je prisilna izterjava dovoljena na stvari, denarne terja-, 

tve, dohodke ali druge pravice, ki so izvzete iz izvršbe oziroma 
pri katerih je možnost izvršbe omejena; 

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

7. če je bilo plačilo dolga začasno odloženo ali je bilo 
dovoljeno obročno odplačevanje dolga; 

8. če je pravica do izterjave dolga zastarana. 

226. člen 
Zarubiti se smejo stvari, ki jih ima dolžnik v posesti. 
Zarubi se toliko stvari, kolikor je potrebno za poplačilo 

dolga, obresti in stroškov. 
Predvsem se zarubijo stvari, glede katerih ni pripomb 

o obstoju kakšne pravice, ki bi preprečevala izvršbo in stvari, 
ki se dajo najlažje vnovčiti; pri tem je treba upoštevati tudi 
izjave navzočega dolžnika indrugih oseb. 

227. člen 
Od prisilne izterjave so izvzeti: 
1. prejemki iz naslova zakonite preživnine, odškodnine za 

škodo, nastalo zaradi okrnjenega zdravja ali zmanjšanja ozi- 
roma izgube delovne zmožnosti in odškodnine za izgubljeno 
preživnino zaradi smrti tistega, ki jo je dajal; 

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

3. prejemki iz naslova socialno varstvenih pomoči; 
4. prejemki iz naslova začasne zaposlenosti; 
5. prejemki iz naslova štipendije in pomoči ter nagrad 

učencem in študentom; 
6. prejemki vojakov in gojencev vojaških šol; 
7. plačila za delo obsojencev v kazensko poboljševalnem 

domu; 
8. prejemki iz naslova redov, medalj, vojnih spomenic ter 

drugih odličij in priznafij; 
9. prejemki iz naslova potnih stroškov in dnevnic; 
10. obleka, obutev, perilo in drugi predmeti za osebno rabo, 

posteljnina, posoda, pohištvo, štedilnik, hladilnik, pralni stroj 
in druge za gospodinjstvo potrebne stvari, če so nujni dolž- 
niku in članom gospodinjstva glede na razmere okolja, v kate- 
rem živijo; 

11. hrana in kurjava, potrebni dolžniku in članom njegovega 
gospodinjstva za šest mesecev; 

12. delovna in plemenska živina, kmetijski stroji in druge 
delovne priprave, ki so dolžniku - kmetu nujni za kmetijsko 
gospodarstvo v tolikšni meri, kolikor je to potrebno za preživ- 
ljanje njega in članov njegovega gospodinjstva, ter seme za 
uporabo na tem gospodarstvu in krma za štiri mesece; 

13. orodje, stroji in drugi predmeti, ki so dolžniku, ki samo- 
stojno opravlja dejavnost z osebnim delom z delovnimi sred- 
stvi, ki so last občanov, nujni za opravljanje dejavnosti, ter 
surovine in pogonsko gorivo - za tri mesece dela; 
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14. knjige in drugi predmeti, ki so dolžniku potrebni, da 
samostojno v obliki poklica z osebnim delom opravlja znan- 
stveno, umetniško ali drugo poklicno dejavnost; 

15. gotovina dolžnika, ki ima stalne mesečne prejemke, do 
mesečnega zneska, ki je po zakonu izvzet iž izvršbe, v soraz- 
merju s časom do naslednjih prejemkov; 

16. redi, medalje, vojne spomenice in druga odličja in priz- 
nanja, poročni prstan, osebna pisma, rokopisi in drugi osebni 
dolžnikovi spisi ter družinske slike; 

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

Ne glede na določbe prejšnjega odstavka se lahko od zave: 

zancev, ki zapadlih davkov ne plačujejo v šestih mesecih od 
dneva, ko so zapadli v plačilo, ti davki prisilno izterjajo tudi iz 
preženja, s katerim opravljajo dejavnost, če se je v tem času 
brez uspeha po'skušala opraviti prisilna izterjava iz drugega 
premoženja in iz drugih dohodkov. 

Poštna pošiljka ali poštno denarno nakazilo, naslovljeno na 
dolžnika, je izvzeto iz prisilne izterjave, dokler mu ni vročeno. 

228. člen 
Na osebni dohodek in pokojnino ter na nadomestilo oseb- 

nega dohodka je mogoče seči s prisilno izterjavo do ene 
tretjine. 

NA POKOJNINO KMETOV IN NA PREJEMKE IZ POGODBE 
O DOSMRTNEM PREŽIVLJANJU IN DOSMRTNI RENTI TER 
NA PREJEMKE IZ POGODBE O ŽIVLJENJSKEM ZAVAROVA- 
NJU JE MOGOČE SEČI Z IZVRŠBO LE TOLIKO, KOLIKOR TI 
PRESEGAJO NAJNIŽJO STALNO DRUŽBENO DENARNO 
POMOČ, KI SE IZPLAČUJE NA OBMOČJU, KJER IMA DOLŽ- 
NIK STALNO PREBIVALIŠČE. 

229. člen 
S sklepom o prisilni izterjavi na osebne dohodke in na 

terjatve zavezanca se zavezancu prepove razpolagati z oseb- 
nimi dohodki ali terjatvami, izplačevalcu osebnega dogodka 

■oziroma zavezančevemu dolžniku pa naloži, da mora osebni 
dohodek oziroma svoj dolg plačati v korist zavezančevega 
davčnega dolga. 

230. člen 
Prisilna izterjava na denarno terjatev, ki jo ima davčni dolž- 

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

231. člen 
Izplačevalec osebnega dohodka oziroma zavezančev dolž- 

nik lahko vloži v osmih dneh po prejemu sklepa pri davčnem 
organu ugovor, da zavezanec pri njem nima osebnega 
dohodka oziroma, da zavezancu sploh ni dolžan, da je dolg 
pogojen, da dolg še ni dospel v plačilo ali kakšen drug 
utemeljen ugovor. 

če izplačevalec osebnega dohodka oziroma zavezančev 
dolžnik vloži v določenem roku ugovor, ki je ovira za izvršitev 
sklepa, mora davčni organ prijaviti zadevo javnemu pravobra- 
nilstvu, da vloži tožbo, če ugotovi, da je ugovor neutemeljen. 

232. člen 
če se izplačevalec osebnega dohodka, zavezančev dolžnik 

oziroma banka ne ravna po sklepu, s katerim je odrejena 
prisilna izterjava, se dolg izterja od njega. Davčni organ mora 
o tem izdati odločbo, s katero naloži izplačevalcu osebnega 
dohodka, da na davčni račun poravna vse obroke, ki jih po 
sklepu o izvršbi ni odtegnil oziroma da zavezančev dolžnik 
plača na davčni račun zarubljeno terjatev. Pritožba izplače- 
valca osebnega dohodka oziroma zavezančevega dolžnika 
zoper tako odločbo zadrži izvršitev. 

233. člen 
če dolžniku preneha delovno razmerje, učinkuje sklep 

o prisilni izterjavi tudi proti drugemu izplačevalcu, pri katerem 
je dolžnik po tem sklenil delovno razmerje, in sicer od dneva, 
ko je temu delodajalcu vročen sklep o izvršbi. 

Delodajalec, pri katerem dolžnik ni več v delovnem raz- 
merju, mora nemudoma v priporočeni pošiljki poslati sklep 
o izvršbi delodajalcu, pri katerem je ta sklenil delovno raz- 
merje in o tem obvestiti davčni organ. 

Delodajalec, pri katerem dolžnik ni več v delovnem raz- 
merju, mora nemudoma obvestiti davčni organ, če ne ve, kje 
je dolžnik sklenil delovno razmerje. 

234. člen 
S prisilno izterjavo je mogoče seči na vse zavezančevo 

premično premoženje, razen na stvari, ki so od prisilne izter- 
jave izvzete. 

Če dolžniku ni mogoče vročiti sklepa o prisilni izterjavi to ni 
ovira za rubež. V takem primeru se sklep o prisilni izterjavi 
vroči zavezancu kasneje. 

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

Ce izvršitelj ne more sam izvršiti prisilne izterjave, ker naleti 
na fizično upiranje ali tako upiranje utemeljeno pričakuje, 
lahko zahteva pomoč milice, da ga zavaruje pri izvršitvi 
sklepa. Pomoč milice zahteva pri postaji milice s splošnim 
delovnim področjem. 

Rubež in prodaja stvari ter druga opravila v postopku za 
prisilno izterjavo niso dovoljena ponoči, v nedeljo ali na 
državni praznik. 

Rubež premičnih stvari se opravi v navzočnosti zavezanca 
ali koga od polnoletnih članov njegovega gospodinjstva in 
ene priče oziroma v navzočnosti dveh prič, če pri rubežu ni 
navzoč zavezanec ali član njegovegan gospodinjstva. 

235. člen 
Hkrati z rubežem se opravi tudi cenitev zarubljenih stvari. 

Cenitev opravi sam izvršitelj, po potrebi pa lahko pokliče 
posebnega cenilca. 

Na zahtevo zavezanca mora izvršitelj poklicati cenilca, ven- 
dar pri tem ni vezan na osebo, ki jo predlaga zavezanec. 

236. člen 
O opravljenem rubežu mora izvršitelj napraviti zapisnik. 

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

zavezanca in podatki o drugih osebah,- ki, sodelujejo pri iz- 
vršbi; 

2. kraj in čas rubeža; 
3. znesek dolga, obresti in stroškov, za katere se opravlja 

rubež; 
4. natančno označbo in opis zarubljenih predmetov; 
5. vrednost zarubljenih predmetov ugotovljenih s cenitvijo; 
6. ime tistega, ki je opravil cenitev ter navedba, ali je 

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

7. ime tistega, ki so mu bile stvari zaupane v hrambo; 
8. ugotovitev, da sta bila zavezanec in hranitelj zarubljenih 

stvari opozorjena na zakonite posledice, če bi zarubljene 
stvari odtujila ali poškodovala. 

Če je bit izvršitelj prisiljen uporabljati posebne ukrepe, se to 
vpiše v rubežni zapisnik. 

Zapisnik o opravljenem rubežu podpišejo izvršitelj, ki je 
opravil rubež, zavezanec ali član njegovega gospodinjstva, 
navzoče priče, cenilec in druge uradne osebe, ki so bile 
navzoče pri rubežu. 

Če zavezanec oziroma njegov zastopnik noče podpisati 
zapisnika, ugotovi izvršitelj to v zapisniku. Izvode zapisnika se 
vroči zavezancu. 

237. člen 
Zarubljene premične stvari se pustijo v hrambi pri zave- 

zancu. Davčni organ lahko odloči, da se zarubljene premične 
stvari zavezancu odvzamejo ter jih hrani ali pa izroči v hrambo 
komu drugemu. 

Gotovina, vrednostni papirji in dragocenosti se vedno odv- 
zamejo in izročijo v hrambo. 

Na zarubljenih stvareh, ki so bile puščene v hrambi pri 
dolžniku, je treba vidno označiti, da so zarubljene. 
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238. člen 
Če se pri rubežu ne najdejo stvari, ki so lahko predmet 

izvršbe, se to vpiše v rubežni zapisnik. 

239. člen 
Če so bile zavezančeve premične stvari že prej zarubljene 

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

O ponovnem rubežu se obvesti zavezanca. 

240. člen 
Če zavezanec izjavi, da so zarubljene stvari last druge 

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

Z vložitvijo tožbe pri sodišču v roku, ki je določen v prejš- 
njem odstavku, se zadrži prodaja spornih zarubljenih stvari, 
dokler se ne konča spor. 

241. člen 
Ce se ugotovi, da je zavezanec solastnik zarubljenih stvari, 

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

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

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

242. člen 
če zavezanec zarubljene stvari odtuji, unniči ali poškoduje, 

mora davčni organ vložiti zoper njega prijavo pri javnem 
tožilcu, za izterjavo dolgov pa se takoj opravi nov rubež, ne da 
bi bilo treba za to izdati nov sklep. 

243. člen 
Veljavnost rubeža preneha, če se prisilna prodaja ne opravi 

v enem letu od rubeža oziroma od dneva, ko je bila zavezancu 
vročena odločba o pritožbi po 252. členu ali sodba o izloči- 
tveni tožbi po 240. členu tega zakona. 

244. člen 
Prodaja zarubljenih stvari ni dovoljena, dokler ne preteče 

osem dni od rubeža. 
Izjemoma se lahko stvari, ki se rade kvarijo, prodajo tudi 

pred pretekom osemdnevnega roka od rubeža. 
Prodaja zarubljenih stvari se opravi praviloma na iavni 

dražbi. 

245. člen 
Zavezanec sme s poprejšnjim pooblastilom davčnega 

organa sam prodati zarubljene stvari s tem, da kupec denar 
izroči v odplačilo dolga, obresti in stroškov. 

če se na tak način lahko popolnoma poravna dolg 
z obrestmi in stroški, je davčni organ dolžan dovoliti tako 
prodajo. 

Če pa bi se s tako prodajo dosegla le delna poravnava 
dolga, o taki prodaji odloči davčni organ, upoštevajoč pri tem, 
kakšne so možnosti, da se zarubljene premičnine vnovčijo na 
javni dražbi. 

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

246. člen 
Javna dražba se odredi z oklicem. Oklic o javni dražbi mora 

vsebovati podatke o času, ra j u in načinu prodaje ter popis 
stvari s cenilno vrednostjo. 

Oklic o javni dražbi je treba objaviti na običajen način 
v kraju, kjer bo dražba in zavezanca o tem obvestiti najmanj 
pet dni pred pričetkom dražbe. 

247. člen 
Javna dražba se lahko prične tudi, če se je javil en sam 

ponudnik. 
Na javni dražbi ne sme nastopiti kot ponudnik zavezanec ali 

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

Zarubljene stvari se dajo na dražbo z začetno ceno, ki je bila 
ugotovljena pri rubežu. Če se na javni dražbi ne doseže 
začetna cena, se stvari prodajo za največjo ponujeno ceno, 
vendar ta cena ne sme biti manjša kot znaša polovica vredno- 
sti^ ugotovljene pri rubežu. 

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

248. člen 
Izvršitelj mora voditi zapisnik o poteku javne dražbe. V njem 

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

Zapisnik morajo podpisati izvršitelj, kupec in zavezanec, če 
je bil navzoč pri dražbi. Zavezanec sme zahtevati, da se 
njegove pripombe vpišejo v zapisnik; izvod zapisnika se vroči 
zavezancu. 

249. člen 
Kupec mora položiti znesek kupnine in prevzeti stvari, takoj 

po končani dražbi oziroma prodaji. 

250. člen 
Po končani dražbi davčni organ s sklepom razdeli znesek, 

dobljen s prodajo tako, da se poravnajo po vrsti: stroški 
izvršilnega postopka, obresti do dneva vnovčenja stvari in 
davčni dolg. 

Presežek kupnine, ki ostane, se izroči dolžniku. 

251. člen 
Če je bila javna dražba brezuspešna, ker ni bilo kupcev ali 

ker so bile ponudbe prenizke, lahko izda davčni organ, name- 
sto, da bi določil drugo javno dražbo, sklep, naj opravi pro- 
dajo posebna tričlanska komisija. Komisijo določi davčni 
organ. 

Komisija lahko določi, da se stvari prodajo neposredno ali 
po komisijski trgovini v istem ali drugem kraju ali na kakšen 
drug primeren način. 

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

O prodaji, ki jo je opravila komisija, se napravi poseben 
zapisnik, ki mora vsebovati potrebne podatke o prodaji in 
o nastalih stroških. Zapisnik podpišejo člani komisije in kupec 
oziroma zastopnik komisijske trgovine, če so bile stvari pro- 
dane v komisijski trgovini. Izvod zapisnika se vroči zavezancu. 

252. člen 
Zoper sklep o prisilni izterjavi ter zoper posamezna opravila 

v izvršenem postopku se zavezanec lahko pritoži v osmih 
dneh po prejemu sklepa oziroma po izvedbi opravila. 

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

V pritožbi zoper sklep o prisilni izterjavi ter zoper posa- 
mezna opravila v izvršilnem postopku ni mogoče izpodbijati 
pravilnosti odločbe, ki se izvršuje. 

253. člen 
Prisilna izterjava iz zavezančevega nepremičnega premože- 

nja je dovoljena le, če davkov ni bilo mogoče izterjati iz 
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njegovega premičnega premoženja ali iz njegovih dohodkov 
in terjatev 

Prisilno izterjavo davkov iz zavezančevega nepremičnega 
premoženja opravi na zahtevo davčnega organa sodišče po 
zakonu o izvršilnem postopku. 

254. člen 
Prisilna izterjava se ustavi, ko zavezanec plača dolžni zne- 

sek z obrestmi in stroški ali ko dolg^ako drugače preneha. 

255. člen 
Izvršilni naslov po tem zakonu je odločba o odmeri davka. 
Če se izterjujejo zaostale OBVEZNOSTI iz več odmernih 

odločb, je izvršilni naslov lahko tudi dolgovni seznam o zao- 
staslih OBVEZNOSTIH, ki ga sestavi davčno knjigovodstvo, 
overi pa predstojnik davčnega organa. 

Če je davčni organ pristojen za izterjavo drugih obveznosti, 
katere niso odmerili davčni organi, je izvršilni naslov izvršljiva 
odločba, izvršljiv plačilni nalog ali nalog za prisilno izterjavo, 
ki mora med drugim Vsebovati tudi številko in datum odločbe 
ali plačilnega naloga o naložitvi dajatve in potrdilo o izvršlji- 
vosti. 

256. člen 
Zavezanec je dolžan plačati vse stroške prisilne izterjave. 
Če se ukrepi za prisilno izterjavo davkov odpravijo ali če se 

kasneje dokaže, da niso bili upravičeni, trpi stroške teh ukre- 
pov organ, ki je izdal sklep o prisilni izterjavi. 

Stroški za sklep o prisilni izterjavi znašajo 5.000 DINARJEV; 
stroški prisilne prodaje znašajo 1% od davčnega dolga in 
obresti, vendar najmanj 10.000 DINARJEV. 

Za vsako pot izvršitelja v zvezi s prisilno izterjavo se zave- 
zancu zaračunavajo stroški v znesku 5.000 DINARJEV. 

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

257. člen 
Od skupno prisilno izterjanih obveznosti se najprej porav- 

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

8. Odpis davka zaradi neizterljivosti 
258. člen 

Davčni dolg, ki se niti prisilno ne da izterjati, se odpiše kot 
neizterljiv. 

Davčni dolg se šteje za neizterljivega: 
1. če je zavezanec umrl ali se je neznano kam odselil in ni 

pustil niti premičnega niti nepremičnega premoženja, iz kate- 
rega bi se mogli davki izterjati; če se zavezanec, ki se je 
odselil, znova vrne ali se zve za njegovo prebivališče, se 
ponovno zadolži za odpisani davek, razen če je med tem 
zastarala pravica do izterjave; 

2. če se s prisilno izterjavo/ki se je vsako leto brezuspešno 
poskušala, dolg ni mogel izterjati niti tretje leto odkar je 
zapadel v plačilo; izjemoma se dolg odpiše tudi pred potekom 
tretjega leta, če se je pri prisilni izterjavi ugotovilo, da ne kaže, 
da bi se mogel dolg v določenem času izterjati. 

259. člen 
Izvršni svet občinske skupščine lahko na obrazložen pred- 

log davčnega organa odloči, da se zavezancu davčni dolg 
v celoti ali deloma odpiše, če bi se z izterjavo spravilo v nevar- 
nost nujno preživljanje zavezanca in njegovih družinskih 
članov. 

Pri zavezancih, ki so lastniki nepremičnega premoženja, 
lahko organ iz prejšnjega odstavka, ki je pristojen za odpis, 
predlaga, da se davčni dolg zavaruje s knjižbo zastavne pra- 
vice na njihovih nepremičninah. 

9. Poroštvo 

260. člen 
Če davka ni biio mogoče izterjati iz zavezančevega premo- 

ženja, se ta izterja iz premoženja članov njegovega gospodinj- 
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stva, ki so to premoženje kakorkoli dobili od zavezanca. 
Če je zavezanec z namenom, da bi se izognil plačilu davka, 

s pravnim opravilom odtujil premoženje komu drugemu, ki ni 
član njegovega gospodinjstva, lahko občina tako pravno 
opravilo izpodbija pred sodiščem, če je kupec vedel za tak 
namen zavezanca. 

Za plačilo davkov, ki se odtegujejo, je porok izplačevalec. 

261. člen 
Občinska skupščina predpiše merila, kdaj sme davčni 

organ od zavezanca zahtevati poroštvo za plačilo davčnih 
obveznosti. 

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

Iz poroštvene izjave mora biti razvidno, ali velja poroštvo za 
vse premoženje ali samo za določeni del porokovega premo- 
ženja, kot tudi, da se izpolnitev porokove obveznosti zavaruje 
z zastavo ali na kakšen drug način. 

262. člen 
Kadar ima več oseb dohodke od opravljanja gospodarskih 

dejavnosti v skupni obratovalnici, se sme davek, ki odpade na 
posameznega zavezanca, prisilno izterjati iz vsega premože- 
nja ustanoviteljev. 

263. člen 
Družbenopolitične skupnosti imajo prednostno pravico do 

izterjave davkov, obresti, stroškov prisilne izterjave in denar- 
nih kazni iz dohodkov in premoženja zavezanca, če ni po 
veljavnjh predpisih drugače določeno. 

264. člen 
Občan, ki odtuji ali pridobi nepremično premoženje, mora 

ob overitvi podpisov na pogodbi o prenosu takega premože- 
nja pri pristojnem organu predložiti dokaze, da je plačal vse 
zapadle obveznosti, ki jih izterjuje davčni organ. 

Ko se vloži pri sodišču predlog za prenos nepremičnine na 
podlagi sodne poravnave alitpo sodni odločbi o prenosu na 
podlagi priznanja prejšnjega lastnika, da je nepremičnino 
prodal, morata občan, ki na taki podlagi prenaša nepremič- 
nino, in občan, na katerega se nepremičnina prenaša, predlo- 
žiti dokaz o plačilu vseh zapadlih obveznosti, ki jih izterjuje 
davčni organ. 

Brez dokaza o plačanih zapadlih obveznostih po prvem in 
drugem odstavku tega člena ni mogoče overiti podpisov na 
pogodbi o prenosu nepremičnine oziroma ni mogoče prenos 
nepremičnine v javnih knjigah. 

V primerih, ko občan prenaša nepremično premoženje na 
uporabnika družbenih sredstev, je mogoče overiti podpise na 
pogodbi in izvršiti prenos v javnih knjigah brez dokaza o pla- 
čanih zapadlih obveznostih, če se uporabnik družbenih sred- 
stev zaveže, da bo kupnino do višine odsvojiteljevih neplača- 
nih obveznosti nakazal za poravnavo teh obveznosti. Če upo- 
rabnik družbenih sredstev ne ravna po določbah prejšnjega 
stavka, se dolg odsvojitelja, do višine izplačane kupnine, 
izterja od njega. 

Za občane, ki si pridobijo nepremičnine v občini, v kateri 
nimajo stalnega prebivališča, mora sodišče, pri katerem je bil 
opravljen prenos nepremičnine, poslati en izvod zemljiškok- 
njižnega sklepa davčnemu organu občine, v kateri ima stalno 
prebivališče tisti, na katerega se nepremičnina prenaša, in 
sicer v tridesetih dneh od izdaje zemljiškoknjižnega sklepa, 
na podlagi katerega se prenaša lastnina na nepremičnini. 

Za občane, ki si postavijo stanovanjsko hišo ali kakšen drug 
gradbeni objekt v občini, v kateri nimajo stalnega prebiva- 
lišča, mora upravni organ občine, ki izda dovoljenje za upo- 
rabo zgrajene stanovanjske hiše oziroma objekta, v tridesetih 
dneh poslati en izvod dovoljenja davčnemu organu občine, 
v kateri ima stalno prebivališče tisti, ki mu je dovoljenje 
izdano. 

265. člen 
Zavezanec za davek iz kmetijske dejavnosti po dejanskem 

dohodku, iz gospodarskih dejavnosti in poklicnih dejavnosti, 
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ki odtuji v tem zakonu določena osnovna sredstva, s katerimi 
je opravljal dejavnost, mora najprej poravnati svoje davčne in 
druge obveznosti, ki jih izterjuje davčni organ. 

Ce novi lastnik prevzame premoženje iz prejšnjega 
odstavka, davek pa ni plačan, je do vrednosti prevzetega 
premoženja solidarno s prejšnjim lastnikom porok za plačilo 
zapadlega davka. 

10. Zastaranje 

266. člen 
Pravica do odmere davka razen davka od nenapovedanega 

dohodka zastara v petih letih po preteku leta, v katerem bi bilo 
treba odmeriti davek. 

Pravica do izterjave davka in pravica do izterjave obresti ter 
stroškov prisilne izterjave zastara v petih letih po preteku leta, 
v katerem bi jih bilo treba izterjati. 

Pravica zavezanca, da se mu vrnejo zneski, ki jih je nepra- 
vilno ali preveč plačal na račun davka, obresti in stroškov 
prisilne izterjave, zastara v petih letih po preteku leta, v kate- 
rem jih je plačal. 

267. člen 
Zastaranje pravice do odmere davka ustavi vsako uradno 

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

Zastaranje pravice do izterjave davka, obresti, stroškov pri- 
silne izterjave ustavi vsako uradno dejanje davčnega organa, 
ki mu je namen izterjava in je dano v vednost zavezancu. 

Zastaranje pravice do vračila nepravilno in preveč plača- 
nega davka, obresti in stroškov prisilne izterjave ustavi vsako 
dejanje, ki ga zavezanec stori pri pristojnem organu, da 
doseže vračilo. 

Po vsaki ustavitvi zastaranja začne znova teči zastaralni rok 
Zastaranje nastopi v vsakem primeru, ko preteče deset let - 

od dneva, ko je prvič pričelo teči. 

268. člen 
Postopek za prekršek zaradi kršitev določb tega zakona ni 

dopusten, ko pretečeta dve leti od dneva, ko je bil prekršek 
storjen, v nobenem primeru pa ni več mogoč, ko pretečejo 
štiri leta od dneva storitve prekrška. 

Pravica do izterjave denarnih kazni, izrečenih zaradi kršitev 
določb tega zakona, zastara v enem letu od dneva, ko je 
odločba o prekršku postala pravnomočna. 

Pravica do vračila neupravičeno oziroma preveč plačane 
denarne kazni zastara v enem letu od dneva, ko je odločba 
o prekršku postala pravnomočna. 

Zastaranje pravice do izterjave oziroma vračila denarne 
kazni nastopi v vsakem primeru, ko pretečeta dve leti od 
dneva, ko je prvič pričelo teči. 

11. Evidenca in knjiženje davkov 

269. člen 
Davki po tem zakonu in drugi prispevki in davki, ki jih 

odmerjajo ali pobirajo davčni organi, se knjižijo pri davčnih 
organih. 

Po preteku leta, najkasneje pa do 31. marca, sestavi davčni 
organ letni zaključni račun. Letni zaključni račun potrdi 
občinska skupščina. 

REPUBLIŠKI DAVČNI ORGAN predpiše računski načrt, 
način knjiženja in način sestave letnega zaključnega računa. 

270. člen 
REPUBLIŠKI DAVČNI ORGAN izda navodilo o izvajanju 

odmere in izterjave davkov in o vodenju evidenc. 

271. člen 
Organizacije združenega dela, organi družbenopolitičnih 

skupnosti ter druge samoupravne organizacije in skupnosti 
morajo plačila občanom za dobavljeno blago, opravljene sto- 
ritve ter druge prejemke nakazovati na njihove žiro račune. 

Izvršni svet Skupščine Socialistične republike Slovenije 
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določi, kateri občani in pri kateri bančni organizaciji morajo 
odpreti žiro račun, kot tudi način sporočanja teh podatkov 
davčnim organom. 

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

Bančne organizacije iz prvega odstavka tega člena so 
dolžne pristojnemu davčnemu organu pošiljati podatke 
o imetnikih žiro računov in o poslovanju preko žiro računov. 

272. člen 
Zavezanci za davek iz kmetijskih, gospodarskih, poklicnih 

in avtorskih dejavnosti, kateripi se davek odmerja po dejan- 
skem dohodku in poslovno sodelujejo z organizacijami zdru- 
ženega dela, organi družbenopolitičnih skupnosti ter drugimi 
samoupravnimi organizacijami in skupnostmi, morajo pred 
predložitvijo računa oziroma potrdila o plačilu tem organiza- 
cijam, predložiti račun oziroma potrdilo davčnemu organu, ki 
ga evidentira. Če ima zavezanec pri davčnem organu nepla- 
čane zapadle obveznosti, lahko zapiše davčni organ na račun 
oziroma potrdilo nalog izplačevalcu, naj ob izplačilu odtegne 
zapadle obveznosti. Natančnejše predpise o evidentiranju 
računov izda REPUBLIŠKI DAVČNI ORGAN. 

IV. KAZENSKE DOLOČBE 

273. člen 
Z DENARNO KAZNIJO 100.000 DINARJEV SE KAZNUJE ZA 

PREKRŠEK TAKOJ NA KRAJU POSAMEZNIK, KI STORi PRE- 
KRŠEK V ZVEZI S SAMOSTOJNIM OPRAVLJANJEM DEJAV- 
NOSTI; 

1, ČE NE IZSTAVI OZIROMA NE ZAGOTOVI IZSTAVITEV 
RAČUNA ALI NE EVIDENTIRA PRIHODKOV PREK REGISTR- 
SKE BLAGAJNE IN NE IZSTAVI ODREZKA BLAGAJNIŠKEGA 
TRAKU OZIROMA NE ZAGOTOVI EVIDENTIRANJE PRIHOD- 
KOV RPEK REGISTRSKE BLAGAJNE ZA PRODANO BLAGO 
IN OPRAVLJENE STORITVE TER DRUGE PRIHODKE OD 
KATERIH SE PLAČUJEJO DAVKI (PRVI IN DRUGI ODSTAVEK 
19 ČLENA). 

2. ČE DAVČNEMU ORGANU NE DOVOLI PREGLEDATI 
DELOVNIH IN DRUGIH PROSTOROV, V KATERIH OPRAVLJA 
DEJAVNOST ALI HRANI MATERIAL OZIROMA PROIZVODE 
OZIROMA MU NE DOVOLI ALI NE OMOGOČI PREGLEDATI 
NAPRAV, BLAGA, POSLOVNIH KNJIG, POGODB, LISTIN IN 
DRUGIH DOKUMENTOV, KI OMOGOČAJO VPOGLED 
V POSLOVANJE ZAVEZANCA GLEDE TEGA, KAKO IZPOL- 
NJUJE SVOJE DAVČNE OBVEZNOSTI, ALI ČE GA PRI PRE- 
GLEDU OVIRA (DRUGI ODSTAVEK 23. ČLENA). 

Z DENARNO KAZNIJO 50.000 DINARJEV SE KAZNUJE ZA 
PREKSEK TAKOJ NA KRAJU PREKRŠKA DELAVEC, ZAPO- 
SLEN PRI ZAVEZANCU ZA DAVEK IZ SAMOSTOJNEGA 
OPRAVLJANJA DEJAVNOSTI IN DRUG POSAMEZNIK, KI ZA 
TEGA ZAVEZANCA PRODAJA BLAGO IN OPRAVLJA STORI- 
TVE, CE ZA PRODANO BLAGO IN OPRAVLJENE STORITVE 
NE IZSTAVI RAČUNA OZIROMA PRIHODKA NE EVIDENTIRA 
PREK REGISTRSKE BLAGAJNE IN NE IZSTAVI ODREZKA 
BLAGAJNIŠKEGA TRAKU, ČEPRAV MU JE ZAVEZANEC 
OMOGOČIL IZSTAVITEV RAČUNOV OZIROMA REGISTRIRA- 
NJE PRIHODKOV PREK REGISTRSKE BLAGAJNE (TRETJI 
ODSTAVEK 19. ČLENA); 

DENARNO KAZEN TAKOJ NA KRAJU PREKRŠKA IZTERJA 
POOBLAŠČENA URADNA OSEBA DAVČNEGA ORGANA. 

274. člen 
Zavezanec - občan se kaznuje za prekršek z denarno 

kaznijo najmanj 50.000 DINARJEV, za prekrške v zvezi s samo- 
stojnim opravljanjem dejavnosti pa najmanj 100.000 DI- 
NARJEV: 

1. će na osebni poziv davčnega organa ne predloži v dolo- 
čenem roku podatkov, potrebnih za odmero davka, ki bi jih 
moral predložiti (prvi odatavek 23. člena); 

2. če ne vodi, ne vodi v redu ali nepravilno vodi poslovne 
knjige oziroma evidence, ki jih je dolžan voditi (18. člen); 

3. če ne sporoči v predpisanem roku pričetek opravljanja 
dejavnosti, iz katere ima dohodek, od katerega se plačuje 
davek (četrti odstavek 99. člena in 188. člen); 
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4 CE VLOŽI DAVČNO NAPOVED, KI NE VSEBUJE PODAT- 
KOV, KI SO POTREBNI ZA ODMERO DAVKOV (PRVI ODSTA- 
VEK 184. ČLENA); 

5, če na zahtevo davčnega organa ne da podatkov, s kate- 
rimi razpolaga (drugI odstavek 24. člena); 

6 če v predpisanem roku ne obvesti davčnega organa 
o tem. da je prenehal izpolnjevati pogoje za obdavčenje 
v pavšalnem letnem znesku (tretji odstavek 94. člena in tretji 
odstavek 111. člena); 

7. če ne prijavi, ali ne prijavi v določenem roku dohodka, 
doseženega s priložnostnim opravljanjem storitev občanom 
IN DOHODKA IZ PREMOŽENJA (DRUGI ODSTAVEK 115 
ČLENA IN PRVI ODSTAVEK 139. ČLENA); 

8. če ne prijavi ali ne prijavi v določenem roku dohodka iz 
avtorskih pravic, patentov, MODELOV OZIROMA VZORCEV, 
BLAGOVNIH OZIROMA STORITVENIH ZNAMK in tehničnih 
izboljšav, ki ga dobi od občanov ali iz tujine (tretji odstavek 
12Q. člena). 

275. člen 
Z denarno kaznijo OD 50.000 DO 300.000 DINARJEV se 

kaznuje za prekršek občan, če na zahtevo davčnega organa 
ali na javni poziv v določenem roku ne predloži podatkov 
o svojem premoženju, sredstvih in porabi ter o dohodkih (199. 
in 208, člen). 

276. člen 
Z denarno kaznijo najmanj 75.000 DINARJEV se kaznuje za 

prekršek občan, ki je napovedal manjšo davčno osovo,-ali ki 
ni prijavil premoženja, če utaja davka, ki odpade na nenapo- 
vedani dohodek oziroma premoženje ne predstavlja kazni- 
vega dejanja. 

Z denarno kaznijo najmanj 150.000 DINARJEV se kaznuje za 
prekršek zavezanec, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega 
člena v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti. 

277. člen 
Z denarno kaznijo OD 100.000 DO 1.000.000 DINARJEV se 

kaznuje za prekršek organizacija združenega dela, druga 
samoupravna organizacija in skupnost, če pri izplačilu oseb- 
nih in drugih dohodkov, od katerih se obračunava in plačuje 
davke po tem zakonu, ne obračuna in ne vplača ustreznega 
davka (209. člen). 

Z denarno kaznijo OD 50.000 DO 300.000 DINARJEV se za 
prekršek iz prvega odstavka tega člena kazuje tudi odgovorna' 
oseba organizacije združenega dela, organa družbenopoli- 
tične skupnosti, samoupravne organizacije in skupnosti. 

278. člen 
Z denarno kaznijo OD 50.000 DO 300.000 DINARJEV se 

kaznuje za prekršek občan, če stori dejanje iz prvega 
odstavka 277 člena tega zakona oziroma zavezanec, ki mora 
po določbah tega zakona sam obračunati in vplačati davek, 
pa tega ne stori v roku, ki je določen v tem zakonu. 

279. člen 
Z denarno kaznijo OD 100.000 DO 1.000.000 DINARJEV se 

kaznuje za prekršek organizacija združenega dela, samou- 
pravna organizacija ter skupnost in služba družbenega knji- 
govodstva, če ne pošlje davčnemu organu v določenem roku 
podatkov, ki so potrebni za pravilno odmero davčnih obvez- 
nosti in ki mu'jih je po zakonu dolžna dati oziroma davčnemu 
organu ne omogoči vpogleda v svoje poslovne knjige in 
evidence zaradi ugotavljanja podatkov, pomembnih za 
odmero davkov (prvi odstavek 24. člena). 

Z denarno kaznijo OD 50.000 DO 300.000 DINARJEV se za 
prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje tudi odgo- 
vorna oseba organizacije združenega dela, samoupravne 
organizacije ter skupnosti in službe družbenega knjigovod- 
stva. 

280. člen 
Organizacija združenega dela ter druga samoupravna orga- 

nizacija in skupnost se kaznuje za prekršek z denarno kaznijo 
OD 100.000 DO 1.500.000 DINARJEV, če plača občanu dobav- 

ljeno blago ali opravljeno storitev po računu, ki ni bil pred tem 
evidentiran pri davčnemu organu (272. člen). 

Z denarno kaznijo najmanj 50,000 DINARJEV se za prekršek 
iz prvega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba 
organizacije združenega dela ter druge samoupravne organi- 
zacije in skupnosti. 

281. člen 
Organizacija združenega dela ter druga samoupravna orga- 

nizacija in skupnost se kaznuje za prekršek z denarno kaznijo 
OD 50.000 DO 1.500.000 DINARJEV, če izplača neposredno 
občanu dohodek, ki bi mu ga smela izplačati samo na žjro 
račun, ali če mu izplača dohodek brez njegove pisne izjave, 
da ni dolžan odpreti žiro računa (prvi in tretji odstavek 271. 
člena). 

Z denarno kaznijo iz prvega odstavka tega člena se kaznuje 
za prekršek bančna organizacija, ki odpre občanu žiro račun 
v nasprotju s predpisi o žiro računih oziroma ki davčnemu 
organu ne nudi podatkov o poslovanju preko žiro računov 
(drugi in tretji odstavek 271. člena). 

Z denarno kaznijo najmanj 50.000 DINARJEV se za prekršek 
iz prvega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba 
organizacije združenega dela ter druge samoupravne organi- 
zacije in skupnosti. Z enako kaznijo se za prekršek iz drugega 
odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba bančne 
organizacije. 

V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
282. člen 

ZAVEZANCEM, KI S SAMOSTOJNIM OPRAVLJANJEM 
DEJAVNOSTI PRIDOBIVAJO DOHODEK V OBLIKI STALNEGA 
POKLICA IN JIM JE BILA PO 54.a IN 69.a ČLENU ZAKONA 
O DAVKIH OBČANOV (URADNI LIST SRS, št. 44/82 in 9/85) 
ZNIŽANA DAVČNA OSNOVA, SE ZA IZVRŠENA VLAGANJA 
V NABAVO, REKONSTRUKCIJO IN MODERNIZACIJO OSNOV- 
NIH SREDSTEV, ZNIŽUJE DAVČNA OSNOVA NA NAČIN IN 
POD POGOJI IZ 88., 89. IN 90. ČLENA TEGA ZAKONA. 

ZAVEZANCEM, KI S SAMOSTOJNIM OPRAVLJANJEM 
DEJAVNOSTI PRIDOBIVAJO DOHODEK V OBLIKI POSTRAN- 
SKEGA POKLICA IN JIM JE BILA ZNIŽANA DAVČNA OSNOVA 
PO 54.a in 69.a ČLENU ZAKONA O DAVKIH OBČANOV 
(URADNI LIST SRS, št. 44/82 in 9/85), SE ZA ŽE IZVRŠENA 
VLAGANJA V NABAVO, REKONSTRUKCIJO IN MODERNIZA- 
CIJO OSNOVNIH SREDSTEV ZNIŽUJE DAVČNA OSNOVA DO 
VIŠINE VLOŽENIH SREDSTEV, VENDAR NAJVEČ DO 
POTEKA ŠTIRIH LET OD LETA VLOŽITVE SREDSTEV. 

ZAVEZANCI IZ PRVEGA IN DRUGEGA ODSTAVKA TEGA 
ČLENA, KI SO NEOBDAVČENI DEL DAVČNE OSNOVE NALO- 
ŽILI PRI BANČNI ORGANIZACIJI KOT NAMENSKI DEPOZIT 
PO 54.a ČLENU ZAKONA O DAVKIH OBČANOV (URADNI LIST 
SRS, št. 44/82 in 9/85J, MORAJO ZBRANA NAMENSKA SRED- 
STVA S PRIPADAJOČIMI OBRESTMI PORABITI ZA NAMENE 
OPREDELJENE V 88. ČLENU TEGA ZARONA. ČE ZAVEZA- 
NEC V ENEM LETU OD UVELJAVITVE TEGA ZAKONA DEPO- 
NIRANIH SREDSTEV NE BO PORABIL NAMENSKO, SE BODO 
TA SREDSTVA S PRIPADAJOČIMI OBRESTMI NAKNADNO 
OBDAVČILA. 

ZAVEZANCEM, KATERIM JE BILA PRIZNANA OLAJŠAVA 
PO 60. ČLENU ZAKONA O DAVKIH OBČANOV (URADNI LIST 
SRS, št. 44/82 in 9/85), SE ZNIŽUJE PAVŠALNI LETNI ZNESEK 
DAVKA DO POTEKA ROKA, ZA KATEREGA JIM JE BILA OLAJ- 
ŠAVA PRIZNANA. 

ZAVEZANCI, KI S SAMOSTOJNIM OPRAVLJANJEM DEJAV- 
NOSTI PRIDOBIVAJO DOHODEK V OBLIKI STALNEGA 
POKLICA, IN JIM JE BILA PRIZNANA OLAJŠAVA PO 60 
ČLENU ZAKONA O DAVKIH OBČANOV (URADNI LIST SRS, št. 
44/82 in 9/85), LAHKO DO POTEKA ROKA, ZA KATEREGA JIM 
JE BILA OLAJŠAVA PRIZNANA, UVELJAVLJAJO ZNIŽANJE 
PAVŠALNEGA LETNEGA ZNESKA DAVKA ZA NAMENE IN 
POD POGOJI IZ 96. ČLENA TEGA ZAKONA, S TEM DA 
SKUPNO ZNIŽANJE ODMERJENEGA DAVKA NE MORE PRE- 
SEGATI OBSEGA ZNIŽANJA, DO KATEREGA SO UPRAVIČENI 
PO MERILIH, KI JIH PREDPIŠE OBČINSKA SKUPŠČINA. 

283. člen 
POSTOPKE ZA PREKRŠKE IZ 223. ČLENA ZAKONA O DAV- 

KIH OBČANOV (URADNI LIST SRS, št. 44/82 IN 9/85), KI SO 
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JIH UVEDLI PRED UVELJAVITVIJO TEGA ZAKONA NADA- 
LJUJEJO IN DOKONČUJEJO DAVČNI ORGANI. 

ČE ORGAN DRUGE STOPNJE NA PRITOŽBO RAZVELJAVI 
ODLOČBO O PREKRŠKIH, KI JO JE IZDAL DAVČNI ORGAN 
NA PRVI STOPNJI IN VRNE ZADEVO V NOVO ODLOČANJE 
SE ZADEVA POŠLJE KRAJEVNO PRISTOJNEMU SODNIKU 
ZA PREKRŠKE V NADALJNJI POSTOPEK. 

284. člen 
DOLOČBE ZAKONA, KI SE NANAŠAJO NA ZNIŽANJE 

DAVČNE OSNOVE IN DAVČNE OLAJŠAVE PRI ZAVEZANCIH 

DAVKA IZ KMETIJSTVA, GOSPODARSKIH IN POKLICNIH 
DEJAVNOSTI, OBDAVČENIH PO DEJANSKEM DOHODKU SE 
UPORABLJAJO ZE PRI ODMERI DAVKA ZA LETO 1988. 

285. člen 
Z dnevom uveljavitve tega zakona preneha veljati zakon 

o davkih občanov (uradni list SRS štev. 44/82 in 9/85). 

286. člen 
TA ZAKON ZAČNE VELJATI OSMI DAN PO OBJAVI V URAD- 

NEM LISTU SRS. 

Obrazložitev 

i. 
Zbor združenega dela, Zbor občin in Družbenopolitični 

zbor Skupščine SR Slovenije so dne 25. maja 1988 obravna- 
vali predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah 
zakona o davkih občanov z osnutkom zakona. Zbor združe- 
nega dela in Zbor občin sta sklenila, da sprejemata predlog za 
izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o davkih 
občanov z osnutkom in da Izvršni svet Skupščine SR Slove- 
nije pripravi predlog zakona. 

Pri pripravi predloga zakona naj predlagatelj prouči in 
ustrezno upošteva pripombe, predloge in mnenja delovnih 
teles zborov in skupščine, pripombe skupin delegatov in 
pripombe iz razprave delegatov na seji zborov. Izvršni svet 
Skupščine SR Slovenije naj s predlogom zakona predloži tudi 
spremembe in dopolnitve dogovora o usklajevanju davčne 
politike za obdobje 1986-1990 in pregled republiških in zvez- 
nih predpisov, ki bi jih bilo potrebno spremeniti oziroma 
dopolniti zaradi sprememb in dopolnitev zakona o davkih 
občanov in obrtnega zakona. 

Družbenopolitični zbor Skupščine SR Slovenije je ob obrav- 
navi predloga za izdajo zakona o spremembah ir\ dopolnitvah 
zakona o davkih občanov z osnutkom sprejel stališča, s kate- 
rimi je podprl rešitve, ki pospešujejo oblikovanje virov obrat- 
nih sredstev pri delovnih ljudeh, združevanje sredstev za 
različne skupne namene, izenačevanje zavezancev davka iz 
kmetijstva, obdavčenih po dejanskem dohodku, z zavezanci, 
ki opravljajo gospodarsko dejavnost in rešitve, ki pospešujejo 
vlaganja v te dejavnosti in organizacije združenega dela 
Podpira tudi obdavčitev neobdelanih kmetijskih zemljišč po 
višji stopnji. Do predloga zakona naj Izvršni svet Skupščine 
SR Slovenije normativno opredeli vlaganja sredstev, ki so 
osnova za zniževanje osnove za davek od skupnega dohodka 
občanov. 

Zbor predlaga, naj predlagatelj pripravi predlog zakona 
v integralnem besedilu. 

Predlagatelj je upošteval predlog Družbenopolitičnega 
zbora Skupščine SR Slovenije tako, da je predlog zakona 
pripravljen v integralnem besedilu, pri čemer je besedilo pred- 
laganih sprememb in dopolnitev zakona tiskano z velikimi 
črkami. 

Predlagatelj je pri pripravi zakonskega predloga proučil vsa 
v postopku skupščinske obravnave podana mnenja, pri- 
pombe, stališča in predloge in jih upošteval tako, da je 
ustrezno spremenil in dopolnil posamezne določbe osnutka 
zakona. 

V predlaganih rešitvah predloga zakona so upoštevana 
večinska mnenja in stališča, ki so jih do odprtih vprašanj 
davčnega sistema zavzeli Družbeni svet za Republiško upravo 
za družbene prihodke, Predsedstvo Republiškega sveta Zveze 
sindikatov Slovenije, Svet za družbene ekonomske odnose pri 
Republiški konferenci SZDL in Svet za družbenoekonomske 
odnose v kmetijstvu, gozdarstvu in na vasi pri Republiški 
konferenci SZDL. 

V kolikor nekaterih podanih mnenj, pripomb, stališč in 
predlogov predlagatelj ni upošteval, je to obrazloženo k posa- 
meznim poglavjem predloga zakona. 

II. SPLOŠNE DOLOČBE 

V skladu z opozorilom Komisije za spremljanje izvajanja 
zakona o združenem delu, da morajo biti davčne norme 
s področja izumov in tehničnih izboljšav dorečene, in da jih je 

treba vezati na že uveljavljene pravne standarde, opredeljene 
v predpisih o industrijski lastnini, je predlagatelj terminološko 
uskladil in dopolnil določbo, ki opredeljuje dohodke delavcev 
v združenem delu in zaposlenih pri delovnih ljudeh, prejete za 
vse oblike inovacij, od katerih se ne plačuje davkov z zako- 
nom o varstvu izumov, znakov razlikovanja in tehničnih izbolj- 
šav (Uradni list SFRJ, št. 34/81). Glede na navedeno ni bilo 
možno upoštevati predloga Zveze društev izumiteljev in avtor- 
jev tehničnih izboljšav Slovenije, da bi se v navedeni določbi 
povzelo besedilo 96. člena zakona o združenem delu. 

Upoštevan tudi ni bil predlog navedene zveze društev, da bi 
se v zakonu izrecno navedlo, da se za delavce v združenem 
delu štejejo tudi delavci v pogodbenih organizacijah ter 
delavci in člani obrtnih, kmetijskih in drugih zadrug, ker se po 
opredelitvah zakona oprošča dohodke za vse oblike ustvarjal- 
nosti ustvarjene v združenem delu, pri čemer se ob upošteva- 
nju določb zakona o varstvu izumov, znakov razlikovanja in 
tehničnih izboljšav (156. člen) uporabljajo določbe, ki veljajo 
za organizacije združenega dela tudi za temeljne zadružne 
organizacije, temeljne organizacije kooperantov, kmetijske 
zadruge, obrtne in druge nekmetijske zadruge in pogodbene 
organizacije združenega dela ter za delavce oziroma druge 
delovne ljudi v teh organizacijah in zadrugah. Predloga nave- 
dene zveze da bi se razširila predlagana oprostitev za delavce, 
zaposlene pri delovnih ljudeh, na vse občane, iz sistemskega 
razloga ni bilo mogoče vključiti v poglavje, ki opredeljuje 
slošne določbe, ker se z dopolnitvijo določbe 10. točke 5. 
člena izenačujejo delavci v združenem delu in delavci pri 
delovnih ljudeh, dohodki občanov pa so v zakon vključeni 
v poglavjui o obdavčevanju avtorskih pravic, izumov in tehnič- 
nih izboljšav oziroma o obdavčevanju premoženjskih pravic. 

Po stališču predlagatelja naj bi presoja o tem ali gre pri 
izumih, znakih razlikovanja in tehničnih izboljšavah, ki niso 
zavarovane po zakonu oziroma samoupravnem splošnem 
aktu, za takšne nove rešitve, ostala pri Republiškem komiteju 
za raziskovalno dejavnost in tehnologijo, kot organu, kate- 
rega delovno področje je po zakonu o organizaciji in delov- 
nem področju republiških upravnih organov in republiških 
organizacij ter samostojnih strokovnih služb Izvršnega sveta 
Skupščine SR Slovenije (Uradni list SRS, št. 5/80, 12/82 9/85 
14/86 in 37/87) opravljanje zadev, ki se nanašajo na razisko- 
valno dejavnost, na razvoj tehnologije in na uporabo znan- 
stvenih dosežkov na posameznih področjih. 

Na predlog, podan v razpravi v Družbenopolitičnem zboru, 
je dopolnjena določba, po kateri se ne plačuje davkov od 
prejemkov študentov in učencev na rednem šolanju za 
občasno in začasno delo, tako da se tudi ne bi obdavčevali 
prejemki za avtorska dela. 

Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije je 
k predlagani spremembi 13. člena zakona o davkih občanov 
opozorila, da imajo po določbi 261. člena Ustave SR Slovenije 
lahko učinek za nazaj samo posamezne določbe zakona, če 
tako zahteva splošni interes. Predlagatelj je navedeno opozo- 
rilo upošteval tako, da je Vgradil rešitev, po kateri imajo 
učinek za nazaj posamezne določbe predpisov, če so za 
zavezanca ugodnejše in če tako določijo družbenopolitične 
skupnosti z zakonom oziroma odlokom. 

Zakonodajno-pravna komisija je ob obravnavi osnutka 
zakona ugotovila, da zakon daje občinskim skupščinam šte- 
vilna pooblastila, zato je predlagala oceno nekaterih poobla- 
stil z vidika interesa republike za uresničevanje določenih 
ciljev in z vidika vpliva različnih rešitev na položaj davčnih 
zavezancev. V zvezi z zakonskimi pooblastili, danim občin- 
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skim skupščinam za urejanje davčnih olajšav ter na možnost 
uveljavljanja fiskalnih interesov občine, je opozoril tudi Odbor 
za družbenoekonomske odnose Družbenopolitičnega zbora 
Skupščine SR Slovenije Zakon o davkih občanov uvaja vrsto 
oprostitev in olajšav, ki so splošnega pomena za vse območje 
republike, in veljajo tudi za davke, ki so prihodek občine. 
Skladno z ustavnim načelom, da družbenopolitične skupnosti 
samostojno določajo višino davkov, taks in drugih davščin, ki 
so njihov dohodek ter z njim samostojno razpolagajo, zakon 
uveljavlja načelo, da družbenopolitične skupnosti lahko pred- 
pisujejo tudi trajne in začasne oprostitve ter olajšave glede 
davkov, ki so po zakonu njihov dohodek. Če družbenopoli- 
tična skupnost lahko samostojno odloča, ali bo nek davek 
uvedla ali ne, utemeljeno odloča, ali in katere oprostitve in 
olajšave bo priznavala določenim kategorijam zavezancev. Da 
pri predpisovanju višine davkov ne bi prišlo med posamez- 
nimi družbenopolitičnimi skupnostmi do neutemeljenih raz- 
lik. občine z medsebojnim dogovorom usklajujejo davčno 
politiko, zato so morebitne razlike v višini obveznosti občanov 
med posameznimi družbenopolitičnimi skupnostmi odraz 
specifičnih razmer v družbenopolitični skupnosti 

Iz že navedenega ustavnega načela in na njem temelječih 
davčnih načel, da se stopnje, oprostitve in olajšave davkov 
lahko uvedejo le z zakonom ter odloki občinskih skupščin 
izhaja da ni možno sprejeti predloga skupine delegatov iz 
gospodarskega področja za Zbor združenega dela Skupščine 
SR Slovenije iz občine Ljubljana Šiška, da bi se pooblastila za 
predpisovanje olajšav in oprostitev prenesla iz občinskih 
skupščin na izvršne dele občinskih skupščin ali na upravne 
organe. 

Komisija za spremljanje izvajanja zakona o združenem delu 
je s predlogom ureditve, po kateri bi za prodano blago ozi- 
roma za opravljene storitve zadoščala izstavitev fakture, tako 
da ne bi bila obvezna uporaba registrskih blagajn, opozorila 
na nedorečenost predlagane rešitve. Na navedeno nedoreče- 
nost je v pripombi na predlagano sankcioniranje te določbe 
opozoril v povezavi s spremenjenim in dopolnjenim zveznim 
zakonom o prometnem davku tudi Republiški senat za prekr- 
ške Upoštevajoč navedene pripombe je predlagatelj ustrezno 
spremenil in dopolnil rešitev, ki zavezuje k izstavljanju raču- 
nov oziroma dovoljuje evidentiranje prihodkov za prodano 
blago in opravljene storitve namesto izstavljanja računov. 

Predlog Službe za razvoj samoupravljanja in pravna vpraša- 
nja pri Gospodarski zbornici Slovenije, da bi se občane stimu- 
liralo za pridobitev računa za opravljene storitve delovnih 
ljudi z delnim vračilom plačanega davka, se nanaša na uredi- 
tev obdavčevanja proizvodov in storitev v prometu, kar ni 
materija tega zakona. 

Društvo visokošolskih, pedagoških in znanstvenih delavcev 
Maribor in Služba za razvoj samoupravljanja in pravna vpraša- 
nja pri Gospodarski zbornici Slovenije sta predlagala črtanje 
določbe, po kateri so podatki o celotnem prihodku, dohodku 
in davčni osnovi ter podatki o višini davka javni. Določbe 
o javnosti podatkov predlagatelj ni spreminjal, ker je namen te 
določbe omogočiti javno kontrolo nad temi podatki, da bi bilo 
ugotavljanje dohodka čim bolj realno, poleg tega pa je 
pomembna tudi za uvedbo postopka za odmero davka od 
nenapovedanega dohodka, katere pobudniki so lahko tudi 
občani. 

III. VRSTE DAVKOV 

1. Davek od osebnega dohodka delavcev 

Ker je po predpisih o delovnih razmerjih mogoče uvesti 
delo prek polnega delovnega časa, tako da je delavec dolžan 
tako delo opraviti, je po mnenju Zakonodajno-pravne komisije 
vprašljivo, v katerih primerih bi se davek od osebnega' 
dohodka odmeril po posebni stopnji. Tudi Odbor za finance 
Zbora združenega dela meni, da kategorija dela prek polnega 
delovnega časa, iz naslova katerega je potrebno plačevati 
davek po posebni stopnji, ni dovolj natančno opredeljena in je 
zato vprašljivo, ali je smiselno razmejevanje tega dela na 
»zakonito« in ohranjanje posebne stopnje za davek iz oseb- 
nega dohodka. 

Po posebni stopnji se plačuje davek od osebnega dohodka 
delavcev od prejemkov za delo prek polnega delovnega časa, 
ki ga delavec ni dolžan opraviti po zakonu o delovnih razmer- 
jih in samoupravnem splošnem aktu temeljnih organizacij 
združenega dela. Izenačitev obveznosti za prejemke za nave- 
deno delo z obveznostmi za osebne dohodke za delo v pol- 
nem delovnem času in za delo prek polnega delovnega časa, 
ki so ga delavci dolžni opraviti, po mnenju predlagatelja ne bi 
bila primerna, ker tudi analiza problematike in vprašanj 
s področja delovne zakonodaje, ki jo je obravnavala Skupš- 
čina SR Slovenije ugotavlja, da je potrebno takšno delo 
davčno ostreje obravnavati. 

Črtanje posebne stopnje bi pomenilo odstop od medrepu- 
bliškega dogovora o usklajevanju davčnega sistema in uvelja- 
vitev drugačne ureditve kot je uveljavljena v drugih republikah 
in avtonomnih pokrajinah. 

Upoštevan je predlog Zakonodajno-pravne komisije, tako 
da je v predlogu zakona opredeljeno, da mora tuj državljan, ki 
dobi za delo, opravljeno v SR Sloveniji osebni dohodek iz 
tujine, v sedmih dneh prijaviti takšen oseben dohodek davč- 
nemu organu, na območju katerega ima v času prejema 
osebnega dohodka začasno prebivališče. 

t> 
2 Davek od dohodka iz kmetijske dejavnosti 

Družbenopolitični zbor Skupščine SR Slovenije, Odbor za 
družbenoekonomske odnose Družbenopolitičnega zbora. 
Skupščine SR Slovenije in Družbeni svet za družbene pri- 
hodke občine Ljubljana Vič-Rudnik podpirajo obdavčevanje 
katastrskega dohodka neobdelanih zemljišč po višji stopnji 
s tem. da Družbeni svet za družbene prihodke občine Ljub- 
ljana Vič-Rudnm izpostavlja vprašanje možnost/ plačevanja 
tega davka pri ostarelih kmetih, ki sami žive na kmetiji. Odbor 
za finance Zbora občin Skupščine SR Slovenije meni. da so 
usmeritve pri davku od dohodka iz kmetijske dejavnosti dobro 
postavljene, vendar je vprašljiva njihova realizacija zlasti ob 
zagotovilu, da bi občinske skupščine same bolj ali manj 
objektivno predpisale višjo stopnjo davka od katastrskega 
dohodka neobdelanih zemljišč. 

Tudi Medobčinski svet SZDL in Mestna konferenca SZDL 
Ljubljana ugotavljata, da predlagane spremembe in dopolni- 
tve zakona stimulirajo kmetijske proizvajalce za kvalitetnejšo 
obdelavo vseh kmetijskih zemljišč. 

Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije 
meni, da bi bilo obdelavo kmetijskih zemljišč potrebno zago- 
toviti predvsem z ukrepi, ki jih določa zakon o kmetijskih 
zemljiščih. Če pa se glede na dejansko stanje ocenjuje, da je 
obdelovanje kmetijskih zemljišč potrebno spodbujati tudi 
z ukrepi davčne politike, bi bito upravičeno, da se z zakonom 
predpiše pbveznost obdavčitve po višji stopnji in ne prepuš- 
čati različnemu urejanju od občine do občine. Ker je ostrejše 
obdavčevanje neobdelanih in za obdelovanje primernih zem- 
ljišč splošen družbeni in ne samo občinski interes, predlaga 
tudi Republiški svet Zveze sindikatov Slovenije, da se obvez- 
nost obdavčitve po višji stopnji predpiše z republiškim za- 
konom. 

Skupina delegatov za Zbor občin in Zbor združenega dela 
- gospodarsko področje - 29. okoliš republiške skupščine iz 
občine Laško in Izvršni svet skupščine občine Laško ocenjuje, 
da možnost predpisovanja višje davčne stopnje ne bo zagoto- 
vila zaželenih rezultatov. Meni, da bi bila bolj učinkovita 
sprotna valorizacija katastrskega dohodka ter priznavanje 
davčnih olajšav za oddane tržne viške. Odbor za družbeno- 
ekonomske odnose in razvoj Zbora občin Skupščine SR Slo- 
venije opozarja na- izredno zaostren položaj kmeta, ki je posle- 
dica predvsem neprimernega načina določanja cen v kmetij- 
stvu in poudarja, da je tudi z davčnim sistemom možno 
vplivati na njegov boljši položaj, zato bi kazalo pri odmeri 
davka upoštevati tudi način pridelave hrane. 

Predsedstvo Republiške konference SZDL meni, da je glede 
dodatnega obdavčevanja neobdelanih ali slabo obdelanih 
zemljišč potrebno obdržati osnovno opredelitev, to je, zemljo 
čim bolje obdelati, dodatno obdavčevanje je le ena od možnih 
rešitev za uresničitev tega cilja. Zato je potrebno še naprej 
proučevati možnosti, da se isti cilj doseže na druge, manj 
administrativne in glede na predvidene rezultate vprašljive 
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rešitve. Sekretariat Sveta za družbenoekonomske odnose 
i/ kmetijstvu, gozdarstvu in na vasi pri Predsedstvu Republi- 
ške konference SZDL. meni, da predlagana rešitev, ki pre- 
pušča občinam odločitev o obdavčitvi neobdelanih zemljišč, 
ni zadovoljiva. Predlagano rešitev je potrebno proučiti v luči 
dosedanjega izvajanja zakona o kmetijskih zemljiščih. 

Skupina delegatov Skupščine mesta Ljubljane za delegira- 
nje delegata v Zbor občin Skupščine SR Slovenije v zvezi 
s predvideno možnostjo predpisa višje stopnje davka iz kme- 
tijstva od katastrskega dohodka negozdnih zemljišč, ki niso 
obdelana v skladu z zakonom o kmetijskih zemljiščih, izpo- 
stavlja vprašanje pridobivanja podatkov o takih zemljiščih, ker 
se davek odmerja vnaprej in smiselnost urejanja tega vpraša- 
nja v zakon o davkih občanov. Primerno bi bilo proučiti 
možnost obdavčevanja dohodka iz kmetijstva po preteku leta. 

Predlagatelj je navedene predloge, pripombe in mnenja 
proučil in ocenil, da je tudi z ukrepi davčne politike potrebno 
spodbujati lastnike k čimboljši obdelavi kmetijskih zemljišč, 
v predlogu zakona so pripombe oziroma predlogi da se 
obveznost obdavčitve neobdelanih ali slabo obdelanih zem- 
ljišč po višji stopnji predpiše z zakonom, upoštevane Po 
dopolnjenem 56. členu predloga zakona morajo občinske 
Skupščine predpisati višjo stopnjo, in sicer v višini, za katero 
se bodo dogovorile z dogovorom o usklajevanju davčne poli- 
tike. S predlagano dopolnitvijo naj bi bilo v okviru SR Slove- 
nije zagotovljeno enotno .izvajanje predlaganega ukrepa 
Predlagatelj ocenjuje, da bi morali biti tudi na tem področju 
doseženi določeni pozitivni premiki, seveda pod pogojem, da 
bodo občine sprejete ukrepe tudi dosledno izvajale. V zvezi 
z možnostjo pridobivanja podatkov o zemljiščih, ki niso obde- 
lana v skladu z zakonom o kmetijskih zemljiščih, velja opozo- 
riti na določbo 4. člena navodila o tem, kdaj se šteje, da 
obdelovalec ravna kot dober gospodar (Uradni list SRS, ši. 29/ 
86), po kateri so občinski upravni organi, pristojni za kmetij- 
sko inšpekcijo, dolžni vsako leto do 1. septembra ugotoviti 
takšna zemljišča zaradi izvajanja ukrepov po zakonu o kmetij- 
skih zemljiščih. Skupščine občin torej s takšnimi podatki 
razpolagajo in skladno z dogovorom o usklajevanju davčne 
politike te podatke že zagotavljajo davčnim organom vsako 
leto do 15. februarja zaradi priznavanja tistih davčnih olajšav, 
ki so že po veljavnih predpisih vezane na smotrno obdelavo 
kmetijskih zemljišč. Ne glede na to, da se davek iz kmetijstva 
odmerja za tekoče leto, se enako kot podatki o katastrskem 
dohodku tudi podatki o obdelavi zemljišč upoštevajo iz prete- 
klega leta, zato vsled tega ni potrebno spreminjati režima 
odmere tega davka. 

...Pavka 2a nepbdelana ali slabo obdelana kmetijska zem- ljišča ne bi plačevali tisti ostareli ali dela nezmožni kmetje, ki 
jih sami ne more obdelovati, če skladno s predpisi o kmetij- 
skih zemljiščh poskrbijo za njihovo obdelavo. Če pa bi v posa- 
meznih primerih prihajalo do dodatne obdavčitve zavezanec 
pa ne bi mogel poravnati dolgov, se lahko izvrši odpis dolga 
zaradi neizterljivosti ali iz socialnih razlogov, ali pa zavarova- 
nje dolga z vknjižbo zastavne pravice na nepremičninah. 

Skupina delegatov za delegiranje delegatov v Zbor združe- 
nega dela Skupščine SR Slovenije - za področje gospodar- 

ji ~ L°koJ'.s' s?uP'na delegatov za delegiranje delegatov v Zbor občin Skupščine SR Slovenije in skupina delegatov za 
delegiranje delegatov v Zbor združenega dela Skupščine SR 
Slovenije - za področje kmetijstva - 9. okoliš ne podpira 
uvedbe davka v pavšalnem letnem znesku za zavezance 

kmete, ki opravljajo določene vrste kmetijske proizvodnje 
ki ni vezana na obdelavo zemljišč in ne dosega dohodkov- 
nega cenzusa za obdavčitev po dejanskem odhodku V vari- 
antnem predlogu soglaša, da se uvede pavšalna obdavčitev 
za tiste občane, ki so v delovnem razmerju in imajo svojo 
socialno varnost zagotovljeno iz nekmetijske dejavnosti 
Delegati ocenjujejo, da gre za majhne kmetije in da dejavno- 
stt' '. PJS0 vezane na obdelavo zemljišč, lahko nudijo boljšo 
izkoriščenost delovne sile na kmetiji in s tem tudi poleg druqe 
proizvodnje zagotavljajo socialno varnost kmečke družine 

r^°^riV° ?3 i"!re'šo rast cen reproduckcijskega materiala 
nnintZ T f !7 Pro'zvodov m menijo, da glede na sedanji 
davkom 1 ne kaže kmeta obremenjevati z dodatnim 

Predlagatelj v tej zvezi pripominja, da je že po veljavni 
ureditvi (zadnji odstavek 41. člena) občinskim skupščinam 
dano pooblastilo, da lahko za dohodke, ki niso vezani na 
obdelavo zemljišč, uvedejo obdavčitev po dejanskem 
dohodku tudi v primeru, ko ni dosežen določeni dohodkovni 
cenzus. Ker pa je obdavčevanje po dejanskem dohodku 
vezano na vodenje evidenc, ki so jih dolžni voditi zavezanci 
sami, če niso vključeni v družbenoorganizirano proizvodnjo 
oziroma so sicer vključeni v družbenoorganizirano proizvod- 
njo pa se z organizacijami združenega dela, s katerimi proiz- 
vodno sodelujejo, ne dogovorijo, da jim le-te vodijo takšne 
evidence, se pri nižjih dohodkih postavlja vprašanje smotrno- 
sti vodenja evidenc. Zato je v 43. členu predloga zakona 
predlagano črtanje te določbe s tem, da se za tovrstne 
dohodke pod enakimi pogoji uvede možnost obdavčitve 
v pavšalnem letnem znesku, kot je to predlagano v 44. člehu 
pedloga zakona. Zakon torej občinske skupščine ne zavezuje 
k obvezni uvedbi obdavčevanja dohodkov iz določenih trst 
kmetijske proizvodnje v pavšalnem letne znesku. Predlagatelj 
ocenjuje, da tudi ne bi bila sprejemljiva rešitev, po kateri naj bi 
se uvedla obdavčitev v pavšalnem letnem znesku le za 
občane, ki so v delovnem razmerju in imajo svojo socialno 
varnost zagotovljeno iz nekmetijske dejavnosti, ker lahko kot 
merilo za obdavčitev služi doseženi dohodek, ne pa status 
občana. 

Po dopolnjenem 45. členu predloga zakona naj bi se enako 
kot to velja za zavezance davka iz gospodarskih in zavezance 
davka iz poklicnih dejavnosti tudi pri zavezancih davka iz 
kmetijske dejavnosti, ki so obdavčeni po dejanskem dohodku, 
cisti dohodek zmanjšal za posebna nadomestila, ki bi jih 
izplačali zaposlenim delavcem za izume, znake razlikovanja in 
tehnične izboljšave. Navedena izplačila naj bi se priznavala na 
podlagi potrdila posebne komisije, ustanovljene pri republi- 
škem upravnem organu, pristojnem za raziskovalno dejav- 
nost, iz katerega bo razvidno, da gre za takšne oblike ustvar- 
jalnosti. ® 

V 43., 46., 50. in 67. členu predloga zakona se nazivi republi- 
ških upravnih organov (Republiška uprava za družbene pri- 
hodke oziroma Republiški komite za kmetijstvo, gozdarstvo in 
prehrano) opredeljujejo opisno. 

3. Davek od dohodka iz gospodarskih dejavnosti 

Ob obravnavi^ v osnutku zakona predlaganih sprememb 
ureditve obdavčevanja dohodkov iz gospodarskih dejavnosti 
so bili podani predlogi za nov obračunski sistem za ugotavlja- 
nje osnove, za proučitev možnosti drugačnega načina obdav- 
čevanja delovnih ljudi, ki samostojno opravljajo gospodarsko 
dejavnost in dosegajo dohodek neposredno z občani, za 
določitev novih izhodišč za priznavanje amortizacije osnovnih 
§redstev v samem zakonu in za posebno ureditev zniževanja 
davčne osnove pri skupnih obratovalnicah. Navedeni predlogi 
rešitev posegajo v same temelje davčnega sistema in bi nji- 
hovo upoštevanje zato zahtevalo pripravo povsem novega 
sistema obdavčevanja dohodkov iz samostojnega opravljanja 
dejavnosti, česar ni možno storiti samo s spremembami in 
dopolnitvami zakona. 

Podani so bili tudi predlogi, da se v zakonu predpiše sistem 
revalorizacije za vire obratnih sredstev in za lastna sredstva, 
vložena v nabavo, rekonstrukcijo in modernizacijo osnovnih 
sredstev, ki se krijejo iz neobdavčenega dela davčnih osnov 
Upoštevanje teh predlogov bi zahtevalo vgraditev materije 
zakona o celotnem prihodku in dohodku, ki ureja revaloriza- 
cijo pri uporabnikih družbenih sredstev, za vsa sredstva ki se 
po tem zakonu revalorizirajo na koncu obračunske dobe kar 
bi zopet pomenilo spremembo sistema obdavčevanja. 

Predlog nekaterih skupin delegatov, da bi se še vnaprej 
obdavčevali občasno doseženi dohodki iz opravljanja gospo- 
darskih dejavnosti, brez obrtnega dovoljenja v predlogu 
zakona ni upoštevan, ker je večina skupin delegatov in vsa 
delovna telesa Skupščine SR Slovenije podprla črtanje 
določbe o obdavčevanju dohodka, doseženega iz protiprav- 
nega opravljanja dejavnosti in sistemsko urejanje takšnega 
opravljanja dejavnosti v obrtnem zakonu. 

Na opozorilo Komisije za spremljanje izvajanja zakona 
o Združenem delu so v predlogu zakona o davkih občanov 
vgrajene rešitve, ki omogočajo obdavčevanje dohodkov dose- 
ženih s samostojnim opravljanjem dejavnosti v skupnostih, 
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ustanovljenih po 244. členu zakona o združenem delu, ana- 
logno obdavčevanju dohodkov, doseženih v skupni obrato- 
valnici. 

V predlogu zakona je upoštevan predlog nekaterih skupin 
delegatov tako. da so med dohodke, od katerih se davek iz 
gospodarskih dejavnosti ne plačuje, vključeni dohodki, dose- 
ženi s prodajo izdelkov umetne obrti, pod enakimi pogoji kot 
veljajo za izdelke domače obrti 

Predloga skupin delegatov, po katerem naj bi zavezanci, 
obdavčeni po dejanskem dohodku, ki ne dosežejo ostanka 
čistega dohodka v višini 10% poprečnega letnega osebnega 
dohodka, zaposlenih delavcev v gospodarstvu v SR Sloveniji, 
plačevali vse družbene obveznosti kot zavezanci, obdavčeni 
v pavšalnem letnem znesku, ni možno vgraditi v zakon o dav- 
kih občanov, ker plačevanje prispevkov samoupravnim inte- 
resnim skupnostim na področju družbenih dejavnosti ureja 
poseben zakon. 

Predlagatelj ni črtal določbe osnutka zakona, po kateri se 
izda (k i za reprezentanco priznajo do višine, ki jo določi občin- 
ska skupščina v skladu z dogovorom o usklajevanju davčne 
politike. Črtanje navedene določbe bi pomenilo, da bi bila 
višina teh izdatkov, potrebnih za doseganje dohodkov v obči- 
nah različno obravnavana in priznana, kar bi imelo za posle- 
dico neenak položaj zavezancev po občinah. 

S sprejetjem predloga, da bi se obresti od kreditov za 
obratna sredstva še nadalje uvrščale med materialne stroške, 
bi bili delovni ljudje pri plačevanju družbenih obveznosti, ki se 
krijejo iz dohodka, ob upoštevanju enotnih stopenj za delavce 
v združenem delu in za delovne ljudi, v ugodnejšem položaju 
od delavcev v združenem delu. 

Skupine delegatov s področja obrti so predlagale, da se 
med materialne stroške oziroma med zakonske in pogodbene 
obveznosti uvrsti tudi zamudne obresti, ker delovni ljudje 
nimajo trajnih obratnih sredstev in ker zanje zakon o dolžni- 
ško upniških razmerjih ne velja. S spremembami in dopolni- 
tvami zakona se ^vezančem davka iz gospodarskih dejavno- 
sti omogoča zniževanje davčne osnove tudi za oblikovanje 
virov obratnih sredstev, med zakonskimi in pogodbenimi 
obveznostmi pa se priznavajo plačane obresti od kreditov za 
obratna sredstva, s čimer sta dani možnosti, da se davčni 
zavezanec izogne plačilu zamudnih obresti. 

Predlog skupine delegatov za Zbor občin iz Pirana, da bi se 
za zavezance, ki dosegajo dohodek s sprejemanjem gostov na 
prenočevanje v svojem gospodinjstvu in so obdavčeni po 
dejanskem dohodku, predvidela ureditev, po kateri bi se jim 
materialni stroški in amortizacija določili v odstotku od dose- 
ženega prihodka, ni v skladu s sistemom obdavčevanja po 
dejanskem dohodku. 

V predlogu zakona je dopolnjena določba zakonskih in 
pogodbenih obveznosti iz osnutka zakona tako. da se poleg 
članskih prispevkov gospodarskim zbornicam za te obvezno- 
sti štejejo tudi članski prispevki splošnim združenjem, kar je 
v skladu z zakonom o združevanju organizacij združenega 
dela v splošna združenja in gospodarske zbornice (Uradni list 
SRS, št. 21/78). Po tem zakonu določajo osnovo in stopnjo za 
plačevanje prispevkov skupščine splošnega združenja ozi- 
roma skupščina gospodarske zbornice. Ker obrtna združenja 
po navedenem zakonu nimajo položaja splošnega združenja, 
zahteva po opredelitvi prispevkov obrtnim združenjem med 
zakonskimi in pogodbenimi obveznostmi nima zakonske pod- 
lage. 

Po 10. točki 86. člena predloga zakona so med zakonskimi 
in pogodbenimi obveznostmi opredeljeni tudi drugi izdatki za 
izpolnitev z zakonom določenih obveznosti, prevzetih s samo- 
upravnim sporazumom oziroma pogodbo Zato se prispevki 
samoupravnim interesnim skupnostim materialne proizvod- 
nje, ki temeljijo na zakonu, že po veljavni ureditvi priznavajo 
med temi obveznostmi in jih zato ni potrebno posebej oprede- 
ljevati, kot je to predlagala skupina delegatov iz Murske So- 
bote. 

Delegacija 1., 2., 3. in 4. okoliša s področja obrti za Zbor 
združenega dela je predlagala,,da se med nameni, za katere 
zavezanci davka iz gospodarskih dejavnosti lahko zahtevajo 
znižanje davčne osnove, opredelijo tudi vlaganja v materialne 
pravice. 

Po 3. točki tretjega odstavka 85. člena predloga zakona 
o davkih občanov in 5. točki 2. člena odloka o načinu vredno- 
tenja in stopnjah amortizacije osnovnih sredstev v lasti obča- 
nov se za osnovna sredstva, od katerih se obračunava amorti- 

zacija štejejo materialne pravice - vlaganja za pridobitev 
pravice do patenta, pravice do licence, pravice do modela in 
pravice do vzorca. Ker se po določbah 88. člena zakona 
znižuje davčna osnova za nabavo, rekonstrukcijo in moderni- 
zacijo osnovnih sredstev in ker se materialne pravice po 
citiranih določbah zakona in odloka štejejo za osnovno sred- 
stvo, se sredstva znižane davčne osnove lahko uporabljajo za 
vlaganja v pridobitev teh pravic in ni potrebno to posebej 
opredeliti v zakonu. 

Ker se je s širitvijo namenov, za katere zavezanci lahko 
znižujejo davčno osnovo pred obdavčitvijo, med katere sodijo 
tudi vlaganja za oblikovanje virov obratnih sredstev, predlaga- 
nih v osnutku zakona zasledovalo predvsem ekonomske in 
razvojne cilje, samo iz fiskalnih razlogov in vprašljivosti učin- 
kovite kontrole namembnosti porabe sredstev, ne bi bilo 
primerno upoštevati predloga skupin delegatov s področja 
gospodarstva za Zbor združenega dela in Zbor občin iz 
Laškega in Maribora, da se črta določba o možnosti zniževa- 
nja davčne osnove za oblikovanje virov obratnih sredstev. 

V delegatski razpravi so bila podana mnenja, da ni jasno 
opredeljeno ali se morajo sredstva znižanih davčnih osnov za 
združevanje v zadruge in druge oblike združevanja združiti 
povratno ali nepovratno. V kolikor se združujejo povratno, bi 
se moralo vračilo naknadno obdavčiti Po predlagani rešitvi 
se sredstva neobdavčenega dela davčne osnove lahko zdru- 
žujejo povratno in nepovratno, naknadno obdavčevanje vra- 
čila ni predvideno. Takšna ureditev pa bi terjala tudi vodenje 
dodatne evidence, finančni efekti naknadne obremenitve ne 
bi bili v sorazmerju s stroški, ki bi jih evidence povzročile pri 
davčnem organu in zavezancih. 

Na predlagano ureditev, po kateri se zavezancem prizna 
pravica do znižanja davčne osnove pod pogojem, da v redu 
vodijo poslovne knjige, ki so jih dolžni voditi so skupine 
delegatov iz Maribora predlagale, da bi se pravica do znižanja 
davčne osnove priznala, če bi bile poslovne knjige vodene 
v skladu s pravilnikom o vodenju poslovnih knjig oziroma da 
bi se priznanje te pravice vezalo na identičnost napovedane in 
po davčnem organu ugotovljene davčne osnove. V razpravi 
na Zboru občin je bil podan predlog, da se ob obstoječem 
pogoju v zakonu natančno opredeli, kdaj so poslovne knjige 
n avet javne. 

Predlog skupine delegatov iz Maribora, ki ga je podprl tudi 
Družbeni svet za Republiško upravo za družbene prihodke, je 
v predlogu zakona upoštevan tako, da se pravica do znižanja 
davčne osnove veže na poslovne knjige, ki so vodene na 
način in po načelih, določenih s predpisom o načinu vodenja 
poslovnih knjig oziroma evidenc. Sprejetje tega predloga je 
zahtevalo terminološko uskladitev v 21. in 87. členu predloga 
zakona. 

Po mnenju predlagatelja tudi ni sprejemljiv predlog, po 
katerem bi se pravica do znižanja davčne osnove vezala na 
indentičnost napovedane in v odmernem postopku ugotov- 
ljene osnove, ker bi tako pogojevanje povzročilo nepriznava- 
nje pravice že zaradi uveljavljanja izdatka, ki se po zakonu ne 
šteje med materialne stroške. 

Opozorila dana v delovnih telesih Skupščine SR Slovenije, 
glede potrebe po racionalnosti in učinkovitosti evidenc bo 
predlagatelj upošteval pri pripravi podzakonskih aktov, ki 
bodo urejali to področje. 

Predlog skupin delegatov iz Maribora in delegacije 5. oko- 
liša s področja obrti, po katerem naj bi se v primeru odtujitve 
osnovnega sredstva, nabavljenega iz neobdavčenih sredstev 
pred potekom amortizacijske dobe, naknadno obdavčila 
neodpisana vrednost osnovnega sredstva, ni sistemski. Z dav- 
kom iz dejavnosti se obdavčuje doseženi dohodek, ne pa 
vrednost osnovnih sredstev. Zavezanca je možno naknadno 
obdavčiti le od davčne osnove za davek iz dejavnosti in sicer 
od tistega dela, od katerega bi moral plačati davek, če mu 
znižanje ne bi bilo priznano. 

Iste skupine delegatov so tudi predlagale ureditev, po kateri 
bi zavezanec sredstva znižane davčne osnove, namenjene za 
vir obratnih sredstev iz predhodnih let lahko v tekočem letu 
uporabljal za vse namene, za katere se po zakonu lahko 
znižuje davčna osnova. Po predlagani ureditvi zavezancu ob 
uveljavitvi pravice do znižanja davčne osnove ni treba oprede- 
liti, za katere namene uveljavlja znižanje. Zato lahko zaveza- 
nec do zaključka leta sredstva znižane davčne osnove, po 
lastni presoji uporablja za katerikoli namen, opredeljen 
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v zakonu. V predlaganih rešitvah so nameni, za katere se 
lahko uveljavi pravica do znižane davčne osnove tako široko 
opredeljeni, da je potrebno spremljati namensko porabo teh 
sredstev, kar zagotavljajo zaključki poslovnih knjig in 
v zakonu predvidena posebna evidenca kot priloga davčne 
napovedi. 

Služba za razvoj samoupravljanja in pravna vprašanja pri 
Gospodarski zbornici Slovenije predlaga namesto sedanjega 
progresivnega obdavčevanja dohodkov iz dejavnosti degre- 
sivno obdavčenje. Progresivno obdavčevanje naj bi veljalo še 
v naprej le po preseganju nekega zgornjega limita. Predlog ne 
upošteva veljavnega davčnega sistema, ker se dohodki iz 
dejavnosti ne obdavčujejo s progresivnimi temveč s proporci- 
onalnimi stopnjami, poleg tega ni skladen z ustavnim nače- 
lom, da je vsakdo dolžan pod enakimi pogoji in v sorazmerju 
s svojimi materialnimi možnostmi prispevati k zadovoljevanju 
splošnih družbenih potreb. 

Družbeni svet za družbene prihodke občine Ljubljana-Vič- 
Rudnik je predlagal proučitev ustreznosti dohodkovnega kri- 
terija za obdavčevanje v pavšalnem letnem znesku. Skupine 
delegatov za Zbor združenega dela iz Maribora in delegacije 
1.. 2.,, 3 in 4. okoliša s področja obrti predlagajo spremembo 
tega kriterija iz enkratnega na trikratni poprečni letni osebni 
dohodek zaposlenih v gospodarstvu v SR Sloveniji, skupina 
delega tov za Zbor občin občine Domžale pa spremembo obeh 
kriterijev in sicer tako, da bi se štelo, da zavezanec posluje 
v manjšem obsegu, če zaposluje dva delavca in če njegov 
ostanek čistega dohodka, zmanjšan za osebne dohodke, 
nadomestila osebnih dohodkov in sklad skupne porabe zapo- 
slenih delavcev ne presega dvakratnega povprečnega letnega 
osebnega dohodka zaposlenih v gospodarstvu v SR Sloveniji. 

Skladno z medrepubliškim dogovorom o usklajevanju davč- 
nega sistema so obdavčeni v pavšalnem letnem znesku zave- 
zanci davka iz gospodarskih dejavnosti, če poslujejo v manj- 
šem obsegu, pri čemer že dogovor določa pogoje manjšega 
obsega, to je enega zaposlenega in dohodkovni cenzus, osta- 
nek čistega dohodka v višini enoletnega poprečnega oseb- 
nega dohodka v gospodarstvu v republiki. Sprejetje predlaga- 
nih kriterijev za obdavčevanje v pavšalnem letnem znesku ne 
bi pomenilo samo odstopa od medrepubliškega dogovora 
o usklajevanju davčnega sistema in s tem od načela, da se na 
ta način obdavčujejo le zavezanci, ki poslujejo v manjšem 
obsegu, temveč tudi od načela, da se dohodki od samostoj- 
nega opravljanja dejavnosti obdavčujejo praviloma po dejan- 
skem dohodku, zapisanega v Ugotovitvah, stališčih in sklepih 
o stanju in usmeritvah razvoja drobnega gospodarstva v SR 
Sloveniji. Poleg tega bi sprejetje predlaganih dohodkovnih 
cenzusov negativno vplivalo na zaposlovanje. 

Ureditev, po kateri bi zavezanci, ki opravljajo gostinsko 
dejavnost in prodajo na drobno ob izpolnjevanju zakonitij 
kriterijev bili obdavčeni v pavšalnem letnem znesku, ki jo 
predlaga delegacija 5. okoliša s področja obrti in skupina 
delegatov za Zbor združenega dela iz Maribora, ni smotrna, 
glede na določbe zakona o obdavčevanju proizvodov in stori- 
tev v prometu (Uradni list SFRJ, št. 33/72 do 31/88), po katerih 
gostinci in prodajalci ne smejo plačevati prometnega davka 
v pavšalnem znesku. 

Dolžnost davčnega organa, da preuvrsti zavezanca na 
način obdavčevanja, za katerega izpolnjuje zakonite pogoje 
izhaja iz opredelitev v zakonu, kdo in pod katerimi pogoji je 
obdavčen na določen način. Zato ni potrebno v zakonu pose- 
bej opredeliti, da ima davčni organ pobudo za preijvrstitev na 
obdavčevanje v pavšalnem letnem znesku, kot to predlaga 
delegacija 5. okoliša s področja obrti in skupina delegatov za 
Zbor združenega dela iz Maribora. 

Isti delegati so tudi predlagali, da bi se zavezancem, obdav- 
čenim v pavšalnem letnem znesku, znesek davka znižal za 
združevanje sredstev v zadruge in druge oblike združevanja, 
kar je v predlogu zakona upoštevano. Predlagano maksi- 
malno možno znižanje pavšalnega zneska davka analogno 
znižanju davčne osnove ni možno vgraditi v zakon, ker gre za 
neprimerljive kategorije in ker bo višina znižanja zneska 
davka odvisna od meril za vrednotenje potreb po sredstvih za 
namene, za katere se znižuje davek, ki jih bodo na podlagi 
dogovora o usklajevanju davčne politike opredelili občinski 
odloki. 

Po mnenju Komisije za spremljanje izvajanja zakona o zdru- 
ženem delu je potrebno z davčnimi olajšavami stimulirati 

zaposlovanje, po mnenju Odbora za finance Zbora občin pa 
z namenom poenotenja primerno določiti kriterije za prizna- 
vanje te olajšave. Že v osnutku zakona, kakor tudi v predlogu 
zakona je predvidena olajšava za zavezance, ki zaposlujejo 
delavce, z dogovorom o usklajevanju davčne politike bodo 
določeni kriteriji za priznavanje te olajšave, s čimer bo zago- 
tovljeno poenotenje. 

V predlogu zakona je dopolnjena določba iz osnutka 
zakona, ki se nanaša na uvedbo olajšave za zaposlovanje 
invalidov tako, da se lahko olajšava uvede ne samo za zapo- 
slovanje invalidov s 100% telesno okvaro, temveč tudi za 
zaposlovanje invalidnih oseb po predpisih o usposabljanju in 
zaposlovanju teh oseb, s čimer je v celoti realizirana pobuda 
Koordinacijskega odbora zveze invalidskih organizacij. Ker je 
bil namen olajšave stimulirati zaposlovanje tistih invalidnih 
oseb, ki po zakonu o usposabljanju in zaposlovanju invalidnih 
oseb (Uradni list SRS, št. 18/76, drugi odstavek 12. člena) ne 
morejo delati v enakih razmerah kot drugi delavci v organiza- 
cijah združenega dela, delovnih skupnostih in pri zasebnih 
delodajalcih in ki naj bi se zaposlovali v invalidskih delavnicah 
in v zavodih za zaposlovanje teh oseb, ki ne morejo zaposliti 
vseh invalidnih oseb in ker te delujejo samo v nekaterih večjih 
centrih, ni bilo mogoče sprejeti predlogov za priznavanje te 
olajšave za zaposlovanje invalidov ne glede na stopnjo inva- 
lidnosti. V kolikor pa invalidna oseba glede na svojo delovno 
zmožnost in zdravstveno stanje lahko dela v enakih delovnih 
razmerah kot drugi delavci se za zaposlovanje take osebe 
prizna zavezancu olajšava kot za zaposlovanje ostalih de- 
lavcev. 

V predlogu zakona je upoštevan predlog skupin delegatov 
za Zbor občin in Zbor združenega dela tako, da mora zaveza- 
nec v evidenci v kateri bo izkazoval namensko porabo znižane 
davčne osnove, izkazati tudi, da je sredstva priznanih olajšav 
porabil za produktivne namene. V kolikor teh sredstev ne bi 
porabil namensko, bi bil za del nenamensko porabljenih sred- 
stev naknadno obremenjen. 

Med dohodke, od katerih se plačuje davek po odbitku, so 
v predlog zakona uvrščeni tudi dohodki izdelovalcev suhe 
robe, ki opravljajo to dejavnost na podlagi priglasitve in 
dohodke dosegajo pri organizacijah združenega dela, s čimer 
je realiziran predlog Družbenega sveta za družbene prihodke 
občine Ljubljana Vič-Rudnik. 

4. Davek od dohodka iz poklicnih dejavnosti 

Delegacija 5. okoliša s področja obrti in skupina delegatov 
za Zbor združenega dela iz Maribora so predlagali, da se pri 
določbah zakona, ki opredeljujejo zavezanca za davek iz 
poklicnih dejavnosti, črta kot zavezanca občana, ki prilož- 
nostno pridobiva dohodek, analogno ureditvi pri davku iz 
gospodarskih dejavnosti. Pri davku iz gospodarskih dejavno- 
sti je kot zavezanec še vedno opredeljen občan, ki prilož- 
nostno pridobiva dohodek, črtana je bila le določba, po kateri 
so bili zavezanci tudi občani, ki so občasno dosegali dohodek 
z opravljanjem gospodarskih dejavnosti brez obrtnega dovo- 
ljenja. Takšnega doseganja dohodka pri občanih, ki oprav- 
ljajo poklicno dejavnost ne more biti, zato že po veljavnem 
zakonu ni vključen v obdavčitev. 

V predlogu zakona je realiziran predlog istih delegatov, 
tako da je med olajšave, ki jih lahko za posamezne poklicne 
dejavnosti predpiše občinska skupščina, vključena še olaj- 
šava za izvoz na konvertibilno območje. 

5. Davek od dohodkov iz avtorskih pravic, 
patentov in tehničnih izboljšav 

Na opozorilo Zveze društev izumiteljev in avtorjev tehničnih 
izboljšav Slovenije, da z vidika obdavčitve ni jasno kako se 
obravnava dohodek dosežen iz naslova prenosa pravice izko- 
riščanja znakov razlikovanja, tehničnega znanja in izkušenj, je 
v predlogu zakona kot zavezanec za davek iz avtorskih pravic 
opredeljen tudi občan in tuja pravna in fizična oseba, ki ima 
dohodke tudi iz modelov oziroma vzorcev, ter blagovnih ozi- 
roma storitvenih znamk. Dohodke, dosežene s prenosom teh- 
ničnega znanja in izkušenj predlagatelj ni mogel vključiti 
v obdavčitev z davkom iz avtorskih pravic, ker ne morejo biti 
predmet pravnega varstva, s tem davkom pa se obdavčujejo le 
dohodki, doseženi z odstopom izkoriščanja pravno varovane 
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industrijske lastnine. 
Ostale spremembe oziroma dopolnitve v predlogu zakona 

v odnosu do osnutka zakona so posledica navedene dopolni- 
tve pri opredelitvi zavezanca za ta davek oziroma predstav- 
ljajo terminološko uskladitev z zakonom o varstvu izumov, 
znakov razlikovanja in tehničnih izboljšav, s čimer je upošte- 
vana pripomba Komisije za spremljanje izvajanja zakona 
o združenem delu. 

Predloga Komisije za spremljanje izvajanja zakona o zdru- 
ženem delu, da bi se predvidele olajšave za dohodke, dose- 
žene s pisanjem strokovne literature, glede na to, da se davek 
iz avtorskih pravic odmerja po odbitku ni možno realizirati. Že 
po določbah veljavnega zakona pa je možno za te dohodke 
določiti nižjo stopnjo davka. 

Delegacija 1., 2.. 3. in 4. okoliša s področja obrti za Zbor 
združenega dela predlaga, da se v zakonu vgradi ureditev, ki 
bi zagotavjala enako obravnavo občanov, ki odstopajo 
patente in tehnične izboljšave v izkoriščanje drugim in delov- 
nih ljudi, ki le-te sami izkoriščajo. Davčna obravnava ustvarjal- 
cev izumov in drugih stvaritev je odvisna od načina uveljavlja- 
nja materialne pravice, to je ali stvaritelj sam izkorišča stvari- 
tev ali jo odstopi v izkoriščanje drugim in s tem uveljavi 
pravico do nadomestila oziroma plačila, ki mu v takih prime- 
rih pripada po zakonu o varstvu izumov, znakov razlikovanja 
in tehničnih izboljšav. Po navedenem zakonu ustvarjalec, ki 
ods.topi stvaritev in ustvarjalec, ki jo sam izkorišča nista glede 
doseganja dohodkov v enakem položaju, zato ju tudi davčno 
ni mogoče enako obravnavati. 

6. Davek od dohodkov iz premoženja 
in premoženjskih pravic 

Skupine delegatov iz gospodarskega področja za Zbor 
združenega dela in Zbor občin iz občine Ljubljana-Šiška in 
L/ubljana-Bežigrad so predlagale črtanje v osnutku zakona 
predlagane ureditve, po kateri se odloži odmera davka od 
dohodka iz premoženja občanu, ki predloži potrdilo o vložitvi 
pismene zahteve za priznanje patenta, do odločitve pristoj- 
nega organa o zahtevi. S sprejetjem predloga bi bili občani, ki 
se odločijo za uveljavitev pravnega varstva v slabšem položaju 
kot občani, ki dosegajo dohodke iz izumov, znakov razlikova- 
nja in tehničnih izboljšav, za katere s potrdilom posebne 
komisije pri republiškem upravnem organu, pristojnem za 
raziskovalno dejavnost izkažejo, da gre za navedene oblike 
ustvarjalnosti. 

Pri ugotavljanju osnove za davek od dohodkov iz premože- 
nja, doseženih z oddajanjem stanovanjskih in ostalih prosto- 
rov, naj bi se po ureditvi, ki jo predlagajo nekatere skupine 
delegatov, stroški ugotavljali v dejanski višini na podlagi 
dokumentacije tako, da občinske skupščine ne bi bile poo- 
blaščene določati te stroške v odstotku od najemnine oziroma 
naj bi se poleg normiranih lahko priznavali dejanski stroški, 
v kolikor bi zavezanec dokazal višje stroške od normiranih. 
Predlagatelj je predlog upošteval tako, da je v predlogu 
zakona vgradil rešitev, po kateri občinska skupščina določi 
amortizacijo in stroške v odstotku od najemnine, če zaveza- 
nec predloži dokazila o višjih stroških pa se priznavajo stroški 
in amortizacija v dejanski višini. 

Predsedstvo Republiške konference SZDL in v razpravi 
v Družbenopolitičnem zboru je bil podan predlog, da se 
z davčno politiko zagotovijo ugodnejši poboji za tiste stano- 
dajalce, ki oddajajo stanovanje dijakom in študentom preko 
ustreznih posredniških organizacij, v obliki znižanja odmerje- 
nega davka oziroma davčnih oprostitev. Predlagatelj meni, da 
že rešitev v veljavnem zakonu, po kateri se zavezancem, ki 
oddajajo opremljene sobe preko ustreznih organizacij, prizna 
posebna olajšava, ustreza podanemu predlogu. 

Predloga, po katerem bi bil zavezanec davka od dohodka iz 
premoženja, doseženega s prodajo osnovnih sredstev, oproš- 
čen plačila davka, če bi kupnino uporabit za vse namene, za 
katere po zakonu lahko znižuje davčno osnovo pri davku iz 
samostojnega opravljanja dejavnosti, ni možno sprejeti. 
Pogoj za oprostitev plačila tega davka je, da kupnino vloži 
v nakup osnovnega sredstva v roku za vložitev napovedi, 
s čimer je zagotovljena namenska poraba teh sredstev. V koli- 
kor bi se širil namen uporabe sredstev ne bi bilo možno pred 
dano oprostitvijo zagotoviti namembnosti porabe kupnine za 
prodana osnovna sredstva. 

7. Davek na dediščine in darila 

Po mnenju Komisije za spremljanje izvajanja zakona o zdru- 
ženem delu ni smotrno v zakonu določati čas nastanka obvez- 
nosti pri davku na dediščine in darila, ker je potrebno upošte- 
vati predpise s tega področja. Opredelitev časa nastanka 
davčne obveznosti v zakonu je nujno, ker se po tem času 
presoja uporaba predpisa o višini davka. 

V predlogu zakona je upoštevan predlog, po katerem zave- 
zanec ne bi plačal davka na dediščine in darila od podedova- 
nega ali v dar prejetega premoženja, ki ga brez povračila 
odstopi humanitarnim društvom in njihovim zvezam. Posebne 
oprostitve za odstop dediščin in daril kulturnim, telesnokul- 
turnim in humanitarnim organizacijam ni potrebno uvajati, 
ker so po veljavnem zakonu te organizacije že zajete v splošni 
opredelitvi organizacije združenega dela in samoupravne 
organizacije oziroma skupnosti. 

8. Davek od premoženja 

Predsedstvo Republiškega sveta Zveze sindikatov Slovenije 
je predlagalo, da se analogno predlaganemu ostrejšemu 
obdavčevanju neobdelanih zemljišč ostreje obdavčijo nefunk- 
cionalno uporabljeni poslovni prostori. Predlog je bil upošte- 
van tako, da se je v zakonu opredelilo plačevanje davka od 
premoženja na posest poslovnih prostorov, ki jih lastnik ne 
uporablja sam, ali ne oddaja v najem za opravljanje dejavno- 
sti, po višji stopnji. 

9. Davek na dobitke od iger na srečo 

Progresivna stopnja obdavčevanja dobitkov od iger na 
srečo je v predlogu zakona določena na podlagi medrepubli- 
škega dogovora o usklajevanju davčnega sistema, katerega je 
SR Slovenija sprejela, zato ugovora zoper takšno obdavčitev 
Loterije Slovenije ni bilo mogoče upoštevati. 

10. Davek od skupnega dohodka občanov 

Na opozorilo Službe za razvoj samoupravljanja in pravna 
vprašanja Gospodarske zbornice Slovenije o neustreznosti 
pojma »skupni dohodek občanov« in predlog, da bi se upora- 
bil primernejši termin kot »celotni prihodek« oziroma »čisti 
dohodek«, predlagatelj ugotavlja, da naziv davka temelji na 
medrepubliškem dogovoru o usklajevanju davčnega sistema, 
ki republike zavezuje k enotni uvedbi v tem dogovoru oprede- 
ljenih vrst davka. 

V predlogu zakona je upoštevan predlog nekaterih skupin 
delegatov, in vgrajena rešitev, po kateri bi se v osnovo za 
davek od skupnega dohodka občanov ob prenehanju samo- 
stojnega opravljanja dejavnosti všteli zneski znižanih davčnih 
osnov iz zadnjih petih let. Na predlog Zveze obrtnih združenj 
pa je zadržana določba, po kateri se znižane davčne osnove 
ne vštejejo v osnovo za ta davek, če z opravljanjem dejavnosti 
nadaljuje družinski član. 

Ureditev, ki jo predlaga Komisija za spremljanje izvajanja 
zakona o združenem delu, da bi se lastnikom kulturnih in 
zgodovinskih spomenikov osnova za davek od skupnega 
dohodka občanov znižala tudi za vrednost gradbenega mate- 
riala, porabljenega za vzdrževanje teh spomenikov, je že upo- 
števana v osnutku zakona. 

Predsedstvo Republiške konference SZDL in nekatere sku- 
pine delegatov opozarjajo na potrebo po natančnejši oprede- 
litvi načina in pogojev za vlaganje sredstev občanov v razvoj 
kmetijstva, drobnega gospodarstva in v združeno delo. Dele- 
gacija s področja obrti predlaga, da bi se za vlaganja v razvoj 
šteli tudi depoziti, ki so osnova za pridobitev kreditov in ki se 
vlagajo v drobno gospodarstvo ter da bi se izvzeti iz obdavči- 
tve za dobo vezave depozita. Ker opredeljevanje načina in 
pogojev vlaganja občanov v razvoj navedenih panog ni pred- 
met tega zakona, ni možno z njim realizirati navedenih pred- 
logov. 

V skupščinski razpravi podani predlog, da bi se osnova za 
davek od skupnega dohodka občanov zmanjševala še za 
vlaganja sredstev za reševanje stanovanjskega problema 
zavezanca, ni bil pri pripravi predloga zakona upoštevan, ker 
se na novo predlaga zmanjšanje osnove le za vložena sred- 
stva, katerih namen je z davčnega vidika zagotavljati sredstva 
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za produkcijske namene. 
Delegacija 1., 2., 3. in 4. okoliša s področja obrti za Zbor 

združenega dela predlaga, da se zmanjša osnova za davek od 
skupnega dohodka tudi za prispevke skladom vzajemne 
pomoči obrtnikom, ker imajo sredstva značaj humanitarne 
pomoči. Veljavni zakon o davkih občanov vsebuje določbo, 
po kateri se osnova za davek od skupnega dohodka občanov 
zmanjša za dokumentirane plačane prostovoljne denarne pri- 
spevke humanitarnim, kulturnim, telesnokulturnim, znan- 
stveno-raziskovalnim, zdravstvenim, vzgojno-izobraževalnim 
in vzgojno-varstvenim organizacijam ter gasilskim društvom. 
Plačane prispevke, za katere se znižuje osnova za davek, 
zakon ne opredeljuje z nazivom prejemka, temveč z name- 
nom, za katerega se prostovoljni prispevki dajejo. V kolikor bi 
sklad za vzajemno pomoč obrtnikom imel značaj in namen 
humanitarne organizacije oziroma bi dejavnost sklada teme- 
ljila na takih načelih, bi se že po veljavni določbi za prispevke 
temu skladu zniževala osnova za davek. Predloga ni možno 
sprejeti, ker sklad za vzajemno pomoč nima pravno urejenega 
statusa, prispevki temu skladu se plačujejo na podlagi pravil 
sklada z namenom povračilnih ugodnosti, to je zboljšanje 
materialnega položaja plačnika prispevka ob upokojitvi 
z dodatno pokojnino, katere višina je odvisna od višine plača- 
nega prispevka, pa tudi zaradi ugodnosti pri najemanju banč- 
nih posojil. 

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

V skupščinski razpravi so delegati predlagali, da bi se kot 
prekršek opredelilo že, če zavezanec, ki je dolžan vložiti 
napoved za odmero davka, tega ne stori v roku, ki je določen 
i/ javnem pozivu. Takšno ureditev predlagajo, ker ugotavljajo, 
da vedno več občanov, ne vloži v roku, določenem v javnem 
pozivu davčnih napovedi in zoper njih ni možno ukrepati. 
Naveden predlog je upoštevan tako, da je v predlogu zakona 
dopolnjena določba, po kateri mora zavezanec, ki ni vložil 
napovedi v roku, določenem v javnem pozivu, na račun pove- 
čanega davka plačati 10% od odmerjenega davka tako, da 
povečani davek ne more znašati manj kot 50.000 dinarjev in 
da toliko plača tudi zavezanec, ki mu davek ni bil odmerjen. 
Pri zavezancu, ki ne vloži napovedi niti na vročeni osebni 
poziv, povečani davek ne more znašati manj kot 100.000 
dinarjev, kolikor plača tudi zavezanec, ki mu davek ni bil 
odmerjen. 

2. Obračunavanje in pobiranje davkov 

Sprejetje predloga skupin delegatov iz Maribora, di bi se 
akontacija plačevala četrtletno za nazaj, kar bi omogočilo 
upoštevan nje dejansko prejetih plačil za proizvode in storitve, 
bi pomenilo zaključevanje poslovnih knjig zavezancev vsake 
tri mesece in povečan obseg dela pri zavezancih samih, kakor 
tudi pri davčnem organu. 

Ureditev, po kateri se zavezancem, obdavčenim po dejan- 
skem dohodku, za določitev akontacije davka, višina davka iz 
zadnje odmerne odločbe revalorizira s količnikom, ugotovlje- 
nem na podlagi indeksa cen na drobno v SR Sloveniji, je bila 
v osnutek zakona vgrajena na pobudo skupin delegatov vseh 
okolišev s področja obrti za Zbor združenega dela. Ker je tudi 
po mnenju predlagatelja navedena ureditev ustrezna, ni spre- 
jel predloga nekaterih skupin delegatov s področja obrti, da 
se takšna ureditev črta. 

Predlog delegacije vseh okolišev s področja obrti, da bi se 
akontacija znižala, če bi zavezanec uveljavljal znižanje davčne 
osnove, je v predlogu zakona upoštevan tako, da se zave- 
zancu, ki med letom vloži lastna sredstva v nabavo, rekon- 
strukcijo in modernizacijo osnovnih sredstev oziroma jih 
združi v obrtne zadruge ali druge oblike združevanja in mu 
z odmerno odločbo, na podlagi katere plačuje akontacije, 
davčna osnova ni bila znižana, na njegovo zahtevo zniža 
akontacija sorazmerno vloženim sredstvom, vendar največ do 
najvišjega odstotka znižanja po zakonu in. občinskem odloku. 

V predlogu zakona ni bilo možno upoštevati predloga neka- 
terih skupin delegatov, da bi se akontacija lahko zvišala 
oziroma znižala glede na poslovni rezultat oziroma povečani 
ali zmanjšani dohodek in ne celotni prihodek, ker bi to pome- 

nilo že med letom ugotavljati vse podatke, ki so potrebni za 
ugotovitev dohodka, tako materialnih stroškov kot tudi soraz- 
mernega dela amortizacije osnovnih sredstev zavezanca. 
Zaradi realnejšega ugotavljanja povečanja oziroma zmanjša- 
nja celotnega prihodka, je na predlog Zveze obrtnih zdruzenj 
v predlogu zakona vgrajena rešitev, po kateri se povečanje 
oziroma zmanjšanje celotnega prihodka ugotavlja v odnosu 
na celotni prihodek iz odmerne odločbe, na podlagi katere 
zavezanec plačuje akontacijo, povečan s količnikom, ugotov- 
ljenim na podlagi porasta cen na drobno v SR Sloveniji. 

Na predlog skupin delegatov s področja obrti, da bi se 
zavezancem davka iz gospodarskih dejavnosti priznavale 
obresti pri vsakem preplačilu davka, predlagatelj ugotavlja, da 
ob upoštevanju določb veljavnega zakona, ki se nanašajo na 
obračunavanje in' plačevanje davkov, se zavezancem ne priz- 
najo 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 posledice opustitve 
takega dejanja ni možno priznati obresti za preplačilo. 

3. Prisilna izterjava davkov 

Po mnenju Republiškega senata za prekrške so stroški 
prisilne izterjave denarne kazni, izrečene z odločbo o prekr- 
šku tudi v valoriziranem znesku, predlaganem v osnutku 
zakona, še vedno nerealni in ne spodbujajo kaznovane osebe 
k plačilni disciplini. Zato predlaga določitev stroškov te izter- 
jave v odstotku od izrečene denarne kazni. Ker določitev 
stroškov na predlagani način samo pri izterjavi denarnih kazni 
ni sistemska, je bil predlog Republiškega senata za prekrške 
upoštevan v predlogu zakona tako, da so se stroški za izdajo 
sklepa o prisilni izterjavi povečali na 5.000 dinarjev pri vseh 
obveznostih, ki jih izterjuje davčni organ. 

4. Evidenca in knjiženje davkov 

Predlog, da bi letni zaključni račun potrjeval izvršni svet 
skupščine občine in ne samo skupščina, ni v skladu z določ- 
bami zakona o financiranju splošnih družbenih potreb v druž- 
benopolitičnih skupnostih. 

Po mnenju komisije za spremljanje izvajanja zakona o zdru- 
ženem delu je vprašljiva ureditev, po kateri je potrebno 
račune, ki izvirajo iz poslovnega sodelovanja z družbenim 
sektorjem predložiti davčnemu organu v evidentiranje, ker to 
obremenjuje družbeno režijo in davčne zavezance. 

Navedena ureditev ni potrebna samo za evidentiranje celot- 
nega prihodka zavezancev, temveč predvsem ker omogoča 
plačilo zapadlih davčnih obveznosti pred izvedbo postopka 
prisilne izterjave. 

V. Kazenske določbe 

Na predlog nekaterih in pripombe Republiškega senata za 
prekrške je v predlogu zakona črtana določba, po kateri je za 
vodenje postopka o prekrških iz 223. člena zakona pristojen 
davčni organ. 

V predlogu zakona je upoštevan predlog skupine delegatov 
za Zbor občin mesta Ljubljane in uvedeno mandatno kazno- 
vaje zavezancev, ki ne omogočijo pregleda oziroma ovirajo 
davčni organ pri pregledu njihovega poslovanja in zavezan- 
cev, če ne izstavijo oziroma ne zagotovijo izstavitve računa ali 
ne evidentirajo oziroma ne zagotovijo evidentiranja prihodka 
pred registrske blagajne, kar je potrebno za vodenje evidenc, 
predpisanih na podlagi tega zakona. Mandatno bi se kaznoval 
tudi delavec, zaposlen pri zavezancu in vsak posameznik, ki bi 
za zavezanca prodal blago in opravljal storitve, če bi ne 
izstavil računa oziroma prihodke ne evidentiral prek registr- 
ske blagajne. 

Denarna kazen, ki bi jo takoj na kraju prekrške izterjala 
pooblaščena uradna oseba davčnega organa, je za zavezance 
določena v višini 100.000 dinarjev, za delavca zaposlenega pri 
zavezancu pa 50.000 dinnarjev, kar je v skladu z zakonom 
o prekrških. 
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VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

V prehodnih in končnih določbah se ureja vprašanje vodenja 
postopka za prekrške, ki pred uveljavitvijo tega zakona še 
niso bili zaključeni tako, da bi se dokončali pri davčnem 
organu. 

VII. OCENA POTREB FINANČNIH SREDSTEV 

Predlagane spremembe in dopolnitve zakona pri obdavče- 
vanju dohodkov iz samostojnega opravljanja dejavnosti in 

v posledici tudi pri obdavčevanju skupnega dohodka občanov 
bodo vplivale na zmanjšan priliv prihodkov, ki so vir občinskih 
proračunov. Izpad prihodkov občinskih proračunov se bo 
delno nadomestil z odstopljenim delom posebnega republi- 
škega davka od prometa proizvodov in doslednejšo odmero 
in izterjavo davčnih obveznosti. 

Predlagane spremembe in dopolnitve zakona bodo, zaradi 
potrebe po ustreznih spremembah v programih za računalni- 
ško obhdelavo podatkov na področju odmere in pobiranja 
davkov, povzročile tudi dodatne stroške upravam za družbene 
prihodke. 

OSNUTEK ANEKSA 

k dogovoru o usklajevanju davčne politike za obdobje 

1986-1990 

Na podlagi 41. člena dogovora o usklajevanju davčne poli- 
tike za obdobje 1986-1990 (Uradni list SRS, št. 14/86, 42/87 in 
16/88) sklenejo Skupščine občin v SR Sloveniji 

ANEKS 
k dogovoru o usklajevanju davčne politike za 
obdobje 1986-1990 

1. člen 
Besedilo 9. točke, 4. člena se spremeni tako, da se glasi: 
»9. Posebni občinski prometni davek od plačil za storitve « 

2. člen 
Za prvim odstavkom 6. člena se doda nov drugi odstavek, ki 

se glasi: 
»Od katastrskega dohodka negozdnih zemljišč, ki niso 

obdelana v skladu z zakonom o kmetijskih zemljiščih, se 
stopnje davka iž kmetijstva, določene v prvem odstavku tega 
člena, povečajo, in sicer: v I. skupini za 40 odstotnih točk, v II. 
skupini za 30 odstotnih točk, v III. skupini za 20 odstotnih točk 
in v IV. skupini za 10 odstotnih točk.« 

Sedanji drugi in tretji odstavek postaneta tretji in četrti 
odstavek. 

3. člen 
Za 11. členom se doda nov 11. a člen, ki se glasi: 

»11. a člen 
Udeleženke bodo zavezancem, obdavčenim po dejanskem 

dohodku, ki vlagajo lastna sredstva za družbeno organizirano 
modernizacijo gospodarstva, pod pogojem, da pri osnovnih 
sredstvih ne gre za vlaganja, ki bi se morala kriti iz že priznane 
amortizacije in kupnine za prodana osnovna sredstva, za 
oblikovanje virov obratnih sredstev, ali za združevanje v orga- 
nizacijo združenih kmetov, oziroma organizacijo združenega 
dela ali proizvodno skupnost kmetov, predpisale dodatno 
znižanje osnove do 25%.« 

4. člen 
V 12. členu se doda nova 3. točka, ki se glasi: 
»3. Zavezancem, ki vlagajo sredstva v sanacijo virov ones- 

naževanja okolja, se prizna davčna olajšava v višini do 30% od 
odmerjenega davka glede na višino vloženih sredstev za čas 
do 3 let. Druga merila in višino olajšav bodo udeleženke 
uskladile v okviru regije « 

Sedanje 3. do 7. točka postanejo 4. do 8. točka. ( 

5. člen 
Za 13. členom se doda nov 13. a člen, ki se glasi: 

»13. a člen 
Udeleženke bodo zavezancem, obdavčenim po dejanskem 

dohodku priznavale izdatke za reprezentanco največ do 0,3% 
od celotnega prihodka. 

6. člen 
V tretjem odstavku 14. člena se za besedama »postran- 

skega poklica« postavi pika, nadaljnje besedilo pa se črta. 

7. člen 
Besedilo 16. člena se spremeni tako, da se glasi: 
»Udeleženke bodo zavezancem davka iz gospodarskih in 

poklicnih dejavnosti, obdavčenim po dejanskem dohodku, ki 
s samostojnim opravljanjem dejavnosti pridobivajo dohodek 
v obliki stalnega poklica, pod pogojem, da v redu vodijo 
poslovno knjigo in, ki vlagajo lastna sredstva za nabavo, 
rekonstrukcijo in modernizacijo osnovnih sredstev pod pogo- 
jem, da ne gre za vlaganja, ki bi se morala kriti iz že priznane 
amortizacije in kupnine za prodana osnovna sredstva: za 
oblikovanje virov obratnih sredstev ter za združevanje 
v zadrugo, organizacijo kooperantov in druge oblike združe- 
vanja; za skupno nabavo, racionalno uporabo delovnih in 
poslovnih sredstev, skupno graditev in uporabo gradbenih 
objektov, skupen nastop na trgu in uresničevanje drugih 
skupnih interesov in potreb, predpisale dodatno znižanje 
davčne dsnove do 25%. 

Udeleženke bodo zavezancem davka iz gospodarskih in 
poklicnih dejavnosti, obdavčenim v pavšalnem letnem zne- 
sku, ki s samostojnim opravljanjem dejavnosti pridobivajo 
dohodek v obliki stalnega poklica in vlagajo sredstva za 
namene iz prvega odstavka tega člena, znižale pavšalni letni 
znesek davka, do 60% glede na višino vloženih sredstev « 

8. člen 
Besedilo 3. točke 17. člena se spremeni tako, da se glasi: 
»Zavezancem, ki zaposlujejo delavce se v letu, za katero se 

davek odmerja, za vsakega delavca odmerjeni davek zniža za 
znesek, ki ustreza 10% poprečnega enoletnega čistega oseb- 
nega dohodka zaposlenih delavcev v gospodarstvu v SR Slo- 
veniji v preteklem letu, zavezancem, ki zaposlujejo invalidne 
osebe po predpisih o usposabljanju in zaposlovanju invalid- 
nih oseb. se za vsako takšno osebo odmerjeni davek zniža za 
znesek, ki ustreza 30% poprečnega enoletnega čistega oseb- 
nega dohodka zaposlenih delavcev v gospodarstvu v SR Slo- 
veniji v preteklem letu in zavezancem, ki zaposlujejo invalide 
s 100% telesno okvaro pa se odmerjen davek za vsakega 
delavca - invalida zniža za znesek, ki ustreza 50% popreč- 
nega enoletnega čistega osebnega dohodka zaposlenih 
delavcev v gospodarstvu v SR Sloveniji v preteklem letu. 

V 8. točki se na koncu stavka pika nadomesti z vejico in 
doda naslednje besedilo: 

»teh zavezancem, ki zaposlujejo pripravnike v višini 15% od 
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izplačanih osebnih dohodkov za čas trajanja pripravniške 
dobe.« 

Za 10. točko se dodasta novi 11. in 12. točka, ki se glasita: 
»11. Zavezancem, ki jim je priznana lastnost invalidne 

osebe po predpisih o usposabljanju in zaposlovanju invalid- 
nih oseb, če ne uporabljajo dopolnilnega dela drugih oseb se 
odmerjeni davek zniža za znesek, ki ustreza 30% poprečnega 
enoletnega čistega osebnega dohodka zaposlenih delavcev 
v gospodarstvu v SR Sloveniji v preteklem letu, zavezancem 
- invalidom s 100% telesno okvaro, če ne uporabljajo dopol- 
nilnega dela drugih oseb pa za znesek, ki ustreza 60% popreč- 
nega enoletnega čistega osebnega dohodka zaposlenih 
delavcev v gospodarstvu v SR Sloveniji v preteklem letu.« 

"!?• Zavezancem, ki vlagajo sredstva v sanacijo virov ones- 
naževanja okolja, se prizna davčna olajšava glede na višino 
vloženih sredstev, do 30% od odmerjenega davka, za čas do 
3 let. Druga merila in višino olajšave bodo udeleženke uskla- 
dile v okviru regije.« 

V drugem odstavku tega člena se besedilo: 
»in olajšav iz 3.« črta. 
V četrtem odstavku se besedilo: 
»iz 2., 3., 8., 9. in 10. točke« nadomesti z besedilom »iz 1 2 

3., 4., 8., 9„ 10. in 11. točke«. 

9. člen 
Za 18. členom se doda nov 18.a člen, ki se glasi: 

»18. a člen 
Udeleženke bodo zavezancem, obdavčenim po dejanskem 

dohodku priznavale izdatke za reprezentanco največ do 0 3% 
celotnega prihodka.« 

10. člen 
V 19. členu se za 1. točko doda nova 2. točka, ki se glasi: 
»2. Od dohodkov, doseženih s sprejemanjem gostov na 

prenočevanje z zajtrkom v svojem gospodinjstvu ali v prosto- 
rih za počitek oziroma rekreacijo s posredovanjem agencij 
registriranih za to dejavnost in dohodkov izdelovalcev suhe 

°Prav'j3j° to dejavnost na podlagi priglasitve in 
dohodke dosegajo pri organizacijah združenega dela, 15% « 

Sedanja 2. in 3. točka postaneta 3. in 4. točka. 
V petem odstavku se na koncu stavka pika nadomesti 

z vejico in doda besedilo »ter od dohodkov, ki jih dosežejo 
invalidi s 100% telesno okvaro ter osebe, in ki so izgubile vid, 
če opravljajo intelektualne storitve prek organizacij združe- 
nega dela:« 

11. člen 
V drugi alinei prvega odstavka 21. člena se za besedo 

»patentov« postavi vejica, besedilo »in tehničnih izboljšav« 
pa nadomesti z besedilom »modelov oziroma vzorcev, bla- 
govnih oziroma storitvenih znamk in tehničnih izboljšav«. 

12. člen 
V 3. točki prvega odstavka 25. člena se doda drugi odsta- 

vek, ki se glasi: 
»Za poslovne prostore, ki jih lastnik oziroma uživalec ne 

uporablja za opravljanje gospodarske oziroma poklicne 
dejavnosti in jih tudi ne daje v najem za navedene namene, se 
stopnja davka iz prvega odstavka te točke poveča za 100%. 

13. člen 
Besedilo 26. člena se spremeni tako, da se glasi: 
»Davek na dobitke od iger na srečo bodo udeleženke pred- 

pisale po naslednjih stopnjah: 

'OSNOVA 
nad din do 

ZNAŠA 
din 

DAVEK 
% din 

50.000 200.000 -15%nadosn. 50.000 
200.000 1,000.000 22.50017% nad osn. 200 000 

1,000.000 5,000.000 158.50020% nad osn. 1,000 000 
5,000.000 10,000.000 958.50025% nad osn. 5,000 000 

10,000.000 2,208.50030% nad osn. 10,000.000 
Udeleženke bodo določile vrednost posameznega dobitka 

od iger na srečo, od katere se davek ne plačuje, v višini 50 000 
din. 

14. člen 
Besedilo »10. Davek od prometa proizvodov in storitev« se 

nadomesti z besedilom »10. Posebni občinski prometni davek 
od plačil za storitve«. 

15. člen 
Besedilo 28. in 29. člena se črta. 

16. člen 
Ko bodo občinske skupščine sprejele sklepe o sprejemu 

tega aneksa, bo besedilo aneksa objavljeno v Uradnem listu 
SR Slovenije. 

Obrazložitev 
Osnutek aneksa k dogovoru o usklajevanju davčne politike 

za obdobje 1986-1990 temelji na predlaganih spremembah 
v predlogu zakona o davkih občanov, na spremembah in 
dopoln/tvah medrepubliškega dogovora o temeljih davčne 
politike (Uradni list SFRJ, št. 62/87) in na sprejetih spremem- 
bah Zveznega zakona o obdavčevanju proizvodov in storitev 
v prometu (Uradni list SFRJ, št. 27/88). 

P° Podlogu zakona o davkih občanov naj bi se kmetijska 
zemljišča, ki niso obdelana v skladu z zakonom o kmetijskih 
zeml/iscih davčno ostreje obravnavala. Višino davčne stopnje 
nai bi določile občinske skupščine v skladu z dogovorom 
o usklajevanju davčne politike. V tej zvezi se predlaga, da bi 
se za takšna zemljišča sedanje stopnje, ki znašajo za I. sku- 
pino katastrskih občin od 12 do 14%, za II. skupino 8-10% za 
III. skupino 4-6% in za IV. skupino od 1 do 3%, povečale 
različno po skupinah katastrskih občin, in sicer, v I. skupini za 
40 odstotnih točk, v II. skupini za 30 odstotnih točk v III 
skupim za 20 odstotnih točk in v IV. skupini za 10 odstotnih 
točk. Predlagano različno povečanje davčnih stopenj po sku- 
pinah katastrskih občin je utemeljeno glede na okoliščino da 
so pogoji za obdelovanje v nižinskih predelih ugodnejši'kot 
v hribovitih in goratih predelih. 

Pri obdavčevanju dejanskega dohodka iz kmetijstva naj bi 
se v primeru, ko zavezanec vlaga sredstva v družbeno organi- 
Z'Lan? .rodernlzacHo gospodarstva, za oblikovanje virov obratnih sredstev ali za združevanje v organizacijo združenih 
kmetov, oziroma organizacijo združenega dela ali proizvodno 
skupnost kmetov, priznala davčna olajšava, in sicer v obliki 
znizanja davčne osnove. Poleg z zakonom opredeljenega 

odstotka znižanja davčne osnove, ki znaša do 35%, naj bi 
občinske skupščine na podlagi pooblastila zakona predpisale 
še dodatno znižanje davčne osnove za omenjene namene, in 
sicer v višini do 25% tako, da bi skupno znižanje davčne 
osnove znašalo do 60%. 

Davčne olajšave naj bi se priznavale tudi zavezancem, ki 
vlagajo sredstva v sanacijo virov onesnaževanja okolja. Olaj- 
šava bi se priznala do 30% od odmerjenega davka, odvisno od 
višine vloženih sredstev, za dobo do treh let. Druga merila in 
konkretno višino olajšave naj bi občinske skupščine uskladile 
v okviru regije. 

Z dogovorom o usklajevanju davčne politike naj bi se opre- 
delila tudi višina izdatkov za reprezentanco, kise pri obdavče- 
vanju po dejanskem dohodku štejejo med materialne stroške. 
Predlaga se, da bi se izdatki za reprezentanco priznavali 
v višini, največ do 0,3% od celotnega prihodka. 

Ker je v predlogu zakona črtana določba, po kateri je 
zavezanec za davek iz gospodarskih dejavnosti tudi občan, ki 
občasno dosega dohodek z opravljanjem gospodarskih 
dejavnosti, če s predpisi niso prepovedane, je tudi brezpred- 
metna določba v 14. členu dogovora, ki določa, da so stopnje 
davka na takšne dohodke višje za 10 odstotnih točk in se zato 
predlaga črtanje te določbe. 

Zavezancem davka iz gospodarskih in poklicnih dejavnosti, 
obdavčenim po dejanskem dohodku, ki opravljajo dejavnost 
v obliki stalnega poklica, naj bi se priznala posebna davčna 
olajšava v primeru, ko vlagajo lastna sredstva za nabavo, 
rekonstrukcijo in modernizacijo osnovnih sredstev pod pogo- 
jem, da ne gre za vlaganja, ki bi se morala kriti iz že priznane 
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amortizacije in kupnine za prodana osnovna sredstva, za 
oblikovanje virov obratnih sredstev ter za združevanje 
v zadrugo, organizacijo kooperantov in druge oblike združe- 
vanja, za skupno nabavo, racionalno uporabo delovnih in 
poslovnih sredstev, skupno graditev in uporabo delovnih in 
poslovnih sredstev, skupno graditev in uporabo gradbenih 
objektov, skupen nastop na trgu in uresničevanje drugih 
interesov in potreb. Olajšava bi se priznala v obliki znižanja 
davčne osnove. Po predlogu zakona bi se davčna osnova 
znižala do 35%, občinske skupščine pa lahko predpišejo višji 
odstotek znižanja davčne osnove. Predlaga se, da bi občinske 
skupščine predpisale dodatno znižanje davčne osnovev višini 
do 25%, tako, da bi skupno znižanje davčne osnove za ome- 
njene namene lahko znašalo do 60%. Priznanje teh olajšav je 
pogojeno z vrednotenimi poslovnimi knjigami, ki so jih zave- 
zanci dolžni voditi. 

Tovrstne olajšave naj bi se priznavale tudi zavezancem 
davka iz gospodarskih in poklicnih dejavnosti, obdavčenim 
v pavšalnem letnem znesku, ki opravljajo dejavnost v obliki 
stalnega pokiica. Pavšalni letni znesek davka naj bi se znižal 
za 60%, odvisno od višine vloženih sredstev. 

Po veljavni ureditvi se prizna enkratna davčna olajšava le za 
dodatno zaposlene delavce, po predlagani spremembi 
zakona o davkih občanov pa naj bi se z davčnimi olajšavami 
spodbujalo zaposlovanje nasploh. V tej zvezi se predlaga, da 
bi se priznavale davčna olajšava za vsakega zaposlenega 
delavca v višini, ki ustreza 10% poprečnega enoletnega 
čistega osebnega dohodka zaposlenih delavcev v gospodar- 
stvu v SR Sloveniji v preteklem letu, za vsako zaposleno 
invalidno osebo 30% in za vsakega zaposlenega invalida 
s 100% telesno okvaro v višini, ki ustreza 50% poprečnega 
enoletnega čistega osebnega dohodka zaposlenih delavcev 
v gospodarstvu v SR Sloveniji v preteklem letu. 

Prav tako bi se priznavale davčne olajšave zavezancem, ki 
lim je priznana lastnost invalidne osebe v višini 30% zavezan- 
cem invalidom s 100% telesno okvaro pa v višini 60% popreč- 
nega enoletnega čistega osebnega dohodka zaposlenih 
delavcev v gospodarstvu v SR Sloveniji v preteklem letu in to 
pod pogojem, da ne uporabljajo dopolnilnega dela drugih 
oseb. 

Po predlagani spremembi naj bi se davčne olajšave prizna- 
vale ne. le zavezancem, ki imajo učence in študente na proiz- 
vodnem delu oziroma delovni praksi, temveč tudi zavezan- 
cem, ki zaposlujejo pripravnike, in sicer v višini 15% od 
izplačanih osebnih dohodkov za čas trajanja pripravniške 
dobe. 

Na novo se tudi uvajajo davčne olajšave za vlaganja sred- 
stev v sanacijo virov onesnaževanja okolja. Olajšava bi se 
priznala v višini do 30% od odmerjenega davka za dobo treh 
let. Podrobnejša merila in višino olajšave naj bi udeleženke 
dogovora usklajevale v regionalnih okvirih. 

Skladno s predlogom zakona o davkih občanov naj bi se 
z dogovorom opredelila tudi višina izdatkov za reprezen- 
tanco, ki se pri obdavčevanju po dejanskem dohodku štejejo 
med materialne stroške. Tovrstni stroški naj bi se priznavali 
v višini, največ do 0,3% od celotnega prihodka. 

Z davkom iz gospodarskih dejavnosti po odbitku naj bi se 
po predlogu zakona o davkih občanov obdavčevali tudi 

dohodki, doseženi s sprejemanjem gostov na prenočevanje 
z zajtrkom v svojem gospodinjstvu ali v prostorih za počitek 
oziroma rekreacijo s posredovanjem agencij, registriranih za 
to dejavnost ter dohodki izdelovalcev suhe robe, ki opravljajo 
to dejavnost na podlagi priglasitve in dosegajo dohodke pri 
organizaciji združenega dela. Stopnja davka naj bi znašala 
15%. Oprostitev davka po odbitku naj bi se razširila še na 
dohodke, ki jih dosežejo invalidi s 100% telesno okvaro in 
osebe, ki so izgubile vid, če opravljajo intelektualno delo prek 
organizacij združenega dela. 

Pri davku po odbitku iz poklicnih dejavnosti naj bi občinske 
skupščine predpisale oprostitev tega davka od dohodkov, ki 
jih dosegajo invalidi s 100% telesno okvaro in osebe, ki so 
izgubile vid, če opravljajo intelektualne storitve prek organi- 
zacij združenega dela. 

Po predlogu zakona o davkih občanov naj bi se ostreje 
davčno obravnavali poslovni prostori, ki jih lastniki oziroma 
uživalci ne uporabljajo za opravljanje gospodarskih dejavno- 
sti oziroma poklicne dejavnosti in jih tudi ne dajejo v najem. 
Davčne stopnje za takšne prostore naj bi bile višje za 100%. 
Po predlagani spremembi bi se sedanje stopnje pri osnovi 
5.455.160 din zvišale od 0,15% na 0,30%, pri osnovi 27.275.820 
din pa od 1,25% na 2,50%. 

V skladu z medrepubliškim dogovorom o usklajevnaju 
davčnega sistema in temeljih davčne politike se predlaga 
progresivna obdavčitev dobitkov od iger na srečo. Davčna 
lestvica in vrednost neobdavčenega dobitka je povzeta iz 
medrepubliškega dogovora. 

Socialistična republika Slovenija 
REPUBLIŠKA UPRAVA ZA DRUŽBENE 
PRIHODKE 

SEZNAM REPUBLIŠKIH PREDPISOV, KI 
JIH BO TREBA ZARADi SPREMEMB 
ZAKONA O DAVKIH OBČANOV 
SPREJETI OZIROMA SPREMENITI 

V skladu s sklepom Zbora združenega dela Skupščine SR 
Slovenije sprejetega dne 25/5-1988 ob obravnavi predloga za 
izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o davkih 
občanov predlagamo seznam republiških predpisov, ki jih bo 
treba zaradi sprememb omenjenega zakona sprejeti oziroma 
spremeniti: 

1. Odlok Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije o vlaga- 
njih sredstev občanov v razvoj kmetijstva, drobnega gospo- 
darstva in organizacij združenega dela (nov predpis), 

2. Odredba Republiške uprave za družbene prihodke 
o določitvi kategorij zavezancev, za katere pod določenimi 
pogoji, ne bo veljala obveznost izstavitve računa oziroma 
evidentiranja prihodkov prek registrske blagajne (nov 
predpis), 

3. Pravilnik Republiške uprave za družbene prihodke 
o vodenju poslovnih knjig (spremembe in dopolnitve). 
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PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA 

o spremembah zakona o poslovnih stavbah in 

poslovnih prostorih s predlogom zakona (ESA-525) 

izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na 123. seii dne 21 
julija 1988 določil besedilo: 

ZA IZDAJ0 ZAKONA O SPREMEMBAH ZAKONA O POSLOVNIH STAVBAH IN POSLOVNIH PROSTO- 
RIH S PREDLOGOM ZAKONA 
ki vam ga pošiljamo v obravnavo na podlagi prve alinee 215. 
člena, 266., 267. in 312. člena poslovnika Skupščine SR Slove- 
nije. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije predlaga Skupščini SR 
Slovenije, da spcejme zakon po skrajšanem postopku zato, 

se s predlaganim zakonom črta samo II. poglavje o last- 
ninski pravici na poslovnih stavbah in poslovnih prostorih, ki 

določa lastninsko pravico na poslovnih stavbah in poslovnih 
prostorih take občanov obrtnikov kot občanov neobrtnikov. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na podlagi 69. člena 
poslovnika Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije in na 
podlag: 220. in 221. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije 
določil, da bosta kot njegova predstavnika pri delu skupščin- 
sih teles sodelovala: 

- Tomaž VUGA, član Izvršnega sveta Skupščine SR Slove- 
nije in predsednik Republiškega komiteja za varstvo okolja in 
urejanje prostora, 

- Maver JERKIČ, namestnik predsednika Republiškega 
komiteja za vrstvo okolja in urejanje prostora. 

REPUBLIŠKI KOMITE ZA VARSTVO 
OKOLJA IN UREJANJE PROSTORA 

V II. poglavju zakona o poslovnih stavbah in poslovnih *• 
prostorih (Uradni list SRS, št. 18/74, v nadaljnjem bese- 
dilu; zakon) je v 6., 7. in 8. členu urejena lastninska pravica 
na poslovnih stavbah in poslovnih prostorih tako za 
občane neobrtnike, kot občane, ki opravljajo dovoljeno 
dejvnost z osebnim delom (obrtniki). Občani neobrtniki 
imajo lahko po 6. členu zakona pravico na poslovnih 
stavbah in poslovnih prostorih, ki skupaj ne presegajo 
velikosti 70 m2 uporabne tlorisne površine. 

Občani obrtniki pa imajo lahko po 7. členu zakona 
lastninsko pravico na poslovnih stavbah in poslovnih pro- 
storih v tlorisni površini nad 70 m2, vendar do velikosti, ki 
ustreza naravi in tehnologiji posamezne skupne dejavno- 
sti, za kar naj bi splošne normative določil Izvršni svet 
Skupščine SR Slovenije. 

Po 8. členu zakona obdrži občan obrtnik lastninsko 
pravico na poslovni stavbi ali poslovnem prostoru v tlo- 
risni površini nad 70 m2 v primerih, ko je prenehal oprav- 
ljati dovoljeno dejavnost, če to dejavnost nadaljuje član 
njegove ožje družinske skupnosti, sicer po preteku treh let 
preide poslovna stavba oziroma poslovni prostor v druž- 
beno lastnino, če tako odloči občinski upravni organ, 
pristojen za premoženjsko-pravne zadeve na predlog kra- 
jevne skupnosti, na območju katere je taka stavba ali 
prostor. 

Določba 6. člena zakona se v praksi ne izvaja. Prav tako 
niso bili določeni normativi za največjo uporabno povr- 
šino poslovnih prostorov za posamezne obrtne dejavnosti 
kot to določa 7. člen in zate občinski upravni organi 
neenotno rešujejo vloge obrtnikov za pridobitev lastnin- 
ske pravice na poslovnih prostorih nad 70 m2. Tudi 
določba 8. člena zakona, ki določa lastninsko pravico na 
poslovnih prostorih občanov obrtnikov po prenehanju 
obrtne dejavnosti, se v piraksi ne izvaja. Zato se je pojavila 
potreba po spremembi zakona že leta 1980 in na tej 
podlagi je bil v Skupščini SR Slovenije obrvnavan že 
predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah 
zakona o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih ter 
osnutek tega zakona, kjer je bilo izpostavljeno tudi vpraša- 
nje osnov in meril za določitev največje uporabne površine 
poslovnih stavb in poslovnih prostorov. V ta namen je bilo 
pridobljeno stališče Republiškega sveta za vprašanja 
družbene ureditve in Komisije zveznih družbenih svetov za 
vprašanja gospodarske stabilizacije, ki sta ocenila, da 
v spremenjenem zakonu ne kaže postavljati togih admini- 
strativnih omejitev za določitev največje uporabne tlorisne 
površine poslovnega prostora, ker obrtni zakon kot 

sistemski zakon v 6. členu ureja pogoje za opravljanje 
dejavnosti občanov obrtnikov in lastninsko pravico na 
delovnih sredstvih in poslovnih prostorih, ki se uporab- 
ljajo za opravljanje dejavnosti. 

Ta stališča so bila vgrajena tako v obrtni zakon kot 
v predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona 
o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih tako, da je bilo 
v predlogu zakona predvideno črtanje II. poglavja o last- 
ninski pravici na poslovnih stavbah in poslovnih prostorih 
in določb 6., 7., 8. in 9. člena. Vendar pa je bila razprava 
o predlogu zakona v Skupščini SR Slovenije leta 1983 
odložena predvsem zaradi tega, ker naj bi Izvršni svet 
Skupščine SR Slovenije po sklepu Skupščine SR Slovenije 
predložil predlog zakona šele potem, ko bi Zvezni svet za 
vprašanja družbene ureditve zazel stališče o možnosti 
enotne ureditve prenosa poslovnih stavb in poslovnih pro- 
storov na uporabnike teh prostorov v vsej Jugoslaviji. 
Zvezni svet pa takšnega stališča do sedaj še ni zavzel. 

Kljub temu, da se določbe 6., 7. in 8. člena veljavnega 
zakona v praksi ne izvajajo, pa predstavljajo določeno 
oviro tako za občane neobrtnike, kot za občane obrtnike, 
da se ne odločajo za vlaganje sredstev v gradnjo, nakup ali 
razširitev poslovnih prostorov. 

Zaradi takšnega stanja se pojavljajo pobude za spre- 
membo 6., 7. in 8. člena zakona o poslovnih stavbah in 
poslovnih prostorih. 

Glede na to, da ustava ne napotuje direktno na zakon- 
sko predpisovanje lastninskega maksimuma na poslovnih 
prostorih in da se določbe navedenih članov i/ praksi ne 
izvajajo in so praktično mrtva zakonska določila, predla- 
gatelj meni, da se poglavje o lastninski pravici na poslov- 
nih prostorih lahko črta iz zakona, še posebej zato, ker so 
sprejete družbene usmeritve take, da naj se odpravijo vse 
toge administrativne omejitve in ovire za razvoj drobnega 
gospodarstva. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije meni, da je treba 
takoj pristopiti k reševanju omenjene problematike parci- 
alno, ne glede na vso ostalo problematiko zakona, ki je 
bila predvidena v spremembah in dopolnitvah tega zakona 
že v letu 1980. Hkrati bo Izvršni svet Skupščine SR Slove- 
nije predlagal, da se spremeni 6. člen obrtnega zakona, ki 
omejuje lastninsko pravico občanov obrtnikov na poslov- 
nih prostorih. 

Hkrati bo Izvršni svet Skupščine SR Slovenije predlagal, 
da se spremeni 6. člen obiinega zakona, ki omejuje last- 
ninsko pravico občanov obrtnikov na poslovnih prostorih. 
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PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA 

o spremembah zakona o poslovnih stavbah in poslovnih 

prostorih 

1. USTAVNA PODLAGA ZA IZDAJO ZAKONA 

Ustavna podlaga za izdajo zakona o spremembah zakona 
o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih je podana v 1. in 
10. točki prvega odstavka 321. člena Ustave SR Slovenije, po 
katerih Skupščina SR Slovenije v okviru pravic in dolžnosti 
republike zagotavlja družbeno varstvo družbene lastnine in 
ureja lastninska in druga stvarno pravna razmerja. 

2. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA IZDAJO 
ZAKONA 

Zakon o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih (Uradni 
list SRS, št. 18/74, v nadaljnjem besedilu zakon) v II. poglavju 
v 6. členu določa, da imajo občani lahko lastninsko pravico na 
poslovnih stavbah in poslovnih prostorih, ki skupaj ne prese- 
gajo velikosti 70 m2 uporabne tlorisne površine. 

Po 7. členu zakona imajo lahko občani, ki opravljajo dovo- 
ljeno dejavnost z osebnim delom (v nadaljnjem besedilu: 
obrtniki) lastninsko pravico na poslovnih prostorih v tlorisni 
površini nad 70 m2, vendar do velikosti, ki ustreza naravi in 
tehnologiji posamezne skupine dejavnosti ter predpisanim 
higienskim in delovnim pogojem. Izvršni svet Skupščine SR 
Slovenije določi splošne normative za največjo uporabno 
površino poslovnega prostora, ki ustreza naravi in tehnologiji 
posamezne dejavnosti ali za značilne skupnosti posameznih 
dejavnosti. 

Po 8. členu zakona občan obrtnik obdrži lastninsko pravico 
na poslovni stavbi ali poslovnem prostoru v tlorisni površini 
nad 70 m2 v primerih, ko je prenehal opravljati dovoljeno 
dejavnost, če to dejavnost ali drugo podobno dejavnost 
z osebnim delom nadaljuje član njegove ožje družinske skup- 
nosti, sicer po preteku treh let preide poslovna stavba ozi- 
roma poslovni prostor v družbeno lastnino, če tako odloči 
občinski upravni organ, pristojen za premoženjsko pravne 
zadeve na predlog krajevne skupnosti na območju katere je 
taka stavba ali prostor. Občanu, ki mu je po določbah tega 
člena prenehala lastninska pravica na poslovni stavbi ali 
poslovnem prostoru, je občina dolžna plačati odškodnino po 
ceni, kot jo določajo predpisi o razlastitvi. 

Po 9. členu zakona se določbe 8. člena smiselno uporab- 
ljajo tudi v primeru, če društva ali druge civilne pravne osebe 
trajno prenehajo uporabljati poslovne stavbe ali poslovne 
prostore, na katerih imajo lastninsko pravico. 

Zakon dopušča lastninsko pravico na poslovnih prostorih 
občanom neobrtnikom v tistih primerih, ko površina le-teh ne 
presega 70 m2. Takšna ureditev je bila leta 1974 sprejeta 
v zakon, ker je po eni strani 15-letna praksa pokazala, da 
oddaja v najem poslovnih prostorov v površini do 70 m2 

praviloma ni povzročala neupravičenega bogatenja, po drugi 
strani pa so družbenoekonomski razlogi narekovali širši raz- 
voj tercialnih dejavnosti in sproščanje iniciative občanov za 
čim bolj racionalno vlaganje sredstev v korist celotne .družbe. 

Določba 6. člena zakona, ki omejuje lastninsko pravico na 
poslovnih prostorih za občane, neobrtnike nad 70 m2, se 
v praksi ne izvaja. Prav tako niso bili določeni normativi za 
največjo uporabno površino poslovnih prostorov za posa- 
mezne obrtne dejavnosti kot to določa 7. člen veljavnega 
zakona. Zato občinski upravni organi neenotno rešujejo vloge 
obrtnikov za pridobitev lastninske pravice na poslovnih pro- 
storih nad 70 m2. 

Določba 8. člena zakona, ki določa lastninsko pravico na 
poslovnih stavbah in poslovnih prostorih občanov obrtnikov 
po prenehanju opravljanja obrtne dejavnosti, se v praksi ne 
izvaja, tako da ni bilo niti enega primera prehoda poslovne 
stavbe oziroma poslovnega prostora v družbeno lastnino. 
K temu pa je pripomoglo tudi dejstvo, da občine niso imele 
sredstev za izplačilo odškodnin po ceni, kot jo določajo pred- 
pisi o razlastitvi. 

Zato se je pojavila potreba po spremembi tega zakona že 

leta 1980, ko je bil v Skupščini SR Slovenije sprejet predlog za 
izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o poslov- 
nih stavbah in poslovnih prostorih, po katerem se velikost 
poslovnega prostora ne bi omejevala s splošnimi normativi, 
ampak naj bi upravičenost do lastninske pravice na poslovnih 
stavbah oziroma poslovnih prostorih nad 70 m2 ugotavljal 
občinski upravni organ za vsak posamezni primer. Ob obrav- 
navi osnutka se je takšna ureditev v zakonu izkazala za nere- 
alno, zato je Skupščina SR Slovenije naložila predlagatelju, 
da vgradi v zakon obveznost sklenitve dogovora o enotnih 
usmeritvah glede kriterijev, ki jih bodo uporabljali upravni 
organi, pristojni za obrt v občinah, ko bodo presojali upravi- 
čenost občanov obrtnikov, da imajo v lasti poslovni prostor 
nad 70 m2. 

Predlagatelj je vsestransko preveril naročilo Zbora Skupš- 
čine SR Slovenije in v ta namen pridobil stališče Republi- 
škega sveta za vprašanje družbene ureditve, ki je dne 7. 7. 
1982 na 6. seji v zvezi s problemom določitve osnov in meril za' 
določitev največje uporabne tlorisne površine poslovnega 
prostora ugotovil, da obrtni zakon kot sistemski zakon na 
podlagi ustave ureja pogoje za opravljanje dejavnosti s samo- 
stojnim osebnim delom z delovnimi sredstvi, ki so lastnina 
občanov, in lastninske pravice na delovnih sredstvih in 
poslovnih prostorih, ki se uporabljajo za opravljanje dejavno- 
sti s samostojnim osebnim delom. Zato bi bilo omejevanje 
tlorisne površine poslovnih prostorov in s tem omejevanje 
lastninske pravice občanov na poslovnih prostorih v tem 
zakonu v neskladju z obrtnim kot sistemskim zakonom in 
z osnovnimi usmeritvami o razvoju osebnega dela. 

Nosilcem osebnega dela so tudi na ta način odprte možno- 
sti, da se v skladu z razvojem tehnično tehnološke osnove 
svojega dela povezujejo in združujejo v pogodbeno organiza- 
cijo združenega dela. Administrativno omejevanje naložb 
v poslovni prostor bi take možnosti združevanja omejevalo. 
Ekonomičnost pri uporabi in izrabi poslovih prostorov pa je 
možno usmerjati s politiko, ki opredeljuje sredstva, na katerih 
se priznavajo amortizacijski stroški in stroški vzdrževanja ter 
pri politiki obdavčevanja. Republiški svet je tudi menil, da naj 
v primeru, če nosilec osebnega dela preneha z obrtno dejav- 
nostjo, ostanejo prostori v zasebni lasti. 

Problematiko velikosti poslovnih prostorov je obravnavala 
tudi Komisija zveznih družbenih svetov za vprašanja gospo- 
darske stabilizacije v separatu »Položaj in razvoj drobnega 
gospodarstva« in zavzela stališče, da ne bi omejevali lastnin- 
ske pravice na poslovnih prostorih. 

Navedena stališča Republiškega sveta za vprašanja druž- 
bene ureditve in Komisije zveznih družbenih svetov so se 
odrazila v 6. členu obrtnega zakona (Uradni list SRS, št. 1/79, 
6/93 in 5/86) po katerem je samostojnim obrtnikom zajamčena 
lastninska pravica na delovnih sredstvih in poslovnih prosto- 
rih, ki ustrezajo ekonomski in tehnični naravi samostojnega 
opravljanja njihove dejavnosti z osebnim delom in z dopolnil- 
nim delom drugih oseb. 

Taka stališča so bila vgrajena tudi v predlog zakona 
o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih tako, da je bilo 
v predlogu zakona predvideno črtanje naslova II. poglavja, po 
katerem je omejena lastninska pravica na poslovnih stavbah 
in poslovnih prostorih in določb 6., 7., 8. in 9. člena. Vendar je 
bila razprava o predlogu zakona že leta 1983 na Skupščini SR 
Slovenije odložena predvsem zaradi tega, ker naj bi Izvršni 
svet Skupščine SR Slovenije po sklepu Skupščine SR Slove- 
nije predložil predlog zakona šele potem, ko bo Zvezni svet za 
vprašanja družbene ureditve zavzel stališča o možnosti 
enotne ureditve prenosa poslovnih stavb in poslovnih prosto- 
rov na uporabnike teh prostorov v vsej Jugoslaviji. Zvezni svet 
pa takšnega stališča do sedaj še ni zavzel. 

Kljub temu, da se določbe 6., 7. in 8. člena veljavnega 
zakona v praksi ne izvajajo, pa predstavljajo določeno oviro, 
da se občani in posebej zdomci ne odločajo za vlaganje 
sredstev v gradnjo, nakup ali razširitev poslovnih prostorov, 
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ker sedanja pravna ureditev povzroča nezaupanje glede nji- 
hove pravne varnosti ter tudi politično negativno deluje, ker 
navedene zakonske določbe niso razvojno naravnane in niso 
stimulativne. 

Zaradi takšnega stanja v praksi, se pojavljajo pobude za 
spremembo 6., 7. in 8. člena zakona o poslovnih stavbah in 
poslovnih prostorih. 

Glede na to, da ustava ne napotuje direktno na zakonsko 
predpisovanje lastninskega maksimuma na poslovnih prosto- 
rih in da se določbe navedenih členov v praksi ne izvajajo in 
so praktično mrtva zakonska določila, predlagatelj meni, da 
se poglavje o lastninski pravici na poslovnih prostorih lahko 
črta iz zakona, še posebej zato, ker so sprejete družbene 
usmeritve take, da naj se odpravijo vse toge administrativne 
omejitve in ovire za razvoj drobnega gospodarstva. To pa so 
sedanja določila II. poglavja o lastninski pravici na poslovnih 
stavbah in poslovnih prostorih bila za razvoj drobnega gospo- 
darstva. Omejitve, ki po zakonu veljajo za lastninsko pravico 
na poslovnih prostorih, predstavljajo določen zadržek, da se 
občani ne odločajo za vlaganje sredstev v gradnjo, nakup ali 
razširitev poslovnih prostorov in so destimulativno vplivale na 
širše vlaganje sredstev, ki so last občanov, v poslovne pro- 
store. 

Glede na to Izvršni svet Skupščine SR Slovenije meni, da je 
treba takoj pristopiti k reševanju omenjene problematike par- 
cialno, ne glede na vso ostalo problematiko zakona, ki je bila 
predvidena v spremembah in dopolnitvah tega zakona že 
v letu 1980. Hkrati bo Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
predlagal, da se spremeni 6. člen obrtnega zakona, ki omejuje 
lastninsko pravico občanov obrtnikov na poslovnih prostorih. 

3. NAČELA IN CILJ! ZAKONA 

Načela se v predlaganem zakonu o spremembi zakona 
o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih ne bodo spreme- 
nila, cilj, ki se želi doseči pa je, da se omogoči razvoj drob- 
nega gospodarstva in odpravijo anomalije v praksi. 

4. PREDLAGANA REŠITEV 

V zakonu naj bi se črtal naslov II. poglavja »LASTNINSKA 
PRAVICA NA POSLOVNIH STAVBAH IN POSLOVNIH PRO- 
STORIH« ter določbe 6., 7.. 8. in 9. člena, kar pomeni, da 
lastninska pravica na poslovnih stavbah in poslovnih prosto- 
rih tako za občane neobrtnike kot za občane obrtnike ne bi 
bila več omejena. 

Glede na tako opredelitev ostane v 1. členu zakona načelna 
določba, da imajo občani, društva in druge civilne pravne 
osebe lastninsko pravico na poslovnih stavbah in poslovnih 
prostorih v mejah, ki jih določa zakon (npr. obrtni zakon, 
zakon o temeljnih lastninsko pravnih razmerah, zakona o dru- 
štvih). 

Prvi odstavek 11. člena zakona se zaradi uskladitve s pred- 
laganimi rešitvami v 2. členu predloga zakona popraviti tako, 
da občani lahko oddajajo v najem poslovne prostore na kate- 
rih imajo lahko lastninsko pravico. 

Prav tako se črta drugi odstavek 11. člena zakona zaradi 
uskladitve s predlaganimi rešitvami v 2. členu predloga za- 
kona. 

5. FINANČNE IN DRUGE POSLEDICE 

Glede na to, da se s predlagano spremembo zakona le 
odpravlja omejitev lastninske pravice na poslovnih stavbah in 
poslovnih prostorih za izvedbo tega zakona ne bodo potrebna 
finančna sredstva družbenopolitičnih skupnosti. 

Prav tako za republiko, občine, organizacije združenega 
dela in druge samoupravne organizacije in skupnosti ter za 
občane ne bodo nastale nove materialne obveznosti. 

Izvajanje zakona ne bo zahtevalo dodatnih administrativno- 
strokovnih in drugih postopkov niti novih delavcev za izvaja- 
nje postopka in opravil, nasprotno postopki za pridobitev 
lastninske pravice na poslovnih stavbah in poslovnih prosto- 
rih bodo enostavnejši, ker zakon ne bo omejeval lastninske 
pravice na poslovnih stavbah in poslovnih prostorih. Iz nave- 
denih razlogov za izvajanje tega zakona tudi ne bo potrebno 
izdati kakšnih izvršilnih predpisov niti samoupravnih splošnih 
aktov. 

PREDLOG ZAKONA 

o spremembah zakona o poslovnih stavbah in poslovnih 

prostorih 

1. člen 
V tretjem odstavku 1. člena zakona o poslovnih stavbah in 

poslovnih prostorih (Uradni list SRS, št. 18-176/74) se na 
koncu besedila črta beseda »ta«. 

2. člen 
Naslov II. poglavja »II. Lastninska pravica na poslovnih 

stavbah in poslovnih prostorih« in določbe členov 6, 7, 8 in 
9 se črtajo. Naslednja poglavja se ustrezno preštevilčijo. 

3. člen 
V prvem odstavku 11. člena se črta besedilo »(6. člen)«. 
Drugi odstavek se črta. 

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

SRS. 

OBRAZLOŽITEV 

S spremembami zakona o poslovnih stavbah in poslovnih 
prostorih se predlaga črtanje II. poglavja ter določb 6., 7., 8. in 
9. člena zakona o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih 
(Uradni list SRS, št. 18/74). To pomeni, da lastninska pravica 
na poslovnih stavbah in poslovnih prostorih tako za občane 
obrtnike kot za občane neobrtnike ne bi bila več omejena. 

Glede na tako opredelitev ostane v 1. členu zakona načelna 
določba, da imajo občani, društva in druge civilne pravne 
osebe lastninsko pravico na poslovnih stavbah in poslovnih 
prostorih v mejah, ki jih določa zakon (npr. obrtni zakon, 
zakon o temeljnih lastninsko pravnih razmerjih, zakon o dru- 
štvih). 

11. člen zakona se zaradi uskladitve s predlaganimi reši- 
tvami v 2. členu predloga zakona popravi tako. da lahko 
občani oddajajo v najem poslovne stavbe in poslovne pro- 

store, na katerih imajo lastninsko pravico. Iz istih razlogov se 
predlaga tudi črtanje drugega odstavka 11. člena zakona. 

Za izvedbo tega zakona ne bodo potrebna finančna sred- 
stva družbenopolitičnih skupnosti. Predlagana sprememba 
ne bo zahtevala povečanja administrativnih del in novih 
nalog. 

I. DOLOČBE ZAKONA, KI SE 
SPREMINJAJO 

1. člen 
Poslovno stavbo oziroma poslovni prostor upravlja, če ta 

zakon ne določa drugače, organizacija združenega dela, 
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družbenopolitična skupnost ali druga družbenopravna oseba, 
ki ima na poslovni stavbi oziroma na poslovnem prostoru 
pravico uporabe in v tej stavbi oziroma prostoru opravlja 
svojo dejavnost. 

S poslovnim prostorom v stanovanjski hiši v drgžbeni last- 
nini, na katerem ima prvico uporabe organizacija združenega 
dela, družbenopolitična skupnost ali druga družbenopravna 
oseba, upravlja samoupravna stanovanjska skupnost. 

Občani, društva in druge civilne pravne osebe imajo lahko 
lastninsko pravico na poslovnih stavbah in poslovnih prosto- 
rih v mejah in ob pogojih, ki jih določa ta zakon. 

II. LASTNINSKA PRAVICA NA POSLOVNIH 
STAVBAH IN POSLOVNIH PROSTORIH 

6. člen 
Občani imajo lahko, če ta zakon ne določa drugače, lastnin- 

sko pravico na poslovnih stavbah in poslovnih prostorih, ki 
skupaj ne presegajo velikost 70 m2 tlorisne uporabne povr- 
šine. 

V tlorisno uporabno površino iz prejšnjega odstavka se ne 
vštevajo pomožni prostori, ki služijo poslovni stavbi ali 
poslovnemu prostoru (sanitarije, garderobe, majhna skla- 
dišča, majhne kleti in podobno). 

7. člen 
Občani, ki opravljajo dovoljeno dejavnost z osebnim delom, 

imajo lahko lastninsko pravico na poslovnih stavbah in 
poslovnih prostorih v tlorisni površini tudi nad 70 m2, vendar 
do velikosti, ki ustreza naravi in tehnologiji posamezne sku- 
pine dejavnosti ter predpisanim higienskim in delovnim po- 
gojem. 
Izvršni svet Skupščine SR Slo.venije določa splošne normative 
za največjo uporabno površino poslovnega prostora, ki 
usteza naravi in tehnologiji posamezne dejavnosti ali za zna- 
čilne skupine posameznih dejavnosti. 

8. člen 
Občan obdrži lastninsko pravico na poslovni stavbi ali 

poslovnem prostoru iz prejšnjega člena tudi v primeru, ko je 
prenehal opravljati dovoljeno dejavnost z osebnim delom, če 

to dejavnost ali drugo podobno dejavnost z osebnim delom 
nadaljuje član njegove ožje družinske skupnosti. 

Po preteku treh let, ko je občan prenehal opravljati dovo- 
ljeno dejavnost z osebnim delom oziroma ko je tako dejavnost 
prenehal opravljati član njegove ožje družinske skupnosti, 
preide poslovna stavba oziroma poslovni prostor v družbeno 
lastnino, če tako odloči občinski upravni organ pristojen za 
premoženjsko-pravne zadeve na predlog krajevne skupnosti, 
na območju katere je taka stavba ali prostor. S tako odločbo 
preide v družbeno lastnino tudi zemljišče, ki poslovni stavbi 
ali poslovnemu prostoru pripada, pravica uporabe na takem 
zemljišču v družbeni lastnini pa preide na občino. 

Občan iz prejšnjega odstavka lahko zadrži lastninsko pra- 
vico na poslovni stavbi oziroma poslovnem prostoru do povr- 
šine določene v 6. členu tega zakona, če je to mogoče glede 
na gradbeno zasnovo in funkcionalnost preostalega dela 
poslovne stavbe ali poslovnega prostora; sme pa tudi preure- 
diti v roku iz prejšnjega odstavka poslovno stavbo ali poslovni 
prostor v stanovanje, če s tem ne preseže z zakonom določe- 
nega stanovanjskega maksimuma in če za tako preureditev 
izda lokacijsko dovoljenje občinski upravni organ pristojen za 
urbanizem. 

Občanu, ki mu je po določbah tega člena prenehala lastnin- 
ska pravica na poslovni stavbi ali poslovnem prostoru je 
občina dolžna plačati odškodnino po ceni, kakor jo določajo 
predpisi o razlastitvi. 

9. člen 
Določbe prejšnjega člena se smiselno uporabljajo tudi v pri- 

meru, če društva ali druge civilne pravne osebe trajno prene- 
hajo uporabljati poslovne stavbe ali poslovne prostore, na 
katerih imajo lastninsko pravico. 

11. člen 
Občani lahko oddajo v najem poslovne stavbe oziroma 

poslovne prostore, na katerih imajo lahko lastninsko pravico 
(6. člen). 

Občani lahko oddajo v najem tudi poslovne stavbe oziroma 
poslovne prostore, na katerih imajo lahko lastninsko pravico 
po prvem odstavku 7. člena tega zakon, če so vpoklicani 
k vojakom ali če zaradi bolezni ali iz kakšnega drugega 
upravičenega vzroka ne morejo opravljati dovoljene dejavno- 
sti z osebnim delom. Tak najem sme trajati največ tri leta. 

DODATNA INFORMACIJA 

k poročilu o urejanju prostora v SR Sloveniji 

V Poročevalcu štev. 23 z dne 14. 9. 1987 smo objavili 
poročilo o urejanju prostora. 
Tokrat pa objavljamo dodatno informacijo k poročilu 
o urejanju prostora v SR Sloveniji, ki so jo v razpravah 
zahtevala delovna telesa in organi republiške skupš- 
čine. 

I. UVOD 

V drugi polovici preteklega leta je Izvršni svet Skupščine SR 
Slovenije obravnaval poročilo o urejanju prostora v SR Slove- 
niji ter ga bo posredoval skupščinskim telesom v nadaljnjo 
obravnavo. Delovna telesa in organi republiške skupščine so 
ob obravnavi tega poročila sprejeli enotno stališče, da je 
zaradi teže problemov prostorskega urejanja treba organizi- 
rati širšo razpravo v občinskih skupščinah in po potrebi tudi 
v drugih okoljih z namenom, da se zlasti predlogi za rešitev 
odprtih vprašanj prostorskega urejanja dorečejo in konkreti- 
zirajo. Izvršni svet naj na podlagi omenjenih razprav pripravi 
tudi dodatno informacijo k poročilu, v kateri bodo povzeti 

predlogi iz razprav ter glede na pobude iz občin tudi dopol- 
njeni predlogi ukrepov za izboljšanje stanja na področju ure- 
janja prostora. 

Z namenom, da se pri neposrednih nosilcih nalog problemi 
v zvezi z urejanjem prostora čimbolj osvetlijo ter pridobi čim 
več konkretnih predlogov za ureditev stanja je Skupnost slo- 
venskih občin skupaj z Republiškim komitejem ža varstvo 
okolja in urejevanje prostora organizirala v mesecu februarju 
regijske posvete o urejanju prostora v SR Sloveniji. Republi- 
ški komite za varstvo okolja in urejanje prostora je na podlagi 
ražprav iz regijskih posvetov oblikoval zasnovo dodatne infor- 
macije ter jo kot podlago za skupščinske razprave v občinah 
posredoval vsem izvršnim svetom občinskih skupščin. 

Do 15. 5. 1988 je le slaba tretjina slovenskih občin razprav- 
ljala o problematiki urejanja prostora v njihovih okoljih, pri 
čemer pa vse izražajo enotno podporo osnovnim ugotovitvam 
in^predlogom iz zasnove dodatne informacije; oblikovale pa 
so tudi nekaj novih predlogov, ki so vključeni v to informacijo. 

Dosedanje razprave so potrdile, da poročilo objektivno in 
izčrpno prikazuje stanje prostorskega urejanja v SR Sloveniji 
- torej, da je to stanje zaskrbljujoče. Vendar pa smo v dose- 
danjih razpravah zlasti na regijskih posvetih lahko ugotovili 
tudi pozitivne premike, zlasti veliko volje in angažiranosti 
v občinah pri iskanju rešitev za izboljšanje ugotovljenega 
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stanja. V občinah je opazna tudi večja volja za objektivnejle 
prikazovanje težav v praktičnem izvajanju nalog prostorskega 
urejanja ter njihova večja angažiranost pri oblikovanju nepo- 
srednih pobud za odpravo nepravilnosti. 

Razprave so tudi pokazale, da se večina problemov kaže na 
ravni planiranja, koreninijo pa v institucionalnih pozicijah 
med nosilci planiranja. To je tudi eden glavnih vzrokov za 
neustrezno mesto in vlogo prostorskega vidika planiranja 
v okviru integralnega planiranja.1 Ob tem ugotavljamo, da 
DPS nima ustreznih in integrativnih kontrolnih funkcij pri 
prostorskem planiranju, da ni razmejeno planiranje gospo- 
darskih subjektov in DPS ter, da se prostorsko planiranje na 
ravni DPS ne izkazuje v ponudbi urejenega prostora. Zato tem 
vprašanjem informacija namenja največ pozornosti, pri čemer 
za razrešitev temeljnih vprašanj prostorskega planiranja in 
njegovega mesta v sistemu družbenega planiranja že ponuja 
možne rešitve in poti. Seveda pa dograditev in izpeljava naka- 
zanih sprememb presega domet poročila. Razrešiti se morajo 
ob razpravah o ustavnih spremembah ter ob nadaljnjem 
dograjevanju sistemskih zakonov s tega področja. Osnovno 
poročilo in dodatna informacija zato obravnavata predvsem 
organizacijske vidike prostorskega planiranja, pri čemer jima 
je že temeljno izhodišče drugačna, večja vloga DPS pri pro- 
storskem planiranju. 

Pri oblikovanju informacije smo skušali čimbolj slediti 
zgradbi poročila - torej nove ugotovitve in predloge obliko- 
vati po posameznih problemskih sklopih - tako, da je omogo- 
čena primerljivost obeh gradiv. Zato tudi ne ponavljamo ugo- 
tovitev samega poročila, temveč podajamo le dodatne, bolj 
poglobljene ugotovitve in predloge. Na koncu informacije so 
na posebnem mestu povzeti in prikazani vsi predlogi in ukrepi 
za izboljšanje stanja na področju prostorskega urejanja, in 
sicer predlogi iz poročila in dodatni^ novi predlogi. 

Informaciji je priložen tudi sintezni pregled ugotovitev in 
predlogov, ki so se oblikovali v občinah v vseh dosedanjih 
razpravah o poročilu. 

2. 
Čeprav smo se v poročilu o urejanju prostora omejili na 

ožjo problematiko prostdrskega urejanja, se je v dosedanjih 
razpravah izkazalo, da je treba to področje širše analizirati. 
Izražena je bila enotna zahteva, da je treba na novo opredeliti 
mesto prostorskega planiranja v sistemu integralnega druž- 
benega planiranja, saj sedanja ureditev planiranja ne daje 
pričakovanih rezultatov zlasti pri oblikovanju in sprejemanju 
prostorskih odločitev. 

Šele v zadnjem času se je družba pričela zavedati pomemb- 
nosti in občutljivosti prostora kot absolutno omejene danosti, 
kjer se odvija celotna družbena reprodukcija. Pri tem je 
izredno važna spremenjena vloga DPS, saj sedanja praksa 
kaže, da nosilci prostorskega planiranja pri načrtovanju druž- 
benega razvoja še vedno v veliki meri prostor in njegove 
specifike nekritično podrejajo ožjim in trenutnim gospodar- 
skim interesom; glede rabe prostora pa veljajo enaki principi 
in »zakonitosti« dogovarjanja kot za ekonomske odločitve. 
Posledice nepriznavanja pa tudi nepoznavanja fizičnih zako- 
nitosti prostora pri oblikovanju družbenega odnosa do pro- 
stora in naravnih resursov, se nenazadnje kažejo v nejasnih in 
stalnim spremembam (rešitvam) podvrženih odločitvah o rabi 
prostora v planih. Če hočemo preiti iz dogovorne ekonomije 
v tržno ekonomijo je nujno, da dobi prostor svojo »ceno 
v najširšem smislu. 

Planiranje ponudbe urejenega prostora s strani DPS terja 
tudi drugačno zakonsko ureditev tega področja. Zakon o ure- 
janju prostora sicer pomeni priznavanje določenih specifik 
prostorskega urejanja, vendar je zaradi svoje absolutne vpe- 
tosti v logiko enakih principov za oblikovanje in sprejemanje 
odločitev o vseh vidikih družbene reprodukcije, ostal na pol 
poti. Nujno bo torej treba spremeniti sedanjo zakonsko izena- 
čenost pri oblikovanju prostorskih odločitev po enakem prin- 
cipu (v okviru enakih institucij in mehanizmov) kot velja za 
ekonomske: usklajevanje interesov posameznih subjektov 
planiranja po načelu vzajemnosti oziroma konsenza - torei 

V nadaljevanju bomo namesto termina »prostorski vidik planiranja« 
uporabljali termin »prostorsko planiranje«, s čimer želimo poudariti 
specifičnost oblikovanja odločitev o prostoru ter posebno vlogo in 
odgovornost DPS za ta vidik planiranja. 

tudi njihove prostorske potrebe in odločitve o razvoju v pro- 
storu. 

Zanikanje specifičnosti oblikovanja odločitev o prostoru, 
zlasti pa o razvoju dejavnosti v prostoru in njihovi prostorski 
organizaciji se kaže predvsem v: 
- razpršeni (ne)odgovornosti za oblikovanje, sprejemanje 

in izvajanje odločitev in nalog v zvezi z urejanjem prostora. 
Namesto, da bi bila družbenopolitična skupnost prvenstveno 
odgovorna za stanje in družbeni razvoj v prostoru, je ta 
odgovornost v preveliki meri prepuščena drugim družbenim 
subjektom, ki gospodarijo v prostoru oziroma z njegovimi 
resursi; to onemogoča ali vsaj otežuje celovito, dolgoročno in 
skladno prostorsko urejanje v širših okoljih; 

- vtisu o podrejenosti in nepomembnosti prostorskega 
planiranja, saj se je le to osredotočilo na usklajevanje že 
postavljenih in oblikovanih prostorskih zahtev (predvidevanj) 
posameznih družbenih subjektov — nosilcev planiranja na 
izbranem zemljišču in za določeno dejavnost. To področje 
urejanja prostora izredno zožuje ter ga nekritično podreja 
dejavnostim omenjenih subjektov, hkrati pa je vzrok za vrsto 
konfliktnih odločitev o rabi prostora v planskih aktih; prostor 
sam postaja skorajda nepomemben družbenoekonomski fak- 
toroziroma faktor tržišča; 

- vtisu o statičnosti prostorskega planiranja, ki izhaja iz 
dveh nasprotujočih vzrokov: nekvalitetne in parcialne odloči- 
tve o predvidenih prostorskih ureditvah, sicer pa oblikovane 
v absolutnem smislu, terjajo v praktičnem izvajanju stalno 
spreminjanje, prihaja pa tudi do objektivnih potreb po prilaga- 
janju dinamičnemu razvoju družbe pri nas in v svetu. Pri tem 
se načelo o kontinuiranosti planiranja dejansko v praksi spre- 
minja v 5-letno kampanjsko planiranje, ustvarja pa se tudi vtis 
o dominaciji postopkov nad vsebino in nameni prostorskega 
planiranja; 

- strokovnem nazadovanju in neustrezni organiziranosti 
področja urejanja prostora, zlasti prostorskega planiranja. 
Negiranje specifike in zahtevnosti prostorskega planiranja je 
eden glavnih vzrokov, da družba v praksi ne čuti večje potrebe 
po strokovnjakih s tega področja. Velik del strokovnega 
kadra, ki se je v preteklosti ukvarjal s prostorskim planiranjem 
in urbanističnim načrtovanjem,, se je preusmeril na dohod- 
kovno in drugače bolj »perspektivne« naloge, stroka ni obli- 
kovala in razvijala svojih zakonitosti, pravil in znanja, uspo- 
sabljanje strokovnjakov s tega področja - tako v dodiplom- 
skih kot v drugih oblikah študija, pa vedno manj sledi dejan- 
skim potrebam. Nazadovalo je tudi raziskovalno delo na tem 
področju; 

- nedodelanem in med seboj nepovezanem informacij- 
skem sistemu za potrebe urejanja prostora, saj ob ohlapnih 
in nepopolnih strokovnih utemeljitvah odločitev o urejanju 
prostora tudi ni čutiti potrebe po takem informacijskem si- 
stemu. 

Stanje v prostoru in pičli rezultati prostorskega planiranja 
v okviru integralnega sistema družbenega planiranja nareku- 
jejo redefinicijo vloge in mesta prostorskega planiranja in 
urbanističnega načrtovanja pri načrtovanju družbene repro- 
dukcije. Oblikuje se jasno izhodišče, da se s prostorskim 
planiranjem na podlagi omejitev in možnosti oblikujejo pogoji 
(ponudbe) za razvoj dejavnosti v prostoru in njihovi prostorski 
organizaciji tako, da dopuščajo, favorizirajo ali prepovedujejo 
določene posege in ureditve tudi mimo znanih in trenutnih 
zahtev posameznih subjektov. Za dosego takih ciljev bo treba 
namesto sedanjega principa konsenza prostorskih interesov 
med posameznimi subjekti vzpostaviti čvrstejšo nadrejenost 
širših interesov ožjim oziroma splošnih interesov nad interesi 
posameznikov. Interesno dogovarjanje naj poteka v okviru 
nedvoumnih prostorskih pogojev, sprejetih na nivoju družbe- 
nopolitične skupnosti. To zahteva tudi večjo vlogo in odgo- 
vornost teh skupnosti (zlasti republike) pri oblikovanju temelj- 
nih usmeritev za razvoj v prostoru ter v procesu usklajevanja 
različnih interesov, pa tudi pri kontroli in uresničevanju plan- 
skih odločitev oziroma njihovih prostorskih sestavin. 

Predlagani način oblikovanja odločitev o prostoru daje 
večje možnosti aktiviranja mehanizmov urejanja prostora tudi 
na področju preventivnega delovanja glede varstva in izbolj- 
šanja človekovega okolja. Preko »ponudbe« prostora (lokacij) 
se zahteve varstva okolja integrirajo v prostorske odločitve, 
odločneje pa vplivajo na razvoj dejavnosti v prostoru nasploh. 

Res je, da sedanje družbene razmere, kakor tudi slaba 
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usposobljenost združenega dela za planiranje in določena 
inercija iz preteklosti glede vloge in pomena planov, izredno 
otežuje uveljavitev in izvedbo sedanjega načina planiranja 
nasploh. Res je tudi, da ima prostorsko planiranje glede 
oblikovanja tehničnih rešitev svoja pravila (nič drugačna kot 
v drugih družbah), in je v tem smislu normativno dokaj obvla- 
dovano, vendar pa postanejo problemi samega prostorskega 
planiranja težko obvladljivi v obstoječem sistemu razmerij 
med nosilci planiranja pri oblikovanju in sprejemanju odloči- 
tev. Prav integrativna funkcija DPS pri prostorskem planiranju 
zahteva, da le-ta poskrbi za usposobitev stroke, ki se ukvarja 
s prostorskim planiranjem. Stroka mora v okviru integralnega 
planiranja najti svojo identiteto, razviti svoja lastna pravila in 
dograditi strokovno znanje s tega področja. Brez tega tudi 
kakršnekoli zakonske spremembe glede mesta in vloge pro- 
storskega planiranja pri načrtovanju družbene reprodukcije 
ne bodo dale željenih rezultatov. Torej je poleg zakonske 
redefinicije prostorskega planiranja prav tako važno, da čim 
širšo strokovno javnost usposobimo za prostorsko planiranje. 

V okviru obstoječe zakonodaje so republiški upravni organi 
in organizacije že pripravili vrsto strokovnih pripomočkov, ki 
že vsebujejo nekatere nove rešitve in jih posredovale občinam 
in SIS-om na ravni republike. Ti pripomočki se že uporabljajo 
v procesu dopolnitev planskih dokumentov in pri pripravi 
prostorskih izvedbenih aktov. 

Prikazane spremembe na področju urejanja prostora, ki so 
vezane na spremembo vrste zakonskih predpisov, organizira- 
nosti in dela, ni mogoče niti ni smotrno uveljavljati na hitro. 
Zahtevajo poglobljeno presojo in pozornost zlasti v strokov- 
nih in političnih krogih, terjajo pa tudi predhodno preveritev 
v.praktičnem delovanju. Vsake nedomišljene in zaletave spre- 
membe tako v normativni kot v organizacijski obliki področja 
urejanja prostora, še bolj pa nekritično (in po svoje lagodno) 
pristajanje na stari, preživeli in samozadostni sistem urbani- 
stičnega planiranja, bi to področje vodilo v še slabše razmere 
in zmedo. 

II. 

Za ureditev stanja in izboljšanje razmer na področju pro- 
storskega urejanja, so se v dosedanjih razpravah o poročilu 
oblikovale zlasti naslednje ugotovitve in predlogi, 

1. Planiranje v prostoru 

Analizira in na novo naj se definira vloga in mesto prostor- 
skega planiranja. Prostorskemu planiranju naj se priznajo 
specifike, ki v okviru integralnega planiranja omogočajo obli- 
kovanje ponudbe urejenega prostora. Ob tem naj se še pose- 
bej posveti pozornost povezavam in soodvisnostim med druž- 
benoekonomskim in prostorskim planiranjem, metodologiji in 
metodam vseh vidikov planiranja ter vpetosti prostorskega 
dela plana v enotni družbeni plan. Ob tem bo treba razrešiti 
zlasti naslednja vprašanja: 

- Vprašanja hierarhije interesov (hierarhije planskih odlo- 
čitev) in vloge republike in občin,ter ostalih subjektov pri 
prostorskemu planiranju. S prostorskim planiranjem na 
nivoju republike naj se oblikujejo usmeritve in rešitve v tistih 
komponentah, ki so ključnega pomena za skladen razvoj 
v prostoru celotne republike (model poselitve in omrežja 
infrastrukture, usmeritve glede rabe prostora in dobrin sploš- 
nega pomena), občina pa te elemente, usklajene na republi- 
škem nivoju prevzame in jih razčleni (prostorsko opredeli) do 
ustrezne stopnje podrobnosti. Hkrati mora DPS dobiti funk- 
cije in se organizirati tako, da bo lahko strokovno podprto in 
celovito urejala prostor ter uokvirjala želje posameznih sub- 
jektov glede rabe prostora v celovit koncept, od njih pa 
dosledno zahtevala vsestransko utemeljitev interesov glede 
prostorskih ureditev. 

Izkušnje zadnjih let so ponovno potrdile, da se v prostoru 
ne da sektorsko (suvereno) planirati. Temeljni nosilec in koor- 
dinator prostorskega planiranja je DPS, zato je vprašljiva 
praksa oblikovanja odločitev o rabi prostora s »seštevanjem 
sektorskih interesov«, temveč se mora prostor obravnavati 
kot nedeljiva celota. 
- Vprašanje načina planiranja v prostoru. Prostorsko pla- 

niranje naj na podlagi prostorskih omejitev oblikuje pogoje 
(»ponudbo prostora«) za prostorske posege tako, da dopuš- 
čajo, podpirajo ali prepovedujejo določene posege ter tako, 

da se ob upoštevanju gornjega principa prostor ureja v zaže- 
Ijeni smeri. To hkrati pomeni vzpostaviti trg stavbnih zemljišč 
kot pomemben regulator za sprejemanje lokacijskih odločitev 
posameznikov in delovnih organizacij, kjer se posamezni sub- 
jekti odločajo v skladu z realno zastavljenimi družbenimi 
prioritetami. 

Ob tem bo treba jasno določiti, kaj je predmet prostorskega 
planiranja (planiranja DPS) ter diferencirati predmete planira- 
nja različnih nosilcev in na različnih nivojih. Predvsem bo 
treba oblikovati jasnejši odnos do zakonsko zaščitenih dobrin 
skupnega in splošnega pomena; kaj in v kolikšni meri ščitimo 
pred kakršnimikoli spremembami (»neplanibilnost stvari«), 
kaj je predmet planiranja pod posebnimi pogoji ter kako in na 
kakšen način se načrtovanje razvoja prilagaja tem kategori- 
jam. Pri tem bo treba nujno povečati in podrobneje opredeliti 
odgovornosti ržpublilke pri varovanju vrednot nacionalnega 
pomena v slovenski kulturni krajini. 

- Vprašanje vsebine in oblike plana republike in planov 
občin. Prostorske sestavine republiškega plana (zlasti dolgo- 
ročnega) naj bo izražen predvsem v obliki kriterialnih obvez- 
nih izhodišč ter čvrstih strateških usmeritev. Ta izhodišča in 
usmeritve občinski plan operacionalizira na določeno 
območje oziroma površino, ostalim površinam pa določa 
namensko rabo v skladu s svojimi razvojnimi potrebami tako, 
da ob varovanju dobrin splošnega pomena oblikuje pogoje za 
pospeševanje dohodkovno najbolj zanimivega razvoja na last- 
nem območju. 

Op Načelo sočasnosti priprave planskih aktov na nivoju 
republika-občina se ohranja, in sicer tako, da se prenaša 
v fazo strokovnega utemeljevanja in oblikovanja planskih 
odločitev; samo sprejemanje občinskih planov glede na repu- 
bliškega pa terja določen časovni zamik! Tak princip se je že 
uveljavil ob spremembah in dopolnitvah planskih aktov SR 
Slovenije. 
- Vprašanje učinkovitosti sedanjih časovnih nivojev in 

dometov prostorskega planiranja. Usmeritvam, zlasti pa 
obveznim izhodiščem prostorskih sestavin dolgoročnih pla- 
nov (republiškega in občinskih) se sedaj »na silo« in brez 
potrebe postavljajo časovne omejitve. Njihova veljavnost naj 
bo neomejena oziroma naj veljajo do takrat, ko njihovo spre- 
membo terjajo bistveno spremenjeni pogoji družbenega raz- 
voja, nova spoznanja itd. (kar sicer že upoštevajo spremembe 
in dopolnitve republiških planskih aktov). 

Vedno bolj je tudi očitno, da 5-letni srednjeročni plan zaradi 
svojega časovnega dometa ne omogoča vsem subjektom 
objektivno vključevanje njihovih realnih predvidevanj, zlasti 
pa ne omogoča priprave in uresničitev obsežnejših prostor- 
skih konceptov. Pri iskanju rešitev tega problema je treba 
upoštevati, da ima planiranje in načrtovanje razvoja v DPS tri 
dimenzije (nivoje); konceptualno, operativno in programsko. 
Problem je v tem, kako te dimenzije uokviriti v vsebino in 
postopke sprejemanja ustreznih aktov, tako, da bo vsaka 
dimenzija dobila svoj izraz, vendar ne na račun druge (n. pr. 
razmišljanja o parcelah zamegljuje konceptualni - strateški 
nivo razmišljanja v dolgoročnem planu). Načelno obstajajo 
sledeče možnosti: 

- združiti vse tri nivoje v en dokument; 
- operativni nivo pridružiti bodisi konceptualnemu, bodisi 

programskemu nivoju in oblikovati dva dokumenta (dolgo- 
ročni plan in srednjeročni plan z bistveno različnimi vsebi- 
nami); 

- oblikovati tri različne dokumente. 
Predlogi in sugestije iz razprav o poročilu so zlasti v smeri 

prve možnosti, nekaj jih je bilo tudi v prid drugi, za tretjo pa se 
praktično nihče ni ogreval. 
- Vprašanje poenostavitve postopkov za pripravo in 

sprejemanje planskih aktov DPS. V razpravah je bila izražena 
enotna zahteva, da se postopek za pripravo in sprejem plan- 
skih aktov poenostavi oziroma, da se v primeru, če se 
postopki za pripravo in sprejem družbenega plana zakonsko 
ne poenostavijo, prostorske sestavine plana sprejemajo dru- 
gače (»enostavneje«) od ostalih delov. Ta zahteva je seveda 
vezana na dograjevanje samega sistema družbenega planira- 
nja, pri čemer pa je del odgovorov že dan v opisanem pristopu 
k prostorskemu planiranju. Kaže pa presoditi, ali se dopolni- 
tve planov (prostorskih sestavin), ki vsebinsko ne sprerrvnjajo 
dogovorjenih planskih odločitev (in s katerimi bo treba tudi 
v bodoče računati), lahko sprejemajo po krajšem postopku, 
kot velja za pripravo in sprejem samega plana. 
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- Vprašanje medobčinskega sodelovanja pri pripravi 
planskih aktov. Trdneje - institucionalno - bi veljalo določiti, 
kdaj in na kakšen način morajo občine skupaj načrtovati in 
usklajevati razvoj v prostoru ter pri prostorskem planiranju 
bolj upoštevati njegov regionalni vidik. Ob jasnih pristojnostih 
in vlogah republike in občin pri urejanju prostora bo repu- 
blika lažje intervenirala takrat, ko je očitno, da občine kršijo 
»republiške interese«. 

Hkrati naj se trdneje opredelijo pristojnosti posebnih DPS 
(zlasti mest, razdeljenih na več občin) pri vprašanjih prostor- 
skega planiranja ter v takih primerih občinam ne le dopuščati 
možnost, temveč jih zavezati, da pripravijo in sprejmejo 
skupne plane. 

- Vprašanje vloge lokalnih struktur, zlasti KS pri obliko- 
vanju in sprejemanju odločitev o prostoru. Podpirati in razvi- 
jati je treba vse oblike in možnosti vključevanja prizadetega 
oziroma zainteresiranega prebivalstva pri oblikovanju odloči- 
tev o prostoru zlasti takrat, ko se določene prostorske uredi- 
tve predvidevajo na območju njihovega bivanja in dela. Ob 
razumljivih interesih KS, da čuva in razvija zlasti svoje nepo- 
sredno okolje, pa ostaja dejstvo, da se v obstoječih pogojih 
oblikujejo skupni interesi krajanov v smeri, ki blokira kakršne- 
koli spremembe v njihovem ožjem okolju, ali pa KS, zaradi 
izgube določenih ugodnosti preprečuje načrtovanje in 
izvedbo »nepopularnih« prostorskih posegov na njihovem 
območju (npr. odlagališča odpadkov, načrtovanje industrij- 
skih območij in objektov in podobno). Rešitev bi kazalo iskati 
v smeri, da KS neposredno participira določen del učinkov 
v družbeni reprodukciji, ustvarjenih na njenem območju ozi- 
roma, da se del teh sredstev usmerja v dotično občino ozi- 
roma KS kot nadomestilo za izgubljene ugodnosti na račun 
širših družbenih koristi. 

- Vprašanje ugotavljanja usklajenosti (prostorskih 
sestavin) planov. Določi naj se jasnejši in racionalnejši posto- 
pek usklajevanja planov, pri čemer naj se ugotavljanje uskla- 
jenosti občinskih planskih predvidevanj prične že v fazi 
osnutka občinskih planov. Ob tem bo treba doreči kriterije za 
oblikovanje dodatnih obveznih občinskih izhodišč, uveljavlja- 
nje odstopanj od republiških izhodišč v občinskih planih ter 
ugotavljanje usklajenosti občinskih in republiških' planov. 
Oblikuje naj se jasno stališče, da ima že sama ugotovitev 
o neusklajenosti plana neposredno posledico, da se tak plan 
v neusklajenem delu ne sme uporabiti kot podlaga za pripravo 
prostorskih izvedbenih aktov. 
- Vprašanje metodoloških pripomočkov za planiranje. 

V primeru, da se odločimo za spremembo in vsebinsko dogra- 
jevanje sistema planiranja, bi morali hkrati, vzporedno pri- 
pravljati in testirati dogovorjene spremembe in na tej podiagi 
pripravljati metodološke pripomočke, tako, da bi ob spreme- 
njeni zakonodaji lahko občinam in drugim nosilcem planira- 
nja ponudili tudi napotila za praktično izvajanje sprejete zako- 
nodaje. 

Varovanje kmetijskih zemljišč 
Skupne ugotovitve z dosedanjih razprav o poročilu kažejo, 

da je zakonska zaščita najboljših kmetijskih zemljišč sicer 
potrebna in utemeljena, vendar pa le od zakonske zaščite in 
prepovedi graditve na najboljših kmetijskih zemljiščih preveč 
pričakujemo. Zelo pomembno je namreč tudi spoznanje 
o kmetijskem zemljišču kot nenadomestljivem družbenem 
bogastvu. Skrb družbe za to bogastvo se še posebej izraža 
v oblikovanju družbeno ekonomskih pogojev za kmetijsko 
proizvodnjo, ki spoštuje mnogotere funkcije prostora in 
v zagotavljanju dolgoročne socialne in ekonomske perspek- 
tive kmetovanja. 

Poleg nekaterih smeri za razreševanje odprtih problemov 
varovanja kmetijskih zemljišč v planih, zajetih v prejšnjem 
poglavju, so se v dosedanjih razpravah oblikovali naslednji 
predlogi: 

- presodi naj se možnost, da bi bili kriteriji za poseganje 
na kmetijska zemljišča (določanje druge rabe) različni in 
odvisni od kvalitete zemljišča (sedaj so enaki na vsem 1. 
območju kmetijskih zemljišč) ter odvisni od komparativnih 
prednosti posameznih območij za različne rabe prostora. Pri 
oblikovanju planskih odločitev naj bi bolj upoštevali speci- 
fične funkcije in razvojne možnosti posameznih širših obmo- 
čij, za razliko od sedanje ureditve, kjer rabimo enake kriterije 
na vsem 1. območju kmetijskih zemljišč, ne glede na proiz- 

vodne sposobnosti ali posameznih parcel ali širšega ob- 
močja; 

- nadaljnje posege v »kmetijski prostor« bo možno občut- 
neje zmanjšati le, če bomo tem zemljiščem priznali realnejšo 
tržno vrednost ter hkrati razvili programe za pospešeno pre- 
navljanje in zgoščanje naselij v tem prostoru. Ob tem naj se, 
glede na različna merila za poseganje na 1 območje kmetij- 
skih zemljišč, diferencira tudi višina nadomestil za tako spre- 
membo namembnosti, presodi pa naj se tudi možnost, da se 
višina teh nadomestil diferencira glede na trajno ali začasno 
odtujena zemljišča za kmetijsko proizvodnjo; 

- bolj kritično, zlasti pa bolj strokovno bo treba obravna- 
vati agrooperacije, zlasti melioracije kmetijskih zemljišč. Te 
melioracije se prevečkrat načrtujejo enostransko in premalo 
upoštevajo tudi druge funkcije obravnavanih območij (vodno 
gospodarstvo, gozdarstvo, lovstvo, varovanje naravne'in kul- 
turne dediščine in ohranjanje ekološkega ravnovesja v naravi 
in podobno). Smotrnost naložb v melioracije naj se presoja 
enako kot smotrnost naložb v ostale investicije Republiške 
institucije bi morale oblikovati enotna stališča o melioracijah 
in pripraviti merila za ocenjevanje njihove opravičljivosti. 
Hkrati naj se presodi opravičljivost sedanje ureditve, po kateri 
je možno le z izrednimi sredstvi in po izrednem postopku 
uveljavljati drugo rabo na kmetijskih zemljiščih, ki bodo šele 
z družbenimi vlaganji dejansko (lahko) postala kvalitetna 
kmetijska zemljišča (npr. zemljišča, predvidena za meliora- 
cije); 

- vloga kmetijskih zemljiških skupnosti pri oblikovanju 
prostorske politike oziroma pri načrtovanju posegov v prostor 
ni jasno določena oziroma se v praksi različno tolmači: pri 
pripravi planskih aktov in d&gih odločitvah v zvezi z ureja- 
njem prostora, ali se jo obide, ali pa ne upošteva njenih 
predlogov. Sicer pa skupna ocena delovanja kmetijskih zem- 
ljiških skupnosti kaže, da te skupnosti niso niti strokovno niti 
kadrovsko usposobljene za naloge v zvezi s prostorskim ure- 
janjem. 
Urejanje naselij in drugih posegov v prostor (urbanistično 
načrtovanje) 

Razen nekaterih konkretnih predlogov za spremembo in 
dopolnitev posameznih določb zakona o urejanju naselij in 
drugih posegov v prostor sta se o predpisih, ki urejajo to 
področje, dosedaj oblikovali dve osnovni ugotovitvi. Prva je 
ta, da je zaradi splošnih razmer, ki smo jim priča na področju 
prostorskega urejanja (nejasnih izhodišč v planskih aktih za 
pripravo PIA, nevzpostavljenega prostorskega informacij- 
skega sistema in pomanjkanja podatkov o prostoru, slabega 
vključevanja ustreznih subjektov v pripravo PIA, pomanjkanja 
finančnih sredstev in pod.) to zakonodajo težko izvajati. Zato 
bodo v občinah z družbenimi plani zastavljene naloge 
(mišljena je predvsem priprava PIA) v tem srednjeročnem 
obdobju realizirali komaj polovično. 

Druga, vsebinska ugotovitev pa je, da bi pri izvajanju pro- 
storske zakonodaje morali bolj selektivno obravnavati poseli- 
tev oziroma njeno načrtovanje v ruralnih območjih - sedaj se 
merila za posege v prostor v PUP oblikujejo po enakem 
principu za n. pr. gorska območja z redko poselitvijo, kot za 
priurbana, gosto poseljena območja. Kriteriji za urejanje pror 
štora v urbanih območjih bi morali biti drugačni (bolj zah- 
tevni) od tistih v ruralnih (bolj specifični), kar naj se na podlagi 
strokovnih utemeljitev vgradi v navodilo o vsebini posebnih 
strokovnih podlag in o vsebini prostorskih izvedbenih aktov 
(Ur. I. SRS, št. 14/85). V tem predpisu naj se tudi bolj določeno 
obravnavajo specifike načrtovanja prostorskih ureditev, ki 
niso graditev (n. pr. melioracije, revitalizacija in sanacija 
degradiranih območij in podobno). Zagotovi naj se tudi večja 
kontrola nad zakonsko in strokovno neoporečnostjo PIA. 

V praksi se tudi vedno bolj kaže, da bo treba strokovno bolj 
doreqi načrtovanje prostora s PIN v smislu oblikovanja pogo- 
jev (omejitev in ponudbe), v okviru katerih naj investitor 
poišče svoje možnosti in prednosti za prostorski razvoj ter se 
jim prilagodi. To ima seveda svoj vpliv tudi na oblikovanje 
pianskih odločitev, saj se razvoj posameznih dejavnosti v pro- 
storu tako v veliki meri načrtuje v odvisnosti od ponudbe 
primernega prostora (lokacij) za posamezne dejavnosti. Sedaj 
se večina PIN, zlasti za območja proizvodnih dejavnosti, pravi- 
loma pripravlja za vnaprej znanega investitorja oziroma proiz- 
vodno tehnologijo, če pa tega ni, so ti načrti oblikovani brez 
jasnih pogojev za posege v prostor. 
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Vse več je tudi pobud in zahtev, da se postopka za izdajo 
lokacijskega in gradbenega dovoljenja združita v en posto- 
pek. Taka rešitev je seveda možna, uresničljiva pa le s hkratno 
dograditvijo vsebine ifc oblike prostorskih izvedbenih aktov in 
ob doslednem spoštovanju zakonskih zahtev glede teh aktov 
- vsebinsko jasni in popolni prostorski izvedbeni akti so 
pogoj za uveljavitev omenjene pobude v praksi. 

op: PIA - prostorski izvedbeni akti 
PUP - prostorski ureditveni pogoji 
PIN - prostorski izvedbeni načrt 

Stavbna zemljišča 
Problemi in težave v zvezi z urejanjem stavbnih zemljišč so 

take narave in dimenzije, da v občinah terjajo posebno obrav- 
navo. RKVOUP in IS Skupščine SR Slovenije sta zato že 
vključila v svoj program dela za leto 1988 podrobnejše poro- 
čilo o problematiki stavbnih zemljišč in izvajanja predpisov 
s tega področja. Ker bo tudi to poročilo spremljala široka 
razprava v občinah in drugih okoljih, podajamo na tem mestu 
le nekaj poudarkov in opozoril, ki so se oblikovala na doseda- 
njih razpravah o poročilu o urejanju prostora in terjajo ustrez- 
nejšo rešitev. 

- Stavbno zemljiška politika je po veljavnih zakonskih reši- 
tvah usmerjena izključno v urejanje novih zazidalnih površin. 
Sredstva za uporabo stavbnih zemljišč se ne morejo usmerjati 
v celostno prenovo obstoječih gradbenih struktur - torej ne 
moremo govoriti o sistematični prenovi urbanih struktur, 
četudi tako prenovo na veliko oznanjamo. 

- Neurejeno zajemanje mestne (urbane) rente - to je 
povečane vrednosti zemljišč zaradi že opravljenih družbenih 
vlagnaj, je močna zavora kvalitetnejšemu upravljanju s stavb- 
nimi zemljišči v urbanih aglomeracijah oziroma razvoju le-teh. 

- Zakonske spremembe terja uveljavljanje prednostnih 
pravic bivših lastnikov podružbljenih zemljišč. Pojavlja se 
namreč vrsta lastnikov, ki uveljavljajo ob prenosu zemljišč 
v družbeno lastnino na zemljiščih, namenjenih za individu- 
alno stanovanjsko gradnjo, prednostno pravico, ne da bi ob 
uveljavitvi te pravice plačali oziroma bili zavezani plačati tudi 
ustrezen del stroškov opremljanja stavbnih zemljišč. Takojš- 
nje plačilo ustreznega deleža stroškov opremljanja stavbnih 
zemljišč bi pomenilo potrditev resnosti namere bivših lastni- 
kov, da bodo gradili, preprečilo pa bi tudi očitne špekulacije. 

- Zakonsko naj se bolj precizira, na kakšen način se delež 
v ceni prodanega zemljišča, ki rezultira iz vlaganj družbene 
skupnosti v komunalno infrastrukturo in s tem povečuje ceno 
zemljišča, namensko prenese kot vir v sklade stavbnih zem- 
ljišč za komunalno urejanje novih območij za pozidavo. S tem 
bi zmanjšali interes po begu graditeljev od organizirane grad- 
nje, izven območij prostorskih izVedenih načrtov, ki ima često 
negativne vplive na prostor. 
Upravna organiziranost področja prostorskega urejanja 

V dosedanjih razpravah so bila dokaj različna mnenja 
v zvezi z ustanavljanjem upravne organizacije za urbanistično 
načrtovanje oziroma družbeno planiranje. Velika večina se 
strinja s tem, da mora občina dobiti zopet večjo vlogo pri 
zadevah prostorskega urejanja, torej tudi, da je sama zamisel 
o ustanavljanju upravnih organizacij utemeljena, vendar pa 
v danih pogojih težko izvedljiva. Za to navajajo zlasti tri 
osnovne razloge: 

- pomanjkanje finančnih sredstev v občinskih proračunih, 
ki bi jih rabili za začetno obdobje delovanja teh organizacij 
(zagonska sredstva); 

- pomanjkanje ustreznega strokovnega kadra, saj izobra- 
ževalne inštitucije ne usposobijo ustreznega kadra za prostor- 
sko planiranje, pa tudi glede na omejene možnosti nagrajeva- 
nja upravnih delavcev - upravna organizacija je namreč 
posebna oblika upravnega organa - strokovnjaki praktično 
ne kažejo nikakršnega zanimanja za zaposlovanje v upravni 
organizaciji in 

- nerešeno vprašanje (institucionalnega) regijskega pove- 
zovanja, saj glede na sedanje ustavne pravice občin, le - te 
samostojno odločajo o medobčinskem povezovanju, (ki ga pa 
na tem področju praktično ni); občine sicer pravilno ugotav- 
ljajo, da je najracionalnejša oblika upravne organizacije 
medobčinska, vendar pa bodo zaradi različnih vzrokov tako 
obliko organiziranosti uporabili le v treh primerih. 

Čeprav so opisane težave v občinah realnost, vendarle 
menimo, da moramo zaradi večje vloge DPS pri urejanju 

prostora vztrajati na ustanovitvi upravnih organizacij za vse 
občine (do 31. 05. 1988 je bilo v občinah ustanovljeno 32 
upravnih organizacij, do konca leta pa je predvidena ustano- 
vitev upravnih organizacij že za 19 občin). Ob tem je treba 
poudariti, da delovanje upravne organizacije ne sme biti 
odvisno od uslug, ki jih nudi v svobodni menjavi dela oziroma 
od boljših ali slabših tržnih pogojev, temveč je končni cilj 
upravne organizacije prav finančna neodvisnost od občasnih 
jn neposrednih naročil združenega dela. V začetnem obdobju 
njihovega delovanja je sicer opravičljivo uporabiti vse možne 
oblike-njihovega organiziranja in financiranja, (v začetnem 
obdobju je zlasti v manjših občinah možno ustanavljati 
upravne organizacije pri ustreznem upravnem organu), pri 
čemer pa je treba stremeti za končno obliko upravne organi- 
zacije: upravna organizacija, ustanovljena na regijskem 
nivoju in finančno neodvisna od trenutnih razmer pri uporab- 
nikih prostora. 

Izvajanje nalog, ki so z ustreznimi predpisi naložene repu- 
bliškim upravnim organom in organizacijam, terja visoko 
organizacijsko in strokovno usposobljenost. Za opravljanje 
strokovnih nalog v zvezi s prostorskim planiranjem oziroma 
razvojem njihovih teoretsko metodoloških izhodišč je treba 
glede ha spoznano vlogo prostorskega planiranja, na republi- 
ški ravni zagotoviti ustrezne organizacijske in kadrovske 
pogoje za: 

- opravljanje strokovnih nalog, ki se nanašajo na oblikova- 
nje odločitev o razvoju dejavnosti v prostoru in njihovi pro- 
storski organizaciji; 

- opravljanje strokovnih nalog, ki se nanašajo na urbani- 
stično načrtovanje in izvajanje prostorskih odločitev; 

- razvijanje teoretsko-metodoloških izhodišč za urejanje 
prostora; 

- pripravo strokovnih podlag za predpise in druge ukrepe 
v zvezi z urejanjem prostora; 

- opravljanje nalog v zvezi z razvojem informacijskega 
sistema za urejanje prostora; 

- usklajevanje in usmerjanje znanstveno raziskovalnega 
dela s področja prostorskega urejanja ter usklajevanje zahtev- 
nih projektov s tega področja (n. pr. priprava prostorskih 
izvedbenih načrtov, ki jih sprejme IS Skupščine SR Slovenije). 

V prid potrebi po zagotovitvi načrtnejšega opravljanja nave- 
denih nalog na republiškem nivoju govori tudi zastavljeni 
model organiziranosti področja prostorskega urejanja v obči- 
nah, ki nima ustreznega odraza na nivoju republike. Zato naj 
bi se poleg opisanih nalog organiziralo sodelovanje z občin- 
skimi upravnimi organizacijami pri reševanju strokovnih vpra- 
šanj prostorskega urejanja ter v določenih primerih prevze- 
malo in koordiniralo naloge regijskega značaja, ki jih sedaj 
praktično nihče ne opravlja. 

V nadaljnjem dograjevanju upravne organiziranosti 
področja urejanja prostora se tudi vedno bolj kaže potreba po 
celoviti obravnavi in analizi vseh oblik dejavnosti, ki so 
pomembne in potrebne za delovanje družbenopolitične skup- 
nosti na tem področju. Te dejavnosti so zlasti: 

- upravno-pravne zadeve s področja urejanja prostora, 
vključno z zadevami, ki so sedaj v pristojnosti gradbeništva; 

- inšpekcijske službe na področju urejanja prostora in 
varstva okolja; 

- prostorsko planiranje in urbanistično načrtovanje 
(naloge, ki jih zakon določa upravnim organizacijam); 

- strokovna opravila za področja, tesneje povezana s pro- 
storskim urejanjem, ki so organizirana po SIS materialne 
proizvodnje (sklad stavbnih zemljišč, komunalna infrastruk- 
tura, stanovanjsko gospodarstvo); 

- geodezija. 

Informacijski sistem za urejanje prostora 
Dosedanji razpravljalci o poročilu so ugotavljali, da infor- 

macijski sistem za urejanje prostora v občinah praktično ne 
deluje, še največ je narejenega na področju geodezije, vendar 
tudi zanjo ugotavljajo, da so geodetske podlage, zlasti pod- 
lage za urbanistično načrtovanje pomanjkljive in se tekoče ne 
obnavljajo. 

Za vzpostavitev celovitega in med seboj združljivega infor- 
macijskega sistema za urejanje prostora terjajo v občinah od 
pristojnih republiških inštitucij, da opredelijo jasne cilje, smo- 
tre in enotne standarde informacijskih sistemov ter na tej 
podlagi pripravijo enotne osnove in metodologijo za urejanje 
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tega iistema v svojih sredinah. Opozarjajo pa, da bo treba tem 
nalogam nameniti več finančnih sredstev tudi v okviru prora- 
čunov DPS, kar bo glede na pičla proračunsk^sredstva velik 
problem. 

Finančna sredstva za urejanje prostora 
V zvezi s finančnimi sredstvi za urejanje prostora gre za 

očiten nesporazum. Pogoste so namreč trditve, da izvajanje 
nove prostorske zakonodaje terja znatno večja sredstva kot 
v preteklosti. Vendar pa so se tudi na podlagi stare zakono- 
daje s tega področja pripravljali družbeni planj, urbanistični 
programi, prostorski izvedbeni dokumenti in pod.. Vprašati bi 
se morali, koliko sredstev je družba v preteklosti namenjala 
tem nalogam oziroma kako kvalitetno in strokovno so se te 
naloge opravljale. Dejstvo je, da je bilo tem nalogam name- 
njeno vedno manj sredstev (pa tudi trošila so se često neraci- 
onalno), naloge v zvezi z urejanjem prostora so se opuščale 
ali površno opravljale in pod., kar vse je pripomoglo k stanju 
prostorskega urejanja, kot ga prikazuje poročilo. Dejstvo je 
tudi, da terja prostorsko urejanje, zaradi vedno številnejših in 
zaostrenih konfliktov, ki jih povzroča gospodarski razvoj 
v prostrou, večje ekološke osveščenosti prebivalstva in pod. 
vedno večjo pozornost, postaja vedno bolj zahtevno, kar 
seveda narekuje tudi več finančnih sredstev. 

Tega se v občinah tudi zavedajo, zato zahtevajo, aa se 
dotok sredstev za prostorsko urejanje (od priprav raziskav in 
strokovnih gradiv o prostoru, do priprave planov in PIA) 
sistemsko drugače uredi. Republiški izvršni svet in njegovi 
pristojni upravni organi naj presodijo možnosti in pripravijo 
take rešitve, ki bi omogočale oblikovanje znatno večjih sred- 
stev za te namene v republiškem in občinskih proračunih, 
vendar ne le s prerazporeditvijo teh sredstev na škodo drugih 
potreb. Glede na sedanji dotok sredstev bodo v občinah lahko 
realizirali s srednjeročnim planom zastavljene naloge manj 
kot 50%. 

III. 

PREDLOGI IN SKLEPI IZVRŠNEGA SVETA 
SKUPŠČINE SR SLOVENIJE 

Op : V tem poglavju so povzeti in prikazani vsi predlogi za 
izboljšanje stanja na področju prostorskega urejanja, in sicer 
dopolnjeni predlogi iz poročila in dodatni, novi predlogi, 
oblikovani na podlagi razprav v občinah. 

Za zaostritev smotrne in uravnotežene razvojne politike 
v prostoru SR Slovenije ter za njeno učinkovitejše izvajanje, je 
treba čimprej določiti ter izvesti naloge in aktivnosti, s kate- 
rimi bodo odpravljeni vzroki ugotovljenih nepravilnosti, 
pomanjkljivosti in neurejenosti stanja na področju urejanja 
prostora ter ustvarjeni pogoji za uspešnejše izvajanje dogo- 
vorjenih nalog v tem in kasnejših planskih obdobjih. 

A/ PREDLOGI 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije predlaga: 

1. Izvršnim svetom skupščin občin ter izvršilnim organom 
skupščin posebnih družbenopolitičnih skupnosti, da: 

- v primeru ugotovljenih neusklajenosti ali pomanjkljivosti 
planov, te plane v skladu z mnenjem medresorske komisije 
Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije, čimprej dopolnijo. 
Občine, ki še niso sprejele planov, naj to čimprej opravijo (d), 

- v občinah, kjer pri pripravi planov niso utemeljili pose- 
gov na 1: območje kmetijskih zemljišč s proučitvijo variantnih 
rešitev na slabših kmetijskih zemljiščih to opravijo ob pripravi 
novih srednjeročnih planov in po potrebi dopolnijo oziroma 
spremenijo določene plane (p): 

- pri pripravi prostorskih sestavin planov upoštevajo, da 
ureditveno območje naselja obsega le površine, ki so nepo- 
sredno potrebne za zagotovitev sedanje in načrtovane funk- 
cije naselja in kamor se predvsem usmerja nova poselitev (p): 

- poskrbijo, da se v okviru javnih razprav o osnutku dolgo- 
ročnega in družbenega plana občine razgrnejo kartografski 
deli in kartografska dokumentacija teh.planskih aktov (n); 

- v skladu z družbenim planom SR Slovenije za obdobje 
1986-1990 in v skladu z dogovorom o temeljih družbenega 

plana SR Slovenije za obdobje 1986 1990 (126. člen) sprej- 
mejo programe, s katerimi bodo definirali dinamiko zagotav- 
ljanja proračunskih sredstev za uskladitev obstoječih in izde- 
lavo novih prostorskih izvedbenih aktov v skladu z zakonom 
o urejanju prostora in drugih posegov v prostor, pa tudi za 
dopolnjevanje prostorskih sestavnih planskih aktov in za delo 
urbanistične inšpekcije (d): 

- v skladu s planskimi nalogami, zakonskimi zahtevami in 
programom priprave prostorskih izvedbenih aktov pospešijo 
pripravo in sprejem prostorskih izvedbenih aktov, zlasti za 
tiste ureditve, ki so ključnega pomena za nemoten družbeni 
razvoj v občini in za zagotovitev zakonitih podlag za izdajanje 
dovoljenj za posege v prostor na celotnem območju občine. 
(P) 

- s programom priprave prostorskih izvedbenih aktov ozi- 
roma njegovo dopolnitvijo določijo pravočasno pripravo stro- 
kovnih podlag in drugih gradiv za prostorske izvedbene akte. 
katerih priprava in sprejem je predvidena v tem in v začetku 
naslednjega srednjeročnega obdobja ter v fazi priprave teh 
aktov zagotovijo sodelovanje vseh zainteresiranih družbenih 
subjektov, zlasti organov, organizacij in skupnosti, ki v skladu 
z omenjenim programom dajejo pogoje za pripravo prostor- 
skih izvedbenih aktov (p): 

- pravočasno zagotovijo in pospešijo preko programa 
geodetskih del pripravo potrebnih geodetskih podlag za plan- 
ske in prostorske izvedbene akte. Za geodetske zadeve pri- 
stojni občinski upravni organi morajo skrbeti, da so te pod- 
lage pripravljene v obsegu in vsebini, ki jo terja zahtevnost 
predvidenih prostorskih ureditev na posameznem obravnava- 
nem območju (p): 

- pospešijo aktivnosti v zvezi z ustanavljanjem upravnih 
organizacij za urbanistično načrtovanje: za zagotovitev sred- 
stev in potrebnega strokovnega kadra naj se v občinah pove- 
žejo s subjekti, ki neposredneje delujejo na področju prostor- 
skega urejanja (d): 

- kadrovsko okrepijo svoje strokovne, upravne in inšpek- 
cijske službe z delavci z visoko in višješolsko izobrazbo ter jim 
dajo pri njihovem delu ustrezno podporo. Z načrtnejšim 
dopolnilnim usposabljanjem in izobraževanjem strokovnih 
delavcev v upravnih organih in organizacijah ter z ustreznejšo 
materialno in drugo stimulacijo je treba izboljšati njihovo 
kvaliteto dela (p): 

- realizirajo obveznosti glede nelegalno zgrajenih objek- 
tov, ki so bili v uporabi pred 16. 4. 1978 ter zagotovijo 
dosledno ukrepanje glede drugih nedovoljenih posegov 
v prostor (p): 

- na podlagi analize kadrovskih in finančnih možnosti 
zagotovijo organizacijske, kadrovske in materialne pogoje za 
uvedbo in delovanje informacijskega sistema za urejanje pro- 
stora v skladu z enotnim informacijskim sistemom v SR Slove- 
niji (d). 

2. Samoupravnim organizacijam in skupnostim, da: 
- zlasti samoupravne interesne skupnosti, ki za SR Slove- 

nijo opravljajo dejavnosti posebnega družbenega pomena, 
čimprej dopolnijo svoje planske akte s kartografskim delom in 
kartografsko dokumentacijo ter dopolnijo strokovne podlage 
tako, da bo omogočeno usklajevanje prostorskih sestavin (p): 

- nosilci investicijskih namer, predvsem v primerih zahtev- 
nih posegov v prostor izdelajo oziroma dopolnijo predhodna 
dela oziroma idejne rešitve, da bodo občine v skladu s 125. 
členom dogovora o temeljih družbenega plana SR Slovenije 
za obdobje 1986- 1990 lahko zagotovile nemoteno pripravo in 
sprejem prostorskih izvedbenih načrtov (p): 

- subjekti, ki gospodarijo in upravljajo s prostorom ozi- 
roma z njegovimi resursi vzpostavijo ter sprotno vzdržujejo 
svoje evidence in valorizacije prostora (evidence osnovnih 
sredstev) (p): 

- Zveza kmetijskih zemljiških skupnosti Slovenije skupaj 
z Odborom za urejanje kmetijskih zemljišč pri Zvezi vodnih 
skupnosti Slovenije pripravi strokovna merila za ugotavljanje 
opravičljivosti in vrednotenje prioritet izvajanja agrarnih ope- 
racij. Metodologija mora omogočiti primerljivost investicij 
v agrarne operacije z investicijami v druge namene (n): 

- srednješolske in visokošolske organizacije, zaradi zah- 
tevnosti in strokovne specifike nalog ter velike družbene 
odgovornosti pri načrtovanju razvoja v prostoru, dopolnijo in 
razširijo svoje redne učne programe s tematikami oodročia 
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prostorskega planiranja. Podiplomski študij naj se organiza- 
cijsko prilagodi tako, da bo vanj možno zajeti čim širši krog 
strokovnih delavcev, ki v tej stroki že delajo in ki jih y občinah 
in Združenem delu tudi potrebujejo (n). 

B/SKLEPI 

1. 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije bo ustanovil medresor- 

sko delovno skupino, ki bo na podlagi analize sedanjega 
sistema družbenega planiranja in v tem okviru prostorskega 
planiranja tema podlagi možnih rešitev, nakazanih v poročilu 
in dodatni informaciji in po njihovi predhodni preveritvi 
v praktičnem delovanju pripravila predloge sprememb in 
dopolnitev ustreznih zakonskih predpisov s tega področja (n). 

2. 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije republiškim upravnim 

organom in organizacijam nalaga: 
2.1. Republiškemu komiteju za družbeno planiranje in 

Republiškemu komiteju za varstvo okolja in urejanje prostora, 
da v sodelovanju z Republiškim komitejem za zakonodajo 
pripravita predlog za spremembo zakona o urejanju prostora 
s takimi rešitvami, ki bodo omogočile preseči sedanje nezako- 
nito stanje pri urejanju prostora (n); 

2.2. Republiškemu komiteju za kmetijstvo, gozdarstvo in 
prehrano, da V sodelovanju z drugimi republiškimi upravnimi 
organi zagotovi ter spremlja dosledno uresničevanje določb 
zakona o kmetijskih zemljiščih in zakona o urejanju prostora, 
ki v primeru spremembe namembnosti zemljišč, trajno name- 
njenih kmetijski proizvodnji, nalagajo usposobitev drugih 
kmetijskih zemljišč za kmetijsko proizvodnjo vsaj v enakem 
obsegu. S tem v zvezi naj pripravijo enotna merila za vredno- 
tenje kmetijskih zemljišč, trajno namenjenih kmetijski proiz- 
vodnji, za primere tehtanja in določanja drugih rab in za 
nadomeščanje kmetijskih zemljišč, ko se le-ta namenijo dru- 
gim rabam (d). 

2.3. Republiškemu komiteju za varstvo okolja in urejanje 
prostora, da pripravi predlog odloka o merilih za določitev 
objektov in naprav ter drugih posegov v prostor, za katere 
sprejme prostorske izvedbene načrte IS Skupščine SR Slove- 
nije, ter s tem v zvezi ustrezno dopolnitev zakona o urejanju 
prostora (n). 

2.4. Republiškemu komiteju za družbeno planiranje, da 
skupaj z Republiškim komitejem za varstvo okolja in urejanje 
prostora in Zavodom SR Slovenije za družbeno planiranje 
pripravi podrobnejši koncept opravljanja nalog, ki bi jih bilo 
v skladu z novimi pogledi na mesto in vlogo urejanja prostora 
treba organizirati na republiški ravni (n); 

2.5. Republiškemu komiteju za varstvo okolja in urejanje 
prostora, da pripravi dopolnitve strokovnih navodil o vsebini 
strokovnih podlag in vsebini prostorskih izvedbenih aktov ter, 
da skupaj z drugimi upravnimi organi izdela podrobnejša 
napotila glede načinov sodelovanja tistih subjektov pri pri- 
pravi prostorskih izvedbenih aktov, ki dajejo k tem aktom 
soglasja (n): 

2.6. Republiškemu komiteju za varstvo okolja in urejanje 

prostora in Republiškemu komiteju za industrijo in gradbeni- 
štvo, da pripravita predloge uskladitve in poenotenja urbani- 
stične in gradbene zakonodaje, pri čemer naj presodita mož- 
nosti in način združitve izdaje lokacijskega in gradbenega 
dovoljenja v enoten postopek (n). , 

2.7. Republiškemu komiteju za varstvo okolja in urejanje 
prostora in Republiškemu sekretariatu za pravosodje in 
upravo, da pripravita in izvedeta redni program dodatnega 
usposabljanja delavcev v občinskih upravnih organih o uprav- 
nih in inšpekcijskih nalogah v zvezi z urejanjem prostora (p). 

2.10 Zavodu SR Slovenije za družbeno planiranje, da pri- 
pravi strokovne osnove za dopolnitev vsebine in metodologije 
priprave planskih aktov DPS in SIS (n); 

2.9. Zavodu SR Slovenije za družbeno planiranje, da pri- 
pravi strokovne kriterije za razreševanje navzkrižnih interesov 
v prostoru (n); 

2.10. Zavodu SR Slovenije za družbeno planiranje, da 
v sodelovanju z drugimi republiškimi upravnimi organi in 
organizacijami oblikuje jasne cilje in enotne standarde infor- 
macijskih sistemov ter dogradi informacijski sistem za ureja- 
nje prostora (n); 

2.11. Republiškemu sekretariatu za pravosodje in upravo, 
da v sodelovanju z Republiškim komitejem za varstvo okolja 
in urejanje prostora ter Republiškim komitejem za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano pripravi predlog ukrepov za učinkovi- 
tejšo organiziranost in delovanje organov urbanistične in 
kmetijske inšpekcije v SR Sloveniji (p). 

2.12. Republiškemu komiteju za varstvo okolja in urejanje 
prostora, da v sodelovanju z ustreznimi subjekti v republiki 
pripravi predlog uskladitev in dopolnitev predpisov 
s področja davkov in prispevkov, zavarovanja, kreditiranja in 
geodezije tako, da se vanje vgradijo ustrezne določbe, ki 
bodo podlaga za preprečevanje in zmanjševanje nedovoljenih 
posgov v prostor ter za stimulacijo graditve v območjih orga- 
nizirane gradnje (n). 

2.13. Zavodu SR Slovenije za varstvo naravne in kulturne 
dediščine, da pripravi enotne osnove in enotno metodologijo 
za vrednotenje in varovanje območij naravne in kulturne 
dediščine (n). 

2.14. Republiškemu sekretariatu za finance, da v sodelova- 
nju z Republiškim komitejem za varstvo okolja in urejanje 
prostora pripravi podrobnejši model (modele) financiranja 
upravnih organizacij z namenom, da se ne izniči cilj financira- 
nja upravne organizacije predvsem iz proračunskih sredstev 
oziroma, da ne bo delovanje upravne organizacije odvisno od 
trenutnih tržnih pogojev. Za te namene in za druge naloge 
s področja urejanja prostora (priprava planskih in izvedbenih 
aktov ter vzpostavitev informacijskega sistema za urejanje 
prostora) naj se proučijo in opredelijo večji sistemski finančni 
viri ter možnost koriščenja sredstev nad limitom občinskih 
proračunov oziroma možnosti prerazporeditve sredstev zno- 
traj njih (n). 

op: zaradi preglednosti in večje primerljivosti s poročilom 
smo predloge in sklepe v tem poglavju označili: 

(p) - predlogi in sklepi, ki se glede na poročilo niso spreme- 
nili; 

(d) - dopolnjeni predlogi in sklepi; 
(n) - novi predlogi in sklepi. 
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PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA 

o spremembah in dopolnitvah zakona o pogojih za 

prodajo stanovanjskih hiš in stanovanj v družbeni 

lastnini z osnutkom zakona (ESA-527) 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na 123. seji dne 21. 7. 
1988 določil besedilo: 

- PREDLOGA ZA IZDAJO ZAKONA O SPREMEMBAH IN 
DOPOLNITVAH ZAKONA O POGOJIH ZA PRODAJO STANO- 
VANJSKIH HIS IN STANOVANJ V DRUŽBENI LASTNINI 
Z OSNUTKOM ZAKONA. 

ki vam ga pošiljamo v obravnavo na podlagi prve alinee 215. 
člena, drugega odstavka 265. člena, 266. in 267. člena poslov- 
nika Skupščine SR Slovenije. 

Izvrsni svet Skupščine SR Slovenije je na podlagi 69 člena 
poslovnika Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije in ha 
Podlagi 220. in 221 člena poslovnika Skupščine SR Slovenije 

s,a kot nie9ova predstavnika pri delu skupščin- skih delovnih teles sodelovala: 
~ Tomfž VUGA, član Izvršnega sveta in predsednik Repu- ohskega komiteja za varstvo okolja in urejanje prostora 
- Maver JERKIC, namestnik predsednika Republiškeqa 

komiteja za varstvo okolja in urejanje prostora. 

REPUBLIŠKI KOMITE ZA VARSTVO 
OKOLJA IN UREJANJE PROSTORA 

S spremembami in dopolnitvami zakona o pogojih za 
prodajo stanovanjskih hiš in stanovanj v družbeni lastnini 
naj bi se realizirali predlogi ukrepov za operacionalizacijo 
nalog iz družbenega dogovora o usklajevanju skupnih 
elementov stanovanjske in komunalne politike in dolgo- 
ročnega programa ekonomske stabilizacije stanovanj- 
skega in komunalnega gospodarstva s tem, da se pod 
pogoji, ki naj bi ohranili realno vrednost družbenih sred- 
stev omogoči promet s stanovanjskimi hišami in stanova- 
nji v družbeni lastnini. 

Po predlaganih spremembah in dopolnitvah zakona se 
temeljna načela zakona naj ne bi spreminjala. Cilji, ki naj 
bi se dosegli, pa so v tem, da se zagotovijo enaki pogoji pri 
reševanju stanovanjskih vprašanj delavcem, delovnim lju- 
dem in občanom, ne glede na to, ali gre za nakup aH 
gradnjo novih ali starih stanovanjskih hiš in stanovanj 
v družbeni ali zasebni lastnini. Prav tako naj bi se s spre- 
membami in dopolnitvami zakona zmanjšal z zakonom 
predpisan obseg urejanja zadev v zvezi s prodajo stano- 
vanj, kar naj bi se v bodoče urejalo v samoupravnih sploš- 
nih aktih organizacij združenega dela, delovnih skupno- 
stih in stanovanjskih skupnostih. 

Zato naj bi se črtale določbe, po katerih je osnova za 

odločitev o prodaji stanovanjske enote program reševanja 
stanovanjskih vprašanj delavcev, delovnih ljudi in ob- 
čanov. 

Odločitve o prodaji, načinu plačila kupnine, predvsem 
pa o namenski uporabi sredstev, pridobljenih s kupnino, 
naj bi sprejemala organizacija združenega dela oziroma 
prodajalec v skladu s svojim splošnim aktom. 

Kupcu stanovanja bi s tem dali več možnosti, da vlaga 
lastna sredstva za reševanje svojega stanovanjskega vpra- 
šanja, da si pridobi stanovanje pod enakimi pogoji, če 
gradi ali kupi novo ali staro stanovanje. Glede na njegove 
ekonomske možnosti pa bi se mu tudi lahko omogočila 
družbena pomoč pri reševanju stanovanjskega vprašanja 
oziroma obročno odplačevanje kupnine v skladu s sploš- 
nim aktom. Pri tem bi se moral neodplačani del kupnine 
tekoče revalorizirati in s tem bi se ohranjala realna vred- 
nost. 

Zasedeno stanovanje bi lahko poleg imetnika stanovanj- 
ske pravice kupili tudi ostali uporabniki na tej stanovanjski 
hiši oziroma stanovanju. Pri tem naj bi imetnik stanovanj- 
ske pravice podal pismeno soglasje, da se s prodajo stri- 
nja in se odpoveduje pravici do uveljavljanja stanovanjske 
pravice na drugem družbenem stanovanju. 

PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA 

o spremembah in dopolnitvah zakona o pogojih za prodajo 

stanovanjskih hiš in stanovanj v družbeni lastnini 

I. USTAVNA PODLAGA ZA IZDAJO ZAKONA 

Ustavna podlaga za izdajo zakona o spremembah in dopol- 
nitvah zakona o pogojih za prodajo stanovanjskih hiš in 
stanovanj v družbeni lastnini je podana v 10. točki prvega 
odstavka 321. člena Ustave SR Slovenije, po kateri Skupščina 
SR Slovenije ureja z zakonom med drugim tudi promet 
z nepremičninami, stanovanjska razmerja in evidenco družbe- 
nega premoženja, ter v drugem odstavku 15. člena Ustave SR 
Slovenije, po katerem pravice, obveznosti in odgovornosti 
glede razpolaganja, uporabe in upravljanja družbenih sred- 
stev urejata ustava in zakon v skladu z njihovo naravo in 
namenom. 

II. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA IZDAJO 
ZAKONA 

Prodaja družbenih stanovanj kot eno izmed pomembnejših 
sestavin prometa z nepremičninami je načelno urejena 
v zakonu o prometu z nepremičninami (Uradni list SRS, št. 19/ 
76 in 42/86). 

Zakon o pogojih za prodajo stanovanjskih hiš in stanovanj 
v družbeni lastnini (Uradni list SRS, št. 38/86, v nadaljnjem 
besedilu: zakon) določa, da se stanovanjske hiše in stanova- 
nja v družbeni lastnini lahko prodajajo, kadar je izkazano, da 
je prodaja družbeno smotrna in ekonomsko upravičena, zlasti 
v primerih, kadar gre za stanovanjske hiše in stanovanja, ki 
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zahtevajo sorazmerno velike vzdrževalne stroške, kadar je 
v stanovanjski hiši v družbeni lastnini večina stanovanjskih 
enot v zasebni lasti in kadar gre za posamezne stanovanjske 
hiše oziroma stanovanja izven strnjenih območij mest in dru- 
gih naselij. Prodajalec mora prodajo predvideti v programu 
reševanja stanovanjskih vprašanj delavcev, delovnih ljudi in 
občanov in zagotoviti, da kupnina ni nižja od vrednosti neza- 
sedene stanovanjske hiše ali stanovanja na dan prodaje, izra- 
čunana na podlagi enotne metodologije za izračun prometne 
vrednosti, da bo kupnino vložil za pridobitev novih ali za 
prenovo oziroma rekonstrukcijo obstoječih stanovanjskih hiš 
in stanovanj v družbeni lastnini oziroma v svoj. poslovni sklad, 
če s sprogramom reševanja stanovanjskih vprašanj ugotovi, 
da ni potrebe po novih stanovanjskih površinah. 

Po 3. členu zakona mora kupec plačati kupnino v celoti 
najpozneje v 30 dneh po potrditvi pogodbe. 

Stanovanjske hiše in stanovanja se po 4. členu zakona ne 
smejo prodati, če od pridobitve uporabnega dovoljenja še ni 
preteklo 10 let, ne glede na starost in stopnjo dotrajanosti pa 
kadar je s srednjeročnim družbenim planom oziroma prostor- 
skim izvedbenim aktom predvidena za rušenje, prenovo ozi- 
roma spremembo namembnosti. 

Zasedena stanovanjska hiša ali stanovanje se lahko proda 
samo imetniku stanovanjske pravice na tej stanovanjski hiši 
ali stanovanju in to neposredno s pogodbo. Nezasedene sta- 
novanjske hiše in stanovanja se prodajajo po 7. členu zakona 
samo na javni dražbi. 

Po 8. členu zakona veljajo za pridobivanje sredstev za 
plačilo kupnine pri nakupu stanovanjske hiše oziroma stano- 
vanja enaki pogoji kot za nova stanovanja z omejitvijo, da se 
v ta namen lahko uporabljajo namenska sredstva za stano- 
vanjsko gradnjo organizacij združenega dela in delovnih 
skupnosti ter združena sredstva za stanovanjsko gradnjo pri 
stanovanjski skupnosti samo v primerih, kadar kupec stano- 
vanjske hiše oziroma stanovanja nima ustrezno rešenega 
stanovanjskega vprašanja v skladu s standardi in normativi 
posojilodajalca. 

Zakon tudi določa, da mora republiški upravni organ pristo- 
jen za stanovanjsko gospodarstvo po uveljavitvi zakona pred- 
pisati enotno metodologijo za izračun vrednosti stanovanjske 
hiše in stanovanj. Družbeni nadzor nad prometom izvajajo 
pristojni javni pravobranilci. 

Veljavni zakon je bil sprejet z namenom, da se: 
- prepreči razprodaja družbenga stanovanjskega sklada in 

prelivanje družbenih sredstev v zasebno lastnino; 
- zagotovi smotrno gospodarjenje s stanovanjskimi hišami 

in stanovanji v družbeni lastnini; 
- zagotovi ohranitev nezmanjšane vrednosti družbenega 

premoženja in omogoči reševanje stanovanjskih vprašanj ob 
nezmanjšani vrednosti sklada stanovanjskih hiš in stanovanj 
v družbeni lastnini ter 
- zagotovi bolj učinkovito družbeno kontrolo nad pravnim 

prometom s stanovanjskimi hišami in stanovanji v družbeni 
lastnini. 

Pri izvajanju zakona v praksi se je pokazalo, da vrsta formal- 
nih in drugih pogojev, ob katerih smejo organizacije združe- 
nega dela in druge družbeno pravne osebe prodati stanovanj- 
ske hiše in stanovanja v družbeni lastnini, zavira promet 
s temi nepremičnimi tudi v primerih, ko je njihova prodaja 
družbeno smotrna in ekonomsko upravičena. Tako seje pro- 
met s stanovanji in stanovanjskimi hišami v družbeni lastnini 
po sprejemu zakona bistveno zmanjšal. 

Predlagatelj meni, da so z uveljavitvijo pravilnika o enotni 
metodologiji za izračun prometne vrednosti stanovanjskih hiš 
in stanovanj ter drugih nepremičnin (Uradni list SRS, št. 8/87) 
dani pogoji za ohranitev nezmanjšane vrednosti družbenega 
stanovanjskega sklada, zato ni več potrebe, da bi z zakonom 
še nadalje določali nekatere pogoje. Ob uvajanju ekonomskih 
zakonitosti na vseh področjih, je tudi odločanje o reševanju 
stanovanjskih vprašanj svojih delavcev, ob upoštevanju nji- 
hove razvojne in kadrovske politike ter prestrukturiranja pro- 
izvodnih programov, nujno prepustiti organizacijam združe- 
nega dela in drugim družbeno pravnim osebam. 

Glede na navedeno ni več potrebe, da zakon določa, da se 
prodaja stanovanj izvaja le na podlagi programa reševanja 
stanovanjskih vprašanj, da zakon določa pogoje plačila kup- 
nine ter način in namen uporabe sredstev, pridobljenih s pro- 
dajo, najmanjšo starost stanovanjske hiše ali stanovanja, ki se 

* 

lahko proda ter, da se zasedeno stanovanje lahko proda samo 
imetniku stanovanjske pravice* 

S spremembami in dopolnitvami zakona naj bi se realizirali 
predlogi ukrepov za operacionalizacijo nalog iz družbenega 
dogovora o usklajevanju skupnih elementov stanovanjske in 
komunalne politike in dolgoročnega programi ekonomske 
stabilizacije stanovanjskega in komunalnega gospodarstva 
s tem, da se pod pogoji, ki naj bi ohranili realno vrednost 
družbenih sredstev, omogoči promet s stanovanjskimi hišami 
in stanovanji v družbeni lastnini. 

III. TEMELJNA NAČELA IN CILJI ZAKONA 

Načela v predlaganem zakonu se naj ne bi spreminjala, cilji, 
ki naj bi se dosegli, pa so v tem, da se zagotovijo enaki pogoji 
pri reševanju stanovanjskih vprašanj delavcev, delovnih ljudi 
in občanov, ne glede na to, ali gre za nakup ali gradnjo novih 
ali starih enot v družbeni ali zasebni lastnini. 

S spremembami in dopolnitvami zakona naj bi zmanjšali 
obseg zakonskega urejanja zadev, ki so lahko v popolni 
pristojnosti samoupravnih subjektov. S prodajo stanovanjskih 
hiš in stanovanj v družbeni lastnini naj bi se povečalo angaži- 
ranje lastnih sredstev delavcev, delovnih ljudi in občanov pri 
reševanju stanovanjskih vprašanj in pridobila nova sredstva 
za reševanje drugih nerešenih stanovanjskih vprašanj v orga- 
nizacijah združenega dela, delovnih skupnostih in samou- 
pravnih stanovanjskih skupnostih. 

Dosegla naj bi se tudi večja sprememba v strukturi potroš- 
nje. Večja lastna udeležba pri reševanju stanovanjskih vpra- 
šanj pa naj bi pozitivno vplivala tudi na postopno zniževanje 
tekočih izdvajanj za potrebe reševanja stanovanjskih vprašanj 
in s tem na zniževanje obremenjevanja tekoče akumulacije 
gospodarstva. Zmanjšal naj bi se pritisk na nove lokacije, 
kakor tudi nesmotrno vlaganje zasebnih sredstev za druge 
namene. 

IV. POGLAVITNE REŠITVE 

Zakon naj bi omogočil prodajo stanovanjske hiše ali stano- 
vanja, kadar je za to podan interes in kadar je to v podanih 
pogojih družbeno smotrno in ekonomsko upravičeno. Zakon 
naj bi dopustil možnost, da se stanovanjsko hišo ali stanov- 
naje v družbeni lastnini lahko kupi pod enakimi pogiji, kot 
veljajo za nakup ali gradnjo nove stanovanjske hiše ali stano- 
vanja. Kupec naj bi s sklenitvijo pogodbe postal etažni lastnik 
z vsemi pravicami in dolžnostmi, ki jih ima etažni lastnik po 
veljavnih predpisih. 

Prodaja zasedenega družbenega stanovanja naj bi se omo- 
gočila poleg imetniku stanovanjske pravice tudi ostalim upo- 
rabnikom na tej stanovanjski hiši oziroma stanovanju, vendar 
ob soglasju imetnika stanovanjske pravice, bi se moral imet- 
nik stanovanjske pravice s pismeno izjavo odpovedati pravici 
do pridobitve drugega družbenega stanovanja. 

Kupnina bi se lahko plačala v enkratnem znesku ali 
obročno, kar naj bi družbeno pravne osebe, ob upoštevanju 
drugih pogojev, ki jih določa zakon, urejale v svojih splošnih 
aktih. Neodpačani del kupnine pa bi se moral tekoče revalori- 
zirati s čimer bi se tudi pod novimi pogoji ohranjala realna 
vrednost družbenih sredstev, obenem pa dale večje možnosti 
za reševanje stanovanjskih vprašanj z lastnimi sredstvi. 

V zakonu naj bi se črtale določbe, ki se nanašajo na sprejem 
obveznega programa družbeno pravnih oseb za reševanje 
stanovanjskih vprašanj, način plačila kupnine in vire sredstev 
minimalno starost stanovanjske hiše in stanovanja, ki se 
lahko proda, način uporabe sredstev, pridobljenih s kupnino 
ter glede na spremenjene pogoje'uskladilo tudi poglavje 
o kazenskih sankcijah. 

V. FINANČNE IN DRUGE POSLEDICE 

Glede na to, da se s predlagano spremembo zakona le 
spreminjajo pogoji pri prodaji stanovanjskih hiš in stanovanj 
v družbeni lastnini za izvedbo tega zakona ne bodo potrebna 
sredstva družbenopolitičnih skupnosti. 

Prav tako za republiko, občine, organizacije združenega 
dela in druge samoupravne organizacije in skupnosti ter za 
občane ne bodo nastale nove materialne obveznosti. 

Izvajanje zakona ne bo zahtevalo dodatnih administrativno- 
strokovnih in drugih postopkov, niti novih delavcev za izvaja- 
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nje postopka in opravil, nasprotno z odpravo navedenih ome- 
jitev se postopki v zvezi s prodajo stanovanjskih hiš in stano- 
vanj v družbeni lastnini poenostavijo. Iz navedenih razlogov, 
za izvajanje tega zakona, tudi ni potrebna izdaja kakršnihkoli 
izvršilnih predpisov niti posebnih splošnih aktov. Spremembe 
in dopolnitve zakona bodo sicer zahtevale dopolnitev obstoje- 

čih splošnih aktov prodajalcev stanovanjskih hiš in stanovanj 
v družbeni lastnini, kar pa zainteresirani lahko urejajo isto- 
časno s predvidenimi drugimi spremembami splošnih aktov 
za reševanje stanovanjskih vprašanj delavcev, delovnih ljudi 
in občanov. 

OSNUTEK ZAKONA 

o spremembah in dopolnitvah zakona o pogojih za prodajo 

stanovanjskih hiš in stanovanj v družbeni lastnini 

1. člen 
V zakonu o pogojih za prodajo stanovanjskih hiš in stano- 

vanj v družbeni lastnini (Uraddni list SRS, št. 38/86) se v 2. 
členu črtata druga in tretja alinea prvega odstavka in druai 
odstavek. 

2. člen 
3. člen se črta. 

3. člen 
Prvi odstavek 4. člena se črta. 

4. člen 
Prvi odstavek 5. člena se črta. 

5. člen 
Besedilo prvega odstavka 6. člena se spremeni tako, da se 

glasi: »Zasedena stanovanjska hiša ali stanovanje se lahko 
proda imetniku stanovanjske pravice na tej stanovanjski hiši 
ali stanovanju ali uporabnikom na tej stanovanjski hiši ali 
stanovanju s soglasjem imetnika stanovanjske pravice in to 
s pogodbo ob pogojih, ki jih določa zakon. 

Če se stanovanje proda osebi, ki ni imetnik stanovanjske 

pravice, se mora imetnik stanovanjske pravice s pismeno 
izjavo odpovedati pravici do pridobitve drugega družbenega 
stanovanja.« 

6. člen 
Drugi odstavek 8. člena se črta. 

7. člen 
V prvem odstavku 11. člena se za besedo »vrednosti« črta 

vejica in besede: »programom reševanja stanovanjskih vpra- 
šanj«. 

8. člen 
13. člen se spremeni tako, da se glasi: 
»2 denarno kaznijo najmanj... se kaznuje za gospodarski 

prestopek družbenopravna oseba, ki proda stanovanje brez 
soglasja imetnika stanovanjske pravice. 

Z denarno kaznijo najmanj... se kaznuje za gospodarski 
prestopek iz prvega odstavka tega člena tudi odgovorna 
oseba družbeno pravne osebe.« 

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

OBRAZLOŽITEV: 

Osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona 
o pogojih za prodajo stanovanjskih hiš in stanovanj v druž- 
beni lastnini (v nadaljnem besedilu: osnutek zakona), predvi- 
deva črtanje nekaterih določb, ki opredeljujejo pogoje, pod 
katerimi družbeno pravna oseba lahko proda stanovanjsko 
hišo oziroma stanovanje v družbeni lastnini in s tem se pre- 
pušča družbeno pravnim osebam, da same v svojih samou- 
pravnih splošnih aktih določijo kriterije za prodajo. 

S črtanjem druge in tretje alinee prvega odstavka 2. člena in 
drugega odstavka 2. člena bi odpadli določbi, po katerih mora 
biti prodaja predvidena v programih družbeno pravnih oseb 
za reševanje stanovanjskih vprašanj delavcev in drugih delov- 
nih ljudi ter občanov, kupnino pa bi družbeno pravna oseba 
porabila v skladu s svojim splošnim aktom. V zvezi s tem bi se 
črtal prvi odstavek 5. člena in popravil prvi odstavek 11. člena 
veljavnega zakona, ki določata, da morajo družbeno pravne 
osebe program, s katerim so predvidele prodajo stanovanj- 
skih hiš in stanovanj v družbeni lastnini predložiti samou- 
pravni stanovanjski skupnosti in javnemu pravobranilcu. 

Nepotrebna je tudi določba 3. člena zakona, ki določa 
plačilo kupnine v celoti v 30 dneh, saj je namen sprememb in 
dopolnitev zakona izenačitev pogojev tako za nakup novega 
stanovanja kot za nakup starega stanovanja v zasebni ali 
družbeni lasti. 
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Osnutek zakona ne vsebuje več omejitve glede starosti 
stanovanjske hiše oziroma stanovanja, ki se lahko prodaja, 
temveč dopušča, da družbeno pravna oseba sama ureja to 
vprašanje. 

Bistveno se spreminja določba 6. člena zakona v smislu 
širitve oseb, ki lahko kupijo zasedeno stanovanjsko hišo ozi- 
roma stanovanje v družbeni lastnini. Tako naj bi poleg imet- 
nika stanovanjske pravice zasedeno stanovanje lahko kupili 
tudi ostali uporabniki na tej stanovanjski hiši oziroma stano- 
vanju, vendar le ob soglasju imetnika stanovanjske pravice, 
v zvezi s tem pa je potrebno, da ne bi prišlo do izigravanj 
zakona, sprejeti tudi določbo, da se mora imetnik stanovanj- 
ske pravice s pismeno izjavo odpovedati pravici do pridobitve 
drugega družbenega stanovanja. 

V 8. členu naj bi se črtal drugi odstavek in s tem uresničilo 
načelo enakopravnosti občanov pri nakupu stanovanja ozi- 
roma stanovanjske hiše ne glede na status stanovanjske hiše 
oziroma stanovanja. 

Osnutek zakona vnaša med kazenske določbe novo sank- 
cijo za družbeno pravno osebo in njeno odgovorno osebo, ki 
bi prodajala zasedeno stanovanje oziroma stanovanjsko hišo 
brez soglasja imetnika stanovanjske pravice, hkrati pa bi 
izpadle določbe, ki določajo sankcijo za kršitev določbe 
druge alinee prvega odstavka 2. člena in drugega odstavka 2. 
člena ter drugega odstavka 8. člena zakona, ki se črtajo. 
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DOLOČBE ZAKONA O POGOJIH ZA PRODAJO 
STANOVANJSKIH HIŠ IN STANOVANJ 
V DRUŽBENI LASTNINI 
(URADNI LIST SRS, št. 38/86), KI SE 
SPREMINJAJO IN DOPOLNJUJEJO 

2. člen 
Stanovanjske hiše in stanovanja se lahko prodajajo v skladu 

z zakonom in samoupravnim splošnim aktom družbene 
pravne osebe pod naslednjimi pogoji: 

- kadar |e izkazano, da je prodaja družbeno smotrna in 
ekonomsko upravičena, zlasti v primerih, kadar gre za stano- 
vanjske hiše in stanovanja, ki zahtevajo sorazmerno velike 
vzdrževalne stroške, kadar je v stanovanjski hiši v družbeni 
lastnini večina stanovanjskih enot v zasebni lasti in kadar gre 
za posamezne stanovanjske hiše oziroma stanovanja izven 
strnjenih območij mest in drugih naselij; 

- če je zagotovljeno, da bo prodajalec kupnino vložil za 
pridobitev novih ali za prenovo oziroma rekonstrukcijo obsto- 
ječih stanovanjskih hiš in stanovanj v družbeni lastnini; 

- če je taka prodaja predvidena v programih družbenih 
pravnih oseb za reševanje stanovanjskih vprašanj delavcev in 
drugih delovnih ljudi ter občanov: 

- da kupnina ni nižja od vrednosti nezasedene stanovanj- 
ske hiše ali stanovanja na dan prodaje, izračunane na podlagi 
enotne metodologije za izračun prometne vrednosti stano- 
vanjskih hiš in stanovanj. 

Ne glede na določbo druge alinee prvega odstavka tega 
člena lahko družbena pravna oseba proda stanovanjsko hišo 
oziroma stanovanje, če s programom reševanj stanovanjskih 
vprašanj ugotovi, da ni potrebe po novih stanovanjskih povr- 
šinah, s pogojem, da vloži kupnino v poslovni sklad. 

3. člen 
Kupec plača kupnino v celoti najpozneje v 30 dnevih pa 

potrditvi pogodbe, sicer je pogodba razdrta po samem za- 
konu. 

4. člen 
Stanovanjske hiše in stanovanja se ne smejo prodati, če od 

pridobitve uporabnega dovoljenja še ni preteklo 10 let. 
Ne glede na starost in stopnjo dotrajanosti se stanovanjske 

hiše oziroma stanovanja ne smejo prodati, kadar so te stano- 
vanjske hiše ali stanovanja s srednjeročnim družbenim pla- 
nom oziroma prostorskim izvedbenim aktom predvidene za 
rušenje, prenovo oziroma spremembo namembnosti. 

Pogodba, sklenjena v nasprotju s prejšnjima odstavkoma 
tega člena, je nična. 

5. člen 
Družbene pravne osebe morajo program, s katerim so pred- 

videle prodajo stanovanjskih hiš in stanovanj predložiti samo- 
upravni skupnosti najpozneje v 30 dneh po njegovem spre- 
jemu, vendar pred sklepanjem pogodb. 

Pogodbo o prodaji stanovanjske hiše ali stanovanja mora 
prodajalec predložiti samoupravni stanovanjski skupnosti. 

6. člen 
Zasedena stanovanjska hiša ali stanovanje se lahko proda 

samo imetniku stanovanjske pravice na tej stanovanjski hiši 
ali stanovanju s pogodbo ob pogojih, ki jih določa ta zakon. 

Pogodba, sklenjena v nasprotju s prejšnjim odstavkom tega 
člena, je nična. 

8. člen 
Za pridobivanje sredstev za plačilo kupnine pri nakupu 

stanovanjske hiše oziroma stanovanja veljajo enaki pogoji kot 
za nova stanovanja. 

Za plačilo kupnine se lahko uporabijo namenska sredstva 
za stanovanjsko gradnjo organizacij združnega dela in delov- 
nih skupnosti ter združena sredstva za stanovanjsko gradnjo 
pri samoupravni stanovanjski skupnosti samo v primeru, 
kadar kupec stanovanjske hiše oziroma stanovanja nima 
ustrezno rešenega stanovanjskega vprašanja v skladu s stan- 
dardi in normativi posojilodajalca. 

11. člen 
Pogodbo o prodaji stanovanjske hiše ali stanovanja mora 

prodajalec skupaj z dokumentom o določitvi vrednosti, pro- 
gramom reševanja stanovanjskih vprašanj in samoupravnim 
splošnim aktom, ki določa pogoje za prodajo stanovanjske 
hiše ali stanovanja, predložiti v 30 dneh po sklenitvi pogodbe 
javnemu pravobranilcu, pristojnim po kraju, kjer je nepremič- 
nina. 

Brez potrditve pogodbe po pristojnem javnem pravobra- 
nilcu sodišče ne sme overiti podpisov na pogodbi in ne izvesti 
pogodbe v zemljiški knjigi. 

13. člen 
Z denarno kaznijo najmanj 500.000 dinarjev se kaznuje za 

gospodarski prestopek družbena pravna oseba, ki: 
- denarna sredstva, pridobljena s prodajo stanovanjske 

hiše ali stanovanja, uporabi v nasprotju z določbami druge 
alinee prvega odstavka in drugega odstavka 2. člena tega 
zakona: 

- namenska sredstva za stanovanjsko gradnjo organizacij 
združnega dela in delovnih skupnosti ter združena sredstva 
za stanovanjsko gradnjo pri samoupravni stanovanjski skup- 
nosti uporabiti v nasprotju z določbo 8. člena tega zakona. 

Z denarno kaznijo najmanj 50.000 dinarjev se kaznuje za 
gospodarski prestopek iz prvega odstavka tega člena tudi 
odgovorna oseba družbene pravne osebe. 
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PREDLOG ZAKONA 

o spremembah in dopolnitvah zakona 

o zagotavljanju sredstev in izpolnjevanju 

obveznosti SR Slovenije za pospeševanje razvoja 

gospodarsko manj razvitih republik in SAP Kosovo 

(ESA-492) 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na 125. seji dne 28. 
julija 1988 določil besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNI- 
TVAH ZAKONA O ZAGOTAVLJANJU SREDSTEV IN IZPOL- 
NJEVANJU OBVEZNOSTI SR SLOVENIJE ZA POSPEŠEVA- 
NJE RAZVOJA GOSPODARSKO MANJ RAZVITIH REPUBLIK 
IN SAP KOSOVO, 

ki vam ga pošiljamo v obravvnavo na podlagi prve alinee 
215. člena, 266. in 267. člena poslovnika Skupščine SR Slove- 
nije v integralnem besedillu. 

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 bodo kot njegovi predstavniki pri delu skupščin- 
skih delovnih teles sodelovali: 

- Milivoj SAMAR, član Izvršnega sveta Skupščine SR Slo- 
venije in predsednik Republiškega komiteja za družbeno pla- 
niranje, 

- Rudi ŠEPIČ, član Izvršnega sveta Skupščine SR Slove- 
nije in republiški sekretar za finance, 

- Neven BORAK, namestnik predsednika Republiškega 
komiteja za družbeno planiranje, 

- Miroslav ŽEMLJIC, namestnik republiškega sekretarja za 
finance in 

- Andrej BRIŠKI, republiški svetovalec v Zavodu SR Šlove- 
nije za družbeno planiranje. 

POVZETEK 
Predlog zakona je pripravljen v obliki integralnega bese- 

dila, pri čemer so izpuščene določbe, ki se s tem zakonom 
spreminjajo glede na veljavno ureditev in tudi tiste 
določbe veljavnega zakona, ki so že bile izkoriščene (kon- 
sumirane). 

Načelo predlaganega zakona je, da naj bi obveznost 
izpolnjevale vse temeljne in druge organizacije združe- 
nega dela s področja gospodarstva na območju SR Slove- 
nije. Namesto dosedanje osnove za obračunavanje obvez- 
nosti, to je poslovnega sklada, je predlagana kot nova 
osnova dohodek, povečan za amortizacijo. Predlagana 
osnova se približuje osnovi, na podlagi katere zakon 
o sredstvih Sklada federacije za kreditiranje hitrejšega 
razvoja gospodarsko manj razvitih republik in avtonomnih 
pokrajin določa obveznosti republik in avtonomnih pokra- 
jin, to je družbenemu proizvodu družbenega gospodar- 
stva. Ta osnova hkrati upošteva dosežene rezultate gospo- 
darjenja v teku leta. 

V predlogu zakona je predlagana enotna stopnja obra- 
čunavanja obveznosti 2,8% od dohodka, povečanega za 
amortizacijo. Hkrati odpravlja izjeme in olajšave, razen 
znižanja osnove za zavezance na področju gospodarske 

infrastrukture, rudarstva, kmetijske primarne proizvodnje 
in stanovanjsko-komunalne dejavnosti, in sicer za tisti del 
amortizacije, ki se nanaša na posamezne infrastrukturne 
objekte v teh dejavnostih. 

Zakon ohranja specifično ureditev za organizacije zdru- 
ženega dela, ki svoja sredstva vlagajo-v gospodarske 
naložbe na manj razvitih območjih v SR Sloveniji. Pri tem 
zakon povečuje znižanje obveznosti na dve tretjini lastnih 
vloženih sredstev, če gre za vlaganja v občini Lenart in 
manj razvitih obmejnih območjih, oziroma na 50%, če gre 
za vlaganja na drugih manj razvitih območjih, zožuje pa 
namene, na katere se znižanje nanaša. 

Prehod od veljavne ureditve na novo ureditev v teku leta 
1988 je predlagan tako, da bodo zavezanci poračunali 
preveč oziroma premalo vplačanih sredstev za obveznosti 
na podlagi novo določenih obveznosti po sprejetju zakona 
v petih enakih deležih do predložitve zaključnih računov 
za leto 1988. 

Določbe zakona, ki se nanašajo na samoupravno zdru- 
ževanje dela in sredstev in organizacijske rešitve ter meha- 
nizme v zvezi s tem, se ne spreminjajo. Prav tako bi ostale 
nespremenjene določbe glede načina izvajanja odgovor- 
nosti republike do izpolnjevanja obveznosti. 

1. člen 
Ta zakon ureja način zagotavljanja in izpolnjevanja obvez- 

nosti SR Slovenije iz zakona o Skladu federacije za kreditira- 
nje hitrejšega razvoja gospodarsko manj razvitih republik in 
avtonomnih pokrajin ter predpisov, sprejetih na njeaovi pod- 
lagi. 

Obveznost izpolnjujejo temeljne in druge organizacije zdru- 
ženega dela s področja gospodarstva (v nadaljnjem besedilu: 
zavezanci), in sicer: 

- z združevanjem dela in sredstev za skupna vlaganja 
v gospodarsko manj razvitih republikah in avtonomni pokra- 
jini Kosovo; 

- s plačevanjem obveznega posojila Skladu federacije za 
kreditiranje hitrejšega razvoja gospodarsko manj razvitih 
republik in avtonomnih pokrajin (v nadaljnjem besedilu- 
Sklad federacije). 

2. člen 
ZAVEZANCI OBRAČUNAVAJO OBVEZNOST OD OSNIDV/F K-I 
JO SESTAVLJA DOHODEK, POVEČANAMoS 

3. člen 
Osnova za obračunavanje obveznosti se ugotavlja po stanju 

žb,,?„c„a,:p[|e;«
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4. člen 
ZAVEZANCI OBRAČUNAVAJO OBVEZNOST OD OSNOVE IZ 
2. ČLENA ZAKONA PO STOPNJI 2,8 ODSTOTKA. 
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5. člen 

ZAVEZANCI IZ NASLEDNJIH PANOG OZIROMA PODSKUPIN: 
- PROIZVODNJA IN PRENOS ELEKTRIČNE ENERGIJE 
- PRIDOBIVANJE PREMOGA 
- PRIDOBIVANJE URANOVE RUDE 
- KMETIJSTVO 
- VODNO GOSPODARSTVO 
- ŽELEZNIŠKI PROMET 
- CEVOVODNI TRANSPORT 
- PREKLADALNE STORITVE V LUKAH 
- PTT PROMET 
- VZDRŽEVANJE CEST 
- STORITVE LETALIŠČ 
- KOMUNALNO STANOVANJSKE DEJAVNOSTI 
OBRAČUNAJO OBVEZNOST OD OSNOVE IZ 2. ČLENA 

ZMANJŠANE ZA AMORTIZACIJO INFRASTRUKTURNIH OB- 
JEKTOV 

IZVRŠNI SVET S PREDPISOM DOLOČI KAJ SE ŠTEJE ZA 
INFRASTRUKTURNE OBJEKTE IZ PREJŠNJEGA ODSTAVKA. 

6. člen 
ZAVEZANCU, KI VLOŽI LASTNA SREDSTVA V PROIZ- 

VODNE IN STORITVENE OBJEKTE IN OPREMO V GOSPO- 
DARSTVU NA MANJ RAZVITIH OBMOČJIH IN OBMOČJIH 
S STATUSOM PREHODNEGA OBDOBJA V SR SLOVENIJI 
DOLOČENIH NA PODLAGI ZAKONA O POSPEŠEVANJU 
SKLADNEJŠEGA REGIONALNEGA RAZVOJA V SR SLOVE- 
NIJI, SE OBVEZNOST ZNIŽA: 

- ZA DVE TRETJINI ZNESKA, VLOŽENEGA V POSAMEZ- 
NEM LETU IZ LASTNIH VIROV SREDSTEV, ČE VLAGA 
V OBČINI LENART, NA MANJ RAZVITIH OBMEJNIH OBMOČ- 
JIH IN NA OBMEJNIH OBMOČJIH S STATUSOM PREHOD- 
NEGA OBDOBJA; 

- ZA POLOVICO ZNESKA, VLOŽENEGA V POSAMEZNEM 
LETU IZ LASTNIH VIROV SREDSTEV. ČE VLAGA IMA DRUGIH 
MANJ RAZVITIH OBMOČJIH IN DRUGIH OBMOČJIH S STA- 
TUSOM PREHODNEGA OBDOBJA 

7. člen 
Zavezanci obračunavajo obveznost po stanju osnove iz 2. 

člena tega zakona na dan 31. decembra v letu, za katero se 
obveznost ugotavlja. 

8. člen 
Zavezanci lahko poravnajo svoio celotno obveznost z zdru- 

ževanjem dela in sredstev. Obveznost izpolnjujejo na ta način 
na podlagi sklenjenega samoupravnega sporazuma o združe- 
vanju dela in sredstev za skupna vlaganja v gospodarsko manj 
razvitih republikah in SAP Kosovo. 

Zavezanci lahko poravnajo svojo obveznost na način iz 
prejšnjega odstavka, le če to dopušča dogovorjeni delež sred- 
stev za samoupravno združevanje v okviru celotne obveznosti 
SR Slovenije do Sklada federacije. 

9. člen 
Do sklenitve samoupravnega sporazuma iz prejšnjega 

člena izpolnjujejo zavezanci svojo obveznost v obliki vplačil 
obveznega posojila Skladu federacije. 

Delež obračunane obveznosti, ki ga zavezanci vplačujejo 
kot obvezno posojilo Skladu federacije, določa republiški 
sekretar za finance ob upoštevanju obsega sredstev, ki jih 
zavezanci združujejo za skupna vlaganja v gospodarsko manj 
razvite republike in avtonomno pokrajino Kosovo. 

Zavezanci vplačujejo obvezno posojilo v obliki mesečne 
akontacije do 25. v mesecu za tekoči mesec. VIŠINO 
MESEČNE AKONTACIJE ZAVEZANCI PRILAGAJAJO VIŠINI 
OSNOVE IZ 2. ČLENA ZAKONA. UGOTOVLJENI NA PODLAGI 
PERIODIČNIH OBRAČUNOV. Razliko med obračunano 
dospelo akontacijsko obveznostjo in vplačanimi akontacijami 
obveznega posojila oziroma vplačanimi sredstvi na osnovi 
samoupravnega sporazuma o združevanju dela in sredstev 
vplačajo na poseben račun Sklada federacije do 15. julija za 
prvih šest mesečnih akontacij vsakega leta in do 15. januarja 
naslednjega leta za drugih šest mesečnih akontacij istega 
le,a .V/ umarifcvre.\ sUšoten ' 

Če pride do bistvene razlike med vsoto mesečnih akontacij 
zavezancev in tekočo obveznostjo SR Slovenije, lahko repu- 
bliški sekretar za finance v teku leta proporcionalno poveča 
višino akontacij zavezancem, vendar največ do višine, ki 
zagotavlja izpolnjevanje dospele obveznosti SR Slovenije, 
določene v skladu z zakonom o sredstvih sklada federacije za 
kreditiranje hitrejšega razvoja gospodarsko manj razvitih 
republik in avtonomnih pokrajin v obdobju 1986-1990. 

Končno obveznost za tekoče leto obračunavajo zavezanci 
na osnovi zaključnega računa za tekoče leto, vplačujejo pa jo 
v skladu z dospelimi obveznostmi SR Slovenije za to leto. 

10. člen 
Vplačevanje obveznega posojila Skladu federacije urav- 

nava republiški sekretar za finance v soglasju z direktorjem 
Zavoda SR Slovenije za družbeno planiranje. 

Republiški sekretar za finance določa odstotni delež vpla- 
čila posamezne dospele obračunane posojilne obveznosti. 

11.člen • 
Zavezanec, ki je izpolnil svojo obveznost po samoupravnem 

sporazumu iz 8. člena tega zakona, prične vplačevati obvezno 
posojilo s končnim obračunom za leto, v katerem je njegova 
obračunana obveznost do sklenitve tega samoupravnega 
sporazuma presegla združena sredstva po sporazumu. 

12. člen 
Zavezanec, ki združuje sredstva po tem zakonu, pa ne 

izpolni svoje obveznosti v predvidenem roku po prejemu 
terjatve za plačilo deleža izvedenih investicijskih del, vplača 
kot obvezno posojilo celotno obračunano obveznost do skle- 
nitve samoupravnega sporazuma ob dospetju prve naslednje 
mesečne akontacije posojila. 

Prvi odstavek tega člena se ne uporablja, če je s samou- 
pravnim sporazumom dogovorjeno, da se za projekt, na kate- 
rega se nanašajo sredstva iz prvega odstavka tega člena, 
združujejo tudi sredstva, nakazana na posebni račun Sklada 
federacije iz tretjega odstavka 9. člena zakona. 

13. člen 
Zavezanec, ki ima namen združevati delo in sredstva za 

investicijsko vlaganje v gospodarsko manj razviti republiki 
oziroma SAP Kosovo, uporablja sredstva lastne obračunane 
obveznosti po tem zakonu, sredstva obračunane obveznosti 
drugih zavezancev, ki so z njim dohodkovno oziroma inte- 
resno povezani pri tem projektu ter sredstva obračunane 
obveznosti drugih zavezancev. 

Interesno povezani zavezanci praviloma združujejo sred- 
stva za investicijsko vlaganje na družbenoekonomskih osno- 
vah ustvarjanja in razporejanja skupnega prihodka oziroma 
skupnega dohodka. Drugi zavezanci lahko združijo sredstva 
obračunane obveznosti z dohodkovno in interesno poveza- 
nimi zavezanci s samoupravnim sporazumom, ki ga sklenejo 
z nosilcem združevanja dela in sredstev iz 14. člena tega 
zakona. 

Sredstva, združena na podlagi samoupravnega sporazuma 
iz prejšnjega odstavka, vračajo združevalcem zavezanci, ki so 
nosilci združevanja za investicijsko vlaganje pod pogoji, ki so 
vsaj enaki pogojem, po katerih se vrača obvezno posojilo. 

14. člen 
Zavezanci, ki pripravljajo sklenitev samoupravnega spora- 

zuma o združevanju dela in sredstev za skupna vlaganja 
z organizacijami združenega dela v gospodarsko manj razvi- 
tih republikah in Socialistični avtonomni pokrajini Kosovo, 
lahko opredelijo izmed sebe enega ali več nosilcev združeva- 
nja dela in sredstev. 

Za strokovna dela in opravila zavezanci pooblastijo delovno 
organizacijo, sestavljeno organizacijo združenega dela, 
drugo obliko združevanja dela in sredstev, v katero so zdru- 
ženi, oziroma temeljno banko. 

Nosilec zbira sredstva zavezancev, potrebna za izvajanje 
projekta, na poseben račun za izvedbo projekta. 

Sredstva, vplačana na posebni račun iz tretjega odstavka 9. 
člena tega zakona, evidentira nosilec v posebni evidenci. 
Nosilec je odgovoren za vračanje teh sredstev od dneva, ko so 
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bila sredstva nakazana na račun za investicijo, za katero je bil 
sklenjen samoupravni sporazum o združevanju sredstev. 

Organizacije, ki imajo namen združevati delo in sredstva za 
skupna vlaganja, za pridobitev potrebnih dodatnih sredstev 
od zavezancev iz tretjega odstavka prejšnjega člena, razpišejo 
natečaj ali na drug način pridobijo potrebna sredstva. Pri tem 
sodelujejo banke in Gospodarska zbornica Slovenije. 

Splošna združenja in Gospodarska zbornica Slovenije 
sodelujejo v postopku samoupravnega sporazumevanja 
o združevanju dela in sredstev z javnim evidentiranjem pro- 
jektov v gospodarsko manj razvitih republikah in SAP Kosovo, 
z dajanjem predlogov za združevanje dela in sredstev proiz- 
vodno, delovno, poslovno ali interesno z nosilcem projekta 
povezanih organizacij združenega dela in s sodelovanjem pri 
izvedbi javnega natečaja za združevanje sredstev. 

15. člen 
Zadeve skupnega pomena pri usmerjanju združevanja dela 

in sredstev za hitrejši razvoj gospodarsko manj razvitih repu- 
blik in Socialistične avtonomne pokrajine Kosovo opravlja 
koordinacijski odbor. Sestavljajo ga trije delegati, ki jih dele- 
gira združeno delo SR Slovenije preko mehanizma Gospodar- 
ske zbornice Slovenije, dva delegata, ki ju delegira Združenje 
bank Slovenije, in dva delegata Izvršnega sveta Skupščine SR 
Slovenije. 

Koordinacijski odbor: 
- daje pobude za usklajevanje s pristojnimi organi in orga- 

nizacijami v manj razvitih republikah in SAP Kosovo za pri- 
pravo in izvedbo skupnih programov; 

- skrbi za izpolnjevanje obveznosti SR Slovenije po posa- 
meznih manj razvitih republikah in SAP Kosovo v skladu 
z dogovorjenimi razmerji; 

- proučuje skladnost posameznih predlogov oziroma inve- 
sticijskih namer organizacij združenega dela z družbenim 
planom Jugoslavije ter z družbenim planom SR Slovenije, če 
delegatska telesa v okviru Gospodarske zbornice Slovenije in 
splošnih združenj menijo', da posamezni predlogi oziroma 
investicijske namere niso v skladu s temi planskimi akti. Pri 
tem upošteva tudi družbene plane manj razvitih republik in 
avtonomne pokrajine Kosovo. 

16. člen 
Koordinacijski odbor spremlja potek izpolnjevanja obvez- 

nosti glede združevanja dela in sredstev. 
Če koordinacijski odbor ugotovi, da zavezanci ne bodo 

izpolnili 50 odstotkov obveznosti SR- Slovenije z združeva- 
njem dela in sredstev in da so pripravljeni projekti in znani 
nosilci za skupna vlaganja, niso pa združena zadostna sred- 
stva, lahko s sklepom določi, da zavezanci, ki ne združujejo 
sredstev po prvi alinei drugega odstavka 1. člena tega zakona 
ustrezni del svoje obveznosti na podlagi 4. člena tega zakona! 
namenijo za skupna vlaganja za te projekte. V sklepu kordina- 
cijski odbor določi način in pogoje vpačila sredstev za 
izvedbo skupnih vlaganj na območju gospodarsko manj razvi- 
tih republik in avtonomne pokrajine Kosovo. 

Zavezanci 'a_bko ugovarjajo sklepu koordinacijskega 
odbora iz prejšnjega odstavka. O upravičenosti ugovora 
odloči Izvršni svet Skupščine Socialistične republike Slove- 
nije. 

Vplačana sredstva se usmerijo nosilcem iz drugega 
odstavka tega člena kot kredit pod pogoji, ki so enaki pogo- 
jem obveznega posojila Skladu tederacije, če se nosilec in 
zavezanci iz drugega odstavka tega člena drugače ne spora- 
zumejo. Za zavarovanje terjatve iz kredita izda nosilec takim 

1. Zbor združenega dela in Zbor občin Skupščine SR Slove- 
nije sta na zasedanju 20. 7. 1988 obravnavala osnutek zakona 
o spremembah in dopolnitvah zakona o zagotavljanju sred- 
stev m izpolnjevanju obveznosti SR Slovenije za pospeševa- 
nje razvoja gospodarsko manj razvitih republik in SAP 
Kosovo. Zbora sta osnutek zakona sprejela in naložila Izvrš- 
nemu svetu Skupščine SR Slovenije naj pripravi predloa 
zakona in pri tem upošteva: 

- da se obveznost obračuna po enotni stopnii za vse 
zavezance; 

zavezancem certifikat o združenih sredstvih. Nosilec in zave- 
zanci iz drugega odstavka tega člena se lahko naknadno 
sporazumejo tudi o drugačni vsebini medsebojnega razmerja. 

Nosilci uredijo z zavezanci iz drugega odstavka tega člena 
podrobnejši način gospodarjenja in pogoje vračanja vplača- 
nih sredstev s samoupravnim sporazumom ali s pogodbo. 

17. člen 
Gospodarska zbornica Slovenije, splošna združenja, občin- 

ske oziroma medobčinske gospodarske zbornice in banke 
stalno obveščajo udeležence o možnostih za skupna vlaganja 
v posamezne projekte, zbirajo in koordinirajo investicijske 
namere temeljnih organizacij združenga dela, vzdržujejo sta- 
len stik z gospodarskimi zbornicami in bankami v manj razvi- 
tih republikah in avtonomnih pokrajinah ter pripravljajo 
skupna programska izhodišča in usmeritve za združevanje 
dela in sredstev. 

Pri pripravi projektov in samoupravnih sporazumov o zdru- 
ževanju dela in sredstev za skupna vlaganja ter pri realizaciji 
skupnih vlaganj sodelujejo z zavezanci strokovne službe 
Gospodarske zbornice Slovenije, splošnih združenj, občin- 
skih oziroma medobčinskih gospodarskih zbornic in bank. 

Delegatska telesa v splošnih združenjih in Gospodarski 
zbornici Slovenije sodelujejo pri izbiri predlogov za realiza- 
cijo skupnih naložb v manj razvitih republikah in SAP Kosovo." 

18. člen 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenje sodeluje z organizaci- 

jami združenega dela, Gospodarsko zbornico Slovenije in 
bankami pri iniciranju in usklajevanju programov in projekov 
za samoupravno združevanje dela in sredstev v manj razvitih 
republikah in SAP Kosovo; z izvršnimi sveti skupščin in z dru- 
gimi organi v manj razvitih republikah in SAP Kosovo se 
dogovarja o dinamiki združevanja dela in sredstev v posamez- 
nih letih in o povečanju deleža sredstev, ki se samoupravno 
združujejo, nad z zveznim zakonom opredeljenimi deleži SR 
Slovenije. 

Republiški sekretar za finance predpisuje v skladu s tem 
zakonom in drugimi predpisi obrazec za letni obračun obvez- 
nosti zavezancev in spremlja izvrševanje obveznosti SR Slo- 
venije in zavezancev po tem zakonu. Republiški sekretar za 
finance izda navodila, potrebna za spremljanje in izpolnjeva- 
nje obveznosti zavezancev po tem zakonu. 

19. člen 
ZAVEZANCI BODO AKONTACIJE USKLADILI Z OSNOVO IZ 

2. ČLENA IN STOPNJO IZ 4. ČLENA TEGA ZAKONA ZA OBRA- 
ČUN OBVEZNOSTI ZA LETO 1988 PO PERIODIČNEM OBRA- 
ČUNU ZA PRVIH DEVET MESECEV LETA 1986 V PETIH ENA- 
KIH.MESECNIH DELEŽIH DO PREDLOŽITVE ZAKLJUČNEGA 
RAČUNA ZA 1988. LETO. 

20. člen 
Z DNEM UVELJAVITVE TEGA ZAKONA PRENEHA VELJATI 

ZAKON O ZAGOTAVLJANJU SREDSTEV IN IZPOLNJEVANJU 
OBVEZNOSTI SR SLOVENIJE ZA POSPEŠEVANJE RAZVOJA 
GOSPODARSKO MANJ RAZVITIH REPUBLIK IN SAP 
KOSOVO (URADNI LIST SRS, ŠT. 35/81, 45/82, 18/85 10/86 
46/86 IN 48/87). . 

21. člen 
TA ZAKON ZAČNE VELJATI 8. DAN PO OBJAVI V URAD- 

NEM LISTU SRS. 

- da naj predlog zakona vsebuje za panoge oziroma pod- 
skupine dejavnosti, navedene v 5. členu integralnega besedila 
zakona osnovo zmanjšano za amortizacijo infrastrukturnih 
objektov; 

- zmanjšanje obveznosti za vlaganja v naložbe na gospo- 
darsko manj razvitih območjih v SR Sloveniji po variantnem 
predlogu 7. člena integralnega besedila osnutka zakona. 

Zbora sta tudi naložila Izvršnemu svetu, da za panoge 
oziroma podskupine iz omenjenega 5. člena predloži kriterije 
za zmanjšanje osnove za amortizacijo infrastrukturnih objek- 
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tov. upošteva pa naj tudi pobude in predloge, dane v razpravi 
o osnutku zakona. Zakonodajno-pravna komisija /a predla- 
gala predlagatelju, da predloži besedilo predloga zakona 
v integralni obliki. 

2. Izvršni svet predlaga predlog zakona v skladu s sprejetimi 
sklepi zborov na zasedanju Zborov Skupščine SR Slovenije 
dne 22 6. 1988. Predlog zakona vsebuje naslednje rešitve: 

- namesto poslovnega sklada, ki ga veljavni zakon določa 
kot osnovo za obračun obveznosti zavezancev, je v 2. členu 
zakona predlagana nova osnova, to je dohodek, povečan za 
amortizacijo. Predlagana osnova se približuje osnovi, na pod- 
lagi katere zakon o sredstvih Sklada federacije za kreditiranje 
hitrejšega razvoja gospodarsko manj razvitih republik in avto- 
nomnih pokrajin določa obveznosti republik in avtonomnih 
pokrajin, to je družbenemu proizvodu družbenega gospodar- 
stva Ta osnova omogoča enakomernejšo porazdelitev obvez- 
nosti na zavezance z različnim organskim sestavom kapitala, 
saj upošteva celotni novoustvarjeni proizvod. Hkrati v inflacij- 
skih pogojih zavezanci lahko na podlagi trimesečnih obraču- 
nov gospodarjenja tekoče ugotavljajo dinamiko nominalne 
rasti obveznosti in jo upoštevajo pri tekočem poslovanju, 
oziroma pri razporejanju dohodka in razpolaganju s sredstvi 
že v teku leta. 

- zaradi enakomernejše porazdelitve obveznosti je v 4. 
členu predloga zakona predlagano, da zavezanci obračuna- 
vajo obveznost od nove osnove po enotni stopnji 2.8%. Upo- 
raba take stopnje v letu 1987 bi ob doseženem dohodku 
v gospodarstvu SR Slovenije v višini 5.828,9 milijard din in 
amortizaciji v višini 1.013.8 milijard din oz. skupaj 6.842,2 
milijard din zagotovila 191,6 milijarde din. To bi omogočilo 
pokrivanje znane akontacijske obveznosti za leto 1987 v višini 
134.6 milijarde din. poračun obveznosti za leto 1986 v višini 
16,5 milijarde din, povrniti del naložb na manj razvitih območ- 
jih v SR Sloveniji v višini 26.9 milijard din, 13.6 milijard din 
ostaja kot rezerva za predvideno povečanje naložb na manj 
razvitih območjih v SR Sloveniji. Nominalna obveznost SR 
Slovenije za leto 1988 bo skupaj s predvidenimi poračuni za 
nazaj višja in se bo povečevala v skladu z inflacijo in predvi- 
deno realno rastjo družbenega proizvoda družbenega gospo- 
darstva SR Slovenije V zakonu zadržujemo obveznost repu- 
bliškega sekretarja za finance, da nalaga zavezancem vplačila 
obveznosti le do višine dospelih obveznosti SR Slovenije do 
Sklada federacije. 

- zaradi razširitve obveznosti na vse zavezance je v pred- 
logu zakona, v skladu s stališči obeh zborov Skupščine SR 
Slovenije, predlagana opustitev izjem in olajšav, vključno 
z olajšavami za izgubarje, ki jih je vseboval osnutek zakona. 
V skladu s sklepi Zborov Skupščine SR Slovenije je zaradi 
specifičnosti dejavnosti primarne proizvodnje in gospodarske 
infrastrukture, za katere del gospodarstva združuje sredstva 
za razširjeno reprodukcijo na osnovi samoupravnih sporazu- 
mov oziroma zakonov, v nekaterih primerih tudi za del eno- 
stavne reprodukcije, oziroma za njih veljajo nekateri pospeše- 
valni ukrepi, v 5. členu predloga zakona predlagano, da zave- 
zanci na področju proizvodnje in prenosa električne energije, 
pridobivanja premoga, pridobivanja uranove rude, kmetijstva, 
vodnega gospodarstva, železniškega prometa, cevovodnega 
transporta, prekladalnih storitev v lukah, PTT prometa, vzdr- 
ževanja cest. storitev letališč in komunalno-stanovanjske 
dejavnosti obračunavajo svojo obveznost od osnove iz 2. 
člena predloga zakona, zmanjšane za amortizacijo infrastruk- 
turnih objektov. To pa le v primeru, da gre za objekte, pri 
katerih je amortizacija kot mikroekonomska kategorija nelo- 
gična. in so hkrati osnovni pogoj za obstoj dejavnosti. 

Izvršni svet bo s predpisom določil, kaj se šteje za infra- 
strukturne objekte, za katere se amortizacija odšteva od 
osnove. Pri tem bo upošteval le posamezne objekte. Izvršni 
svet v zvezi s tem prilaga pregled infrastrukturnih objektov po 
nomenklaturi sredstev za amortizacijo, ki bo osnova za pri- 
pravo in sprejem predpisa po uveljavitvi tega zakona. 

- v zakonu je ohranjena specifična ureditev za organiza- 
cije združenega dela. ki svoja sredstva vlagajo v gospodarske 
naložbe na manj razvitih območjih v SR Sloveniji. Pri tem 
upoštevamo opredelitev Zborov Skupščine SR Slovenije, naj 
se spodbuda poveča, hkrati pa da večji poudarek investicijam 
v proizvodne in storitvene obrate na teh območjih. V zoženih 
materialnih možnostih namreč ni moč pričakovati vlaganj 
posameznih zavezancev na teh območjih in hkrati zahtevati 

od njih izpolnjevanje vseh obveznosti do gospodarsko manj 
razvitih republik in SAP Kosovo. Predlagana dopolnitev upo- 
števa dosedanje razprave v zvezi z učinki pospeševanja raz- 
voja manj razvitih območij v SR Sloveniji in analize v zvezi 
s tem, ki kažejo na zmanjševanje deleža gospodarskih naložb 
na manj razvitih območjih v gospodarskih naložbah v SR 
Sloveniji. 

- v 9. členu predloga zakona je predlagano določilo, da 
višino mesečne akontacije zavezanci prilagajajo višini osnove 
iz 2. člena zakona, ugotovljeni na podlagi periodičnih obraču- 
nov. Ta dopolnitev je potrebna zato, da se v skladu z inflacij- 
skimi gibanji prilagaja tudi dinamika nominalne obveznosti 
zavezanca. V nasprotnem primeru bi prišlo zaradi valorizacije 
akontacijske obveznosti SR Slovenije v juliju tekočega leta in 
v januarju naslednjega leta za nazaj do premajhnega teko- 
čega priliva sredstev s strani zavezancev. Zaradi dopolnitev 
zveznega zakona o sredstvih Sklada federacije v letu 1987 
namreč ni možno čakati na celoten poračun obveznosti zave- 
zancev šele ob zaključnih računih. Hkrati predlagana dopolni- 
tev omogoča zavezancem, da čim bolj tekoče ugotavljajo 
svoje nominalne obveznosti in temu prilagajajo razpolaganje 
s sredstvi. Sredstva, ki bi na podlagi periodičnih obračunov 
predstavljala poračun obveznosti za posamezno obdobje 
periodičnega obračuna, bo republiški sekretar za finance 
v skladu s pooblastili tega člena, odpoklical v skladu z dina- 
miko obveznosti SR Slovenije. 

- v 19. členu predloga zakona je predlagan prehod od 
veljavne ureditve na novo ureditev v teku leta 1988. Del zave- 
zancev do sprejetja predlaganega zakona obračunava višje 
obveznosti od novih predvidenih, del pa nižje, oziroma sploh 
nima obveznosti. Zato bodo v jeseni 1988, ko naj bi bil predla- 
gani zakon uveljavljen, potrebni poračuni tako preveč kot tudi 
premalo vplačanih sredstev na račun obveznosti. Te naj bi 
izvedli v petih enakih deležih do sprejetja zaključnih računov 
za leto 1988, da bi na ta način spremembe čim manj oteževale 
tekoče poslovanje 

- integralno besedilo zakona naj bi začelo veljati 8. dan po 
objavi v Uradnem listu SRS. Z dnem njegove uveljavitve bi 
prenehal veljati dosedanji zakon o zagotavljanju sredstev in 
izpolnjevanju obveznosti SR Slovenije za pospeševanje raz- 
voja gospodarsko manj razvitih republik in SAP Kosovo. 

3. Ob pripravi predloga zakona je Izvršni svet sledil pred- 
logu Zakonodajno-pravne komisije Skupščine SR Slovenije in 
je predlog zakona pripravil v obliki integralnega besedila. 
Določbe, za katere je bilo v osnutku zakona predlagano črta- 
nje zaradi novih rešitev v predloženem integralnem besedilu 
niso razvidne, zato jih posebej prilagamo. Hkrati so v prilogi 
navedene določbe veljavnega zakona, ki so vsebovale pre- 
hodne rešitve, ki so že izvedene in jih zato ni bilo potrebno 
vključiti v predlog integralnega besedila zakona. Te določbe 
so urejale: izpolnitev obveznosti iz 23. člena dogovora 
o posebnih ukrepih za uresničevanje politike najhitrejšega 
razvoja SAP Kosovo v obdobju 1981-1985, za uporabo akon- 
tacij vplačanih v letu 1981 za poravnavo končne obveznosti za 
leto 1980 in način določanja obveznosti vplačila po končanem 
obračunu za leto 1987 in prenehanje veljavnosti zakona 
o vplačevanju obveznega posojila za kreditiranje hitrejšega 
razvoja gospodarsko nezadostno razvitih republik in SAP 
Kosovo, ki je veljal do 1980. leta. 

4. Na podlagi tega zakona ne bodo nastale nove finančne 
obveznosti za proračun SR Slovenije. Zakon bodo izvajale 
obstoječe službe Republiškega sekretariata za finance, 
Službe družbenega knjigovodstva, Gospodarske zbornice 
Slovenije in bank. Spremenjena pa bo porazdelitev obvezno- 
sti na posamezne zavezance v okviru z zakonom o sredstvih 
Sklada federacije določene višine obveznosti SR Slovenije na 
osnovi stopnje 1,56% družbenega proizvoda družbenega 
gospodarstva, kar je za podskupine dejavnosti razvidno iz 
priloge. 

5. Predlagatelj je proučil stališča, mnenja, pripombe in 
predloge dane v razpravi v Skupščini SR Slovenije k osnutku 
zakona. 

Velik del pripomb je predstavljal opredelitve za posamezne 
predložene variante. Od teh predlagatelj ni sprejel pobude 
delegacije skupine delegatov 33. okoliša, da se za vlaganja 
v občinah, ki so v celoti manj razvite, upošteva večje od obeh 
predloženih zmanjšanj obveznosti. Izvršni svet meni, da je 
s predlagano dopolnitvijo že povečano spodbujanje gospo- 
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darskih vlaganj na vseh manj razvitih območjih v SR Sloveniji 
v primerjavi s sedanjo ureditvijo. Hkrati Izvršni svet meni, da je 
primerno, da se ohrani diferenciran pristop pri teh spodbu- 
dah, pri čemer naj bi bila še naprej spodbuda večja na manj 
razvitih obmejnih območjih in v občini Lenart, ki je za tekoče 
plansko obdobje opredeljena kot najmanj razvita občina in ki 
hkrati sega na obmejno območje. 

Prav tako predlagatelj ni upošteval predloga delegacij 
občine Jesenice in 41. okoliša Maribor-Tabor in mesta Ljub- 
ljane, naj se amortizacija kot osnova za obračun obveznosti 
opusti ali zmanjša. Upoštevanje takih predlogov bi predstav- 
ljalo odmik od temeljnega izhodiščh, da se obveznost zave- 
zancev čimbolj vsebinsko izenači z obveznostjo SR Slovenije 
in enakomerno porazdeli med zavezance; predlagana rešitev 
bi povzročila večjo obremenitev za zavezance iz delovno 
intenzivnih dejavnosti oziroma dejavnosti, v katerih imajo 
osnovna sredstva krajšo življenjsko dobo. 

V okviru olajšav za infrastrukturne dejavnosti pa predlaga- 
telj ni upošteval predloga skupine delegatov za področje 
gospodarstva občine Ljubljana Center, naj zmanjšanje 
osnove velja tudi za dejavnost distribucije električne energije. 
OZD iz te dejavnosti praviloma nimajo tistih osnovnih sred- 
stev infrastrukturnega značaja, za katere se sredstva združu- 

jejo. Predlagatelj tudi ni sprejel predloga te skupine delega- 
tov, da se iz zavezancev črtajo TOZDŽG Ljubljana. Ostaja pri 
zmanjšanju osnove za tiste TOZD, ki se ukvarjajo z dejav- 
nostjo železniškega prometa. 

Pri odločitvi, da v predlog zakona ne vključi oprostitve ali 
zmanjšanja obveznosti za zavezance, ki poslujejo z izgubo, se 
je predlagatelj ravnal v skladu s temeljnim predlogom, ugoto- 
vitvami in stališči obeh pristojnih zborov, mnenjem Zakono- 
dajno-pravne komisije Skupščine SR Slovenije in večino izra- 
ženih pripomb in predlogov v dosedanji obravnavi, tako da 
tega zmanjšanja v predlogu zakona ne predlaga. Predlagatelj 
prav tako ni mogel upoštevati predloga skupine delegatov za 
Zbor združenega dela iz 36. okoliša Ravne na Koroškem, naj 
zavezanci, pri katerih obveznost presega akumulacijo ozi- 
roma raven prostih trajnih obratnih sredstev, vštejejo tak 
presežek obveznosti v izgubo. Tak predlog presega osnovne 
rešitve iz zveznega zakona, ki opredeljuje to obveznost kot 
plasman poslovnih sredstev. 

Predlagatelj tudi ni mogel upoštevati raznih pobud in pred- 
logov, ki so bili pogojno ali okvirno izraženi in so bili v neskla- 
dju z osnovnimi ugotovitvami in sklepi obeh zborov. 

BESEDILO DOLOČB VELJAVNEGA ZAKONA O ZAGOTAV- 
LJANJU SREDSTEV IN IZPOLNJEVANJU OBVEZNOSTI SR 
SLOVENIJE ZA POSPEŠEVANJE RAZVOJA GOSPODARSKO 
MANJ RAZVITIH REPUBLIK IN SAP KOSOVO, KI SE DOPOL- 
NJUJEJO, SPREMINJAJO ALI ČRTAJO. 

2. člen 
Zavezanci obračunavajo obveznost od osnove, ki jo tvorijo 

sredstva njihovega poslovnega sklada in sredstva njihovega 
sklada za izboljševanje materialne osnove dela, s tem, da se 
sredstva poslovnega sklada zmanjšajo za: 

- sredstva, združena v samoupravnih interesnih skupno- 
stih materialne proizvodnje; 
- terjatve iz dolgoročnih sanacijskih kreditov; 
- posojilo Skladu federacije za kreditiranje hitrejšega raz- 

voja gospodarsko manj razvitih republik in avtonomnih 
pokrajin in za združena sredstva po tem zakonu: 

- posojila po predpisih družbenopolitičnih skupnosti. 

3. člen 
Zavezanci zmanjšajo osnovo iz prejšnjega člena za nasled- 

nja osnovna sredstva, zajeta v njihov poslovni sklad: 
- zemljišča, razen gradbenih zemljišč; 
- objekti za namakanje in osuševanje zemljšč; 
- vodnogospodarski objekti s pripadajočo opremo; 
- rudarska dela in globinska vrtanja; 
- javne ceste in gozdne poti; 
- spodnji in zgornji ustroj železniških prog; 
- naftovodi in plinovodi; 
- objekti in naprave za pristajanje, vzletanje in vodenje 

letal; 
- objekti za postavitev in delovanje telefonskih in telegraf- 

skih central; 
kabelske kanalizacije (nadzemne in podzemne), antenski 

stolpi in vodi; 
telefonske in telegrafske centrale in pripadajoče naprave; 
koncentratorji; visokofrekvenčne naprave; radiorelejne na- 

prave; 
- naprave za čiščenje vode in zraka; 
- masivne in druge operativne obale v lukah in pristaniščih 

s pripadajočimi cestišči ter gradbenimi objekti komunalne 
infrastrukture in odprtimi manipulativnimi površinami, prekla- 
dalno opremo ter valolomi; 
- objekti in naprave za obrambo pred točo; 
- žičnice; 
- gozdovi in dolgoletni nasadi; 
- osnovna čreda in hlevi za proizvodnjo mleka; 
- osnvna sredstva, ki predstavljajo stalno proizvodno 

rezervo JLA; 
- objekti elektrodistribucije 110 kV. 

5. člen 
Zavezanci obračunavajo obveznost od osnove iz 2. in 3. 

člena tega zakona po stopnji, določeni z upoštevanjem 
kazalca akumulacije v primerjavi s poslovnim skladom v pod- 
skupini, v katero so razvrščeni po enotni klasifikaciji dejavno- 
sti (v nadaljnjem besedilu: podskupini). Za leti 1981 in 1932 se 
določa obveznost na podlagi podatkov Službe družbenega 
knjigovodstva Slovenije za leta 1978, 1979 in 1980. 

Za vsaki nadaljnji dve leti se opravi nov izračun kazalca iz 
prejšnjega odstavka tega člena na podlagi podatkov Službe 
družbenega knjigovodstva Slovenije za zadnja tri leta, ki so 
razpoložljivi pred začetkom leta, za katero se uporablja nov 
izračun. 

6. člen 
Po stopnji 5,6% obračunavajo obveznost zavezanci iz pod- 

skupin, v katerih je stopnja akumulacije v primerjavi s poslov- 
nim skladom nad 25%. 

7. člen 
Po stopnji 4,8% obračunavajo obveznost zavezanci iz pod- 

skupin, v katerih je stopnja akumulacije v primerjavi s poslov- 
nim skladom nad 20 do 25%. 

8. člen 
Po stopnji 4,2% obračunavajo obveznost zavezanci iz pod- 

skupin, v katerih je stopnja akumulacije v primerjavi s poslov- 
nim skladom nad 15 do 20%. 

9. člen 
Po stopnji 3,5% obračunavajo obveznost zavezanci iz pod- 

skupin, v katerih je stopnja akumulacije v primerjavi s poslov- 
nim skladom nad 10 do 15%. 

10. člen 
Po stopnji 2,1% obračunavajo obveznost zavezanci iz pod- 

skupin, v katerih je stopnja akumulacije v primerjavi s poslov- 
nim skladom nad 5 do 10%. 

11. člen 
Ne glede na določbe 5. člena tega zakona po stopnji 1,3% 

obračunavajo obveznost zavezanci iz podskupin oziroma 
panog: 

- pridobivanje rud barvnih kovin; 
- pridobivanje nekovinskih rudnin; 
- kmetijstvo in ribištvo, vključno z organizirano zadružno 

proizvodnjo; 
- geološka raziskovanja; 
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- raziskovalno-razvojno delo. 
Po stopnji 1,3% obračunavajo obveznost tudi zavezanci iz 

podskupin, v katerih je stopnja akumulacije v primerjavi 
s poslovnim kladom do 5%. 

12. člen 
Zavezanci iz naslednjih panog oziroma podskupin ne obra- 

čunavajo in ne plačujejo obveznosti: 
- proizvodnja in prenos električne energije: 
- pridobivanje premoga; 
- pridobivanje uranove rude; 
- železniški promet; 
- cevovodni transport; 
- komunano-stanovanjske dejavnosti ter urejanje naselij 

in prostora. 

13. člen 
Zavezancem, ki del svoje proizvodnje in storitev usmerijo 

v izvoz na konvertibilno področje, se osnova za obračunava- 
nje obveznosti zniža: 

- če je delež izvoza na konvertibilno področje v celotnem 
prihodku nad 5% do 35%, se obračunska osnova zniža za 
enak odstotek, kot znaša delež izvoza na konvertibilno po- 
dročje; 

- če je delež izvoza na konvertibilno področje v celotnem 
prihodku nad 35% do 65%, se obračunska osnova zniža za 
enak odstotek, kot znaša delež izvoza na konvertibilno 
področje, povečan s koeficientom 1,2; 

- če je delež izvoza na konvertibilno področje v celotnem 
prihodku nad 65%, se obračunska osnova zniža za enak 
odstotek, kot znaša delež izvoza na konvertibilno področje, 
povečan s koeficientom 1,4; 

13. b člen 
Zavezancu, ki vlaga lastna sredstva v gopodarske naložbe 

na manj razvitih območjih s statusom prehodnega obdobja 
v SR Sloveniji, določenih na podlagi zakona o pospeševanju 
skladnejšega regionalnega razvoja v SR Sloveniji (Uradni list 
SRS, št. 29/75, 30/80 in 33/85), se obveznost zniža: 

- če vlaga v občini Lenart in manj razvitih obmejnih 
območjih, za 50% od zneska, vloženega v posameznem letu iz 
lastnih virov sredstev; 

- če vlaga na drugih manj razvitih območjih in na območ- 
jih s statusom prehodnega obdobja, za 33% od zneska, vlože- 
nega v posameznem letu iz lastnih virov sredstev. 

14. člen 
Če obračunana obveznost v posameznem letu presega 

ustvarjeno akumulacijo zavezanca, poravna zavezanec svojo 

obveznost le do višine ustvarjene akumulacije in se mu vrnejo 
morebitni presežki vplačane akontacije obveznega posojila. 

15. člen 
Zavezancu, ki je poslovno leto zaključil z izgubo, se vrnejo 

vplačane akontacije obveznega posojila. 

16. člen 
Zavezanci obračunavajo obveznost po stanju osnove iz 2. in 

3. člena tega zakona na dan 31. decembra v letu, za katero se 
obveznost ugotavlja. 

18. člen 
Do sklenitve samoupravnega sporazuma iz prejšnjega 

člena izpolnjujejo zavezanci svojo obveznost v obliki vplačil 
obveznega posojila Skladu federacije. 

Delež obračunane obveznosti, ki ga zavezanci vplačujejo 
kot obvezno posojilo Skladu federacije, določa republiški 
sekretar za finance ob upoštevanju obsega sredstev, ki jih 
zavezanci združujejo za skupna vlaganja v gospodarsko manj 
razvite republike in avtonomno pokrajino Kosovo. 

Zavezanci vplačujejo obvezno posojilo v obliki mesečne 
akontacije do 25. v mesecu za tekoči mesec. Razliko med 
obračunano dospelo akontacijsko obveznostjo in vplačanimi 
akontacijami obveznega posojila oziroma vplačanimi sredstvi 
na osnovi samoupravnega sporazuma o združevanju dela in 
sredstev vplačajo na poseben račun Sklada federacije do 15. 
julija za prvih šest mesečnih akontacij vsakega leta in do 15. 
januarja naslednjega leta za drugih šest mesečnih akontacij 
istega leta. 

Če pride do bistvene razlike med vsoto mesečnih akontacij 
zavezancev in tekočo obveznostjo SR Slovenije, lahko repu- 
bliški sekretar za finance v teku leta proporcionalno poveča 
višino akontacij zavezancem, vendar največ do višine, ki 
zagotavlja izpolnjevanje obveznosti SR Slovenije, določene 
v skladu z zakonom o sredstvih Sklada federacije za kreditira- 
nje hitrejšega razvoja gospodarsko manj razvitih republik in 
avtonomnih pokrajin v obdobju 1986-1990 (Uradni list SFRJ, 
št. 75/85). 

Končno obveznost za tekoče leto obračunavajo zavezanci 
na osnovi zaključenega računa za tekoče leto, vplačujejo pa 
jo v skladu z dospelimi obveznostmi SR Slovenije za to leto. 

29. člen 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije razvrsti s predpisom 

zavezance glede na višino obveznosti. 
Predpis iz prejšnjega odstavka sprejme za leti 1981 in 1982 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije najpozneje v osmih dneh 
po uveljavitvi tega zakona, za naslednja leta pa pred začetkom 
leta, za katero velja. 

DOLOČBE VELJAVNEGA ZAKONA O ZAGOTAVLJANJU 
SREDSTEV IN IZPOLNJEVANJU OBVEZNOSTI SR SLOVE- 
NIJE ZA POSPEŠEVANJE RAZVOJA GOSPODARSKO MANJ 
RAZVITIH REPUBLIK IN SAP KOSOVO, KI SE ČRTAJO ZATO 
KER SO BILE ŽE IZVEDENE 

28. člen 
Vplačane akontacije obveznega posojila v letu 1981 na 

podlagi zakona o vplačevanju obveznega posojila za krediti- 
ranje hitrejšega razvoja gospodarsko nezadostno razvitih 
republik in SAP Kosovo (Uradni list SS, št. 51/71, 12/73 in 20/ 
76) se štejejo kot akontacija izvrševanja obveznosti po tem 
zakonu. 

Ustrezen delež teh akontacij bo SR Slovenija namenila za 
plačilo končne obveznosti do Sklada federacije za leto 1980. 
Ta delež bodo zavezanci, ob upoštevanju za leto 1980 plača- 
nih obveznosti, posebej izkazali v obračunu končne obvezno- 
sti za leto 1981. 

razvoja gospodarsko nezadostno razvitih republik in 
Kosovo (Uradni list SRS, št. 51/71, 12/73 i n 20/76). 

SAP 

13.a člen 
Zavezancu, ki združi sredstva v okviru skupne višine 300 

milijonov din za izgradnjo gospodarskega objekta iz 23. člena 
dogovora o posebnih ukrepih za uresničevanje politike najhi- 
trejšega razvoja SAP Kosovo v obdobju 1981-1985 (Uradni 
list SFRJ, št 21/82), se obveznost poravnave obveznega poso- 
jila Skladu federacije oziroma obveznost združevanja sred- 
stev, ki se vštevajo v stalna sredstva Sklada federacije za leto 
1985 po tem zakonu, zmanjša za 1,5-kratni v tem letu združeni 
znesek. 

27. člen (tretji odstavek) 
Republiški sekretar za finance s pravilnikom iz prejšnjega 

odstavka zagotovi, da se olajšava iz 13.a člena tega zakona 
uporabi pri združevanju sredstev do 300 milijonov din. 

30. člen 
Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati zakon 

o vplačevanju obveznega posojila za kreditiranje hitrejšega 

29.a člen 
Ne glede na določbo 14. člena tega zakona zavezanec 

poravna svojo končno obveznost do višine ustvarjene akumu- 
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lacije, povečane s pozitivnim zneskom sredstev za reproduk- 
cijo iz naslova učinka revalorizacije v letu 1987. 

Na način, določen v tem členu, poravna obveznost tudi 

zavezanec iz 15. člena tega zakona, katerega izguba je manjša 
ali enaka učinkom revalorizacije, ki neposredno bremeniio 
stroške poslovanja. 

PREGLED SKUPIN OBJEKTOV INFRASTRUKTURNEGA ZNA- 
ČAJA IZ 5. ČLENA PREDLOGA ZAKONA 

Spisek objektov je sestavljen po nomenklaturi sredstev za 
amortizacijo iz zakona o amortizaciji. Pri tem so vključeni tisti 
temeljnni objekti, ki hkrati izpolnjujejo naslednje pogoje: 

— da se za njih združujejo sredstva TOZD in občanov po 
samoupravnem sporazumu oziroma zakonu, 

— daje amortizacija kot mikroekonomska kategorija nesmi- 
selna, 

— da so osnovni pogoj za obstoj dejavnosti. 
Infrastrukturni objekti so po podskupinah dejavnosti na- 

slednji; , 

I. Proizvodnja in prenos električne energije 
1. Čistilne naprave za odpadno vodo 
2. Jezovi (zajeze) in nasipi 
3. Črpalne postaje 
4. Kanali (dovodni, odvodni, razdelilni) s stranskimi objekti 

na njih (predori, akvadukti in priključni drsni objekti) 
5. Cevovodi (tlačni in drugi) 
6. Pragi, betonske zapornice, betonski bazeni in usedalniki 
7. Zajeze in paralelni gradbeni objekti 
8. Kaskade in hudourniške pregrade 
9. Prepusti 
10. Stavbe in drugi gradbeni objekti termoelektrarn 
11. Stavbe in drugi gradbeni objekti jedrskih elektrarn 
12. Objekti za prenos električne energije: daljnovodi (beton- 

ski in jekleni) 

II. Pridobivanje premoga in uranove rude 
1. Objekti za raziskovanja in ugotavljanje količin in kakovo- 

sti premoga, rud kovin in rud nekovin (za opravljanje razisko- 
valnih in pripravljalnih del) 

2. Objekti za odkrivanje in za površinske kope premoga, rud 
kovin in nekovin 

3. Podzemni prostori rudnikov za eksploatacijo premoga 
kovin in nekovin 

III. Kmetijstvo 
1. Melioracijski sistemi 
2. Vgrajeni namakalni sistemi (akumulacija, primarni in 

sekundarni razvodi) 
3. Sistemi, ki preprečujejo poplave in erozijo 

IV. Vodno gospodarstvo 

1. Čistilne naprave za odpadno vodo 
2. Jezovi (zajeze) in nasipi 
3. Črpalne postaje r 

4. Kanali (dovodni, odvodni, razdelilni) s stranskimi objekti 
na njih (predori, akvadukti in priključni drsni objekti) 

5. Cevovodi (tlačni in drugi) 
6. Pragi, betonske zapornice, betonski bazeni in usedalniki 
7. Zajeze in paralelni gradbeni objekti 
8. Kaskade in hudourniške pregrade 
9. Prepusti 
10. Objekti za izkoriščanje in uporabo vode 
- vodoravne cevne drenaže 

navpične cevne drenaže (vodnjaki) 
- kaptažni gradbeni objekti 

V. Železniški promet 
1. Železniške proge in objekti na železniških proarah- 
a) nasipni trup železniške proge 

ških prog Zgrajene Površine zgornjega ustroja železni- 
c) mostovi in viadukti (nadvozi in podvozi), predori in aale- 

nje na železniških progah 9 

VI. Cevovodni transport 
1. Objekti za seizmološka in druga raziskovanja in objekti za 

raziskovalno in odkrivalno vrtanje naftnih in plinskih vrtin 
2. Objekti za zbiranje in prenos nafte in plina na naftnih in 

plinskih poljih (kotlovnice, objekti za gašenje požarov, črpal- 
nice, priročna skladišča in drugi objekti za zbiranje in prenos 
nafte in plina) 

3. Naftovodi in plinovodi: . 
- za transport nafte in plina na daljavo 
- za transport derivatov nafte in plina 
- za transport nafte in plina v okviru naftnih in plinskih polj 

ter med naftnimi in plinskimi polji 
- naftovodi in plinovodi v morju 

VII. Prekladalne storitve v lukah 
1. Stavbe pristanišč in luk, valolomi kot zaščitni pas luk in 

pristanišč, steze, kanali in bazeni v lukah in pristaniščih 
2. Zgrajene operativne površine za nakladanje, razkladanje 

in spravljanje materiala v pristaniščih in lukah 

VIII. PTT promet 
1. Objekti za postavitev in delovanje telefonskih in telegraf- 

skih central, radijskih in televizijskih postaj, radijskih in tele- 
vizjskih centrov ter radijskih in televizijskih študijev 

2. Kabelske kanalizacije (nadzemne in podzemne), antenski 
stolpi in vodi 

IX. Vzdrževanje cest 
1. Avtomobilske ceste 
2. Ceste za javni promet (ulice in trgi v naseljih) 
3. Ceste, ki niso kategorizirane 
4. Cestne steze in druge zgrajene cestne površine 
5. Mostovi in viadukti (nadvozi in podvozi) ter predori in 

galerije na cestah 

X. Storitve letališč 
Vzletne in pristajalne steze, steze za vožnjo letal (rulne 

steze) in spojnice, letališke ploščadi ter drugi objekti za pri- 
stajanje, postajanje in vzletenje letal in helikopterjev 

XI. Komunalno-staifcvanjska dejavnost 
1. Objekti dovodnega in objekti razdelilnega vodovodnega 

omrežja 
2. Objekti kanalizacije in objekti za prečiščevanje odplak 
3. Stavbe ter drugi gradbeni objekti za pridobivanje in za 

prenos toplotne energije 
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PROIZv. fEROlESJR 
cRlDOB. SVIN. CINK. RUDE 
PRIĐOB.RLD. DR.BARV.KOV. 
PROIZV. SVINCA 
PROIZV". 6L:N!CE 
PROIZV. ALUMINIJA 
PROIZV. :iVE6A SREBRA 
PREDEL. ALUMINIJA 
PREDEL BAKRA 
PREDEL. CINKA 
PROIZV. KREHENC. PESKA 
PROIZV. NEkOV. RUDNIN 
PROIZV. MORSKE SOLI 
PROIZV. EHBALA*. STEKLA 
PROIZV. DRUSEGA STEKLA 
PROIZV. NEZ60RLJIVE6A HAT. 
PROIZV. PORC. ZA GOSP. 
PROIZV. TEHNIČNE KERAH. 
PROIZV. AZBEST. IZD. 
PROIZV. GRAPIT. IZD. 
PREDEL. DR. NEKOVIN. RUD. 
PROIZV. LITIH IZD. 
PROIZV. KOV. 1NSTAL. HAT. 
PROIZV. ORODJA 
PROIZV. KOV. EHBALA2E 
PROIZV. 2ICNIH IZDELKOV 
PROIZV.DR.KOV.REPROHAT. 
PROIZV. KONSTRUKCIJ 
PROIZV. DRUGIH KOV. IZD. 
PROIZV. ENERG. STROJEV 

-sradb. strcjev 
:bde.:.. S*?cjč* 

PROIZv. UR-jSIh 5TRCJEV 
PRCIZV. -ItT. STRGJEv 
PRCIZv. f-CrL::\E'OPREME 
K*3izv. tir. v:::. 
cCccAv!lC ~!;MH v C ZIL 

::52fc . • c - - 
11590 
:i50; 
117:0 
i • 7- . 
; J 7^2 
■ ■ 
: • r:4 

NO'jv'iv 
'Gv^VArC« 
OSEB. av*3"«0S:LCv 
ncaci^c. 
. Q_£5 

telov :a mot.vozila 
PkQ1. 5R£t. 

LAJJEDEl. 
css:zv. ELE''S. STRCJEV 
W5!Jv. DEl.E'.E- TRQN.flPAft. 
>S9:2-.. »TV »»4MTCV 
ppoizv. kcmumk. naprav 
»«:zv. ierjlne opreme 
PR3IZv. 3R.*RON.BPftF. 
PSD!•v. -SB.3V 

'ro:Z.. 

PSo;;.,, 

zk:U 
PROIZ.. 
p;-:-5': 

OCraZufiara 
os<9:~ j:*. 
■4 :.:?6? 
"« 3SP3>1 
FS 

:9;e:ios*. 
» 1.1987 

8*A" p: 
e?Gt.st:c. 
:.6 I 

t 
i 
i 

6652994 
t 
i 

"6503 
115?! 

1875944 
145:19? 
415167 

3237 
i 

109155 
479453 
369602 
25193 

781806 
475956 
773466 
24527 

159959 
32318 

9705 
690506 

38480 
194598 
430978 
506585 

47490 
1354262 
2398678 
1451902 
2193005 

730078 
1374736 
2651451 
1393769 
i 414906 
1021593 
:t7i?41 
2039:9t 
~?-i9?SV 
:;'e:73 

,110792"' 
248084 

1226538 
54426 

3:2683 
432313 
434842 
210!?= 
773U3 
:53336 
:?529t 

3027283 
2292721 
252932 

1150676 
2045060 
2799465 

!8«73 

346194 
115126: 
;"5974E 
44819" 

1339970 
:43^505 
1910332 
216167 

8512 
978526 

1633623 
425150 

50?73 
199850 

71714 
147216 
348023 

38800 
281575 
265880 
321481 
56537 

196875 
34260 
19913 

739094 
27711 

143035 
326419 
185809 

16624 
781116 

1453397 
745344 

1966991 
463512 
776788 

1413843 
1185041 
1063060 
317987 

1444477 
552:36 

3323380 
701369 
5979B3 
;:79: 

661453 
160382 

1642775 
1212926 
599574 
251410 
797371 
24314 

101078 
2668566 
1391252 
591683 

1129127 
:735241 
933'22 

16680 

0 
.9544 
.5135 
.5216 

.6911 
5.6367 

1. 

.657 
.335 

.94H 
1.5401 

.3605 

.5586 

.4156 
2.3051 
1.2308 
1.0601 
2.0518 
1.0704 

.7201 
.735 

.7574 

.3663 

.3501 

.5768 

.6059 

.5134 
.8969 
.6349 
.565 

.5332 

.6253 

.7513 

.3015 
.5397 
.2709 
.4311 
.6162 
.5397 
.3337 
.5393 

2.9467 
2.0214 
2.S056 
1.3553 
1.1967 
1.0314 
.1613 
.4926 
.3815 
.6063 

2.3393 
.9813 
.3435 
.3515 

11741 PROIZV. TER\ APARATOV 155574° 113796? 
t:?« 'mm. hladilnih aparatov 864523 1011454 
:: 743 PROI2V. APARATOV ZS PRAI,JE 48002? 385885 
11749 PRSIZv. MiiS.SOSP.APARATOV 196125 233355 
1179: mil*. INSTALATER. 644225 481763 
11792,PROIZV. ZARSIC 69137 47517 
11?93 PROIZV. AKUMULATORJEV 214566 303143 
11799 rROIZv. NEO!". El. IZD. 1700055 1215561 
11310 PRGIZV. sEflUAUJ 321311? 1855093 
11920 PROIZV. »EHJf.«:. ZA k*t. 735206 23277 
11331 PROIZV. 'EN. VLArEN 352867 362721 
U532 :RO!ZV. PLAST. 1SS 386412 392261 
119:0 PROIZV. ZDRAVIL 133425? 1368231 
11920 PROIZV. *iL IN >C'Z1E-:,.E 1410060 687509 
::93? PROIZV. BARV IN LAKOV 2970669 899047 
11941 PROIZv. *lBS". EHBAL. 134172= 224422 
1 :949 :R'JGA PREDEL. PlAST. BAS 2993139 1446197 
11990 PR'jiZV. DRUBiM SES. IZD. 3205700 1148232 
:20«1 PROIZV. »-AMNA 247985 173149 
1:00: °Se:zv. peska 44:79 19091 
::::: proizv. apna 90:59 111700 
i:i20 PROIZV. CEKSSTA 456257 323703 
12130 PROIZV. OPEKE 26562? 435179 
12141 PROIZv. AZBEST, CEN. IZD. 123803 !95'!9 
::i42 PROIZv. GRADE.PREDIZDEl. 699767 724629 
12143 PROIZV. BITUMEN. IZD. 261995 166999 
12201 PROIZv. ŽAGANEGA LESA 1004419 542403 
:::•: ;ROIZV. FURNIRJA :N PLCSC 10296!? 1019411 
12203 IMPREGNIRANJE LESA 149985 39403 
12310 PROIZv. POHIŠTVA 3682633 3964521 
12321 PROIZV. EMBALAŽE 136360 9395? 
1232: PROIZv. ElER. ZA 3SAD. 1559505 1634509 
:C323 PS3'Zv. GALANTERIJE 360646 306310 
12410 PROIZV. CEL. IN PAPIRJA 2879315 2537654 
12421 PROIZV. PAPIRNE EMB. 1633827 727715 
12429 DSU6A PREDEL. PAPIRJA 590545 456008 
12512 PROIZV. BOMB. PREJE 947699 675940 
12513 PROIZV. VOLN. PREJE 453133 411076 
12514 PROIZV. KONOP. PREJE 135040 79616 
12516 PROIZV. SINTET. PREJ 498323 191913 
12521 PROIZV. BOMB. TKANIN 3766606 2178744 
12522 PROIZV. VOLN. TKANIN 647043 971830 
12523 PROIZV. KONOP. IZD. 206235 123330 
12524 PROIZV. SVIL. TKANIN 551576 224349 
12611 PROIZV. TRIKOTAŽ. TKANIN 537242 118070 
12612 PROIZV. TRIKOTAŽ. PERILA 321761 194953 
12613 PROIZV. TRIKOTAŽ. OBLAČIL 1195472 914435 
12614 PROIZV. NOGAVIC 463545 553429 
12615 PROIZV. POZAMENTERIJE 510630 216942 
12621 PROIZV. PERILA 1191665 1161248 
12622 PROIZV. OBLAČIL 3542121 3063167 
12623 PROIZV. 80SP. PERILA 119964? 42736? 
12624 PROIZV. TE2KE KONFEK. 421238 1404:7 
12699 PROIZV. NEON. TEKST. IZD. 2143948 821048 
12701 PROIZV. TEŽKEGA USNJA 1426024 86316? 
12702 PROIZV. SVINJ. USNJA 168943 575314 
12810 PROIZV. OBUTVE 187B22? 1648607 
12820 PROIZV. GALANT. 509696 240841 
12830 PROIZV. USNJ. KONFEK. 198111 158105 
12901 PROIZV. PNEVMATIK ZA VOZ. 774555 1013710 
12909 PROIZV. DR.IZO.IZ KAVČUKA . 860572 734938 
13010 ULETJE 2ITA 435709 541034 
13021 PROIZV. KRUHA IN PECIVA 1550619 1180925 
13022 PROIZV. TESTENIN 42484 20393 
13030 PREDEL. SADJA IN ZELENJAVE 1538136 1154962 
13041 KLANJE ŽIVINE 1299949 350034 
13042 PREDEL. MESA ;17X049 937226 
13043 PREDEL. RIB 113534 131579 
13050 PREDEL. MLEKA 1689543 693399 
13060 PROIZV. SLADKORJA 50914: 215035 
13072 PROIZV. BONBONOV 422951 254663 
13030 PROIZV. RAST. OLJ 529825 111234 
13099 PROIZV. DR. 2IVIL. IZD. 738130 246132 
13112 PROIZV. PIVA 1601857 556951 
13113 PROIZV. VINA 1059293 485664 
13119 PROIZV. DR. ALKOH. PIJAČ 89407 68107 
13121 PROIZV. OSVEZ. PIJAČ 401225 175290 

.7621 
I • 17 

.80:: 
1.1896 
.7478 
.6373 

1.4128 
.715 

.5774 

.0317 
1.0279 
.4425 
.7459 
.4376 
.3026 
.1673 
.4332 
.3582 
.7134 
.4312 

1.2375 
.7095 

1.6383 
1.5309 
1.0355 
.6374 

.54 
.9903 
.2627 

1.0765 
.7257 

1.0481 
.8493 
.8813 
.4322 
.7722 
.7131 
.9072 
.5396 
.3851 
.5784 
1.502 
.6004 
.4867 
.2198 
.6056 
.7649 

1.1445 
.4248 
.9745 
.8648 
.3562 
.3334 
.383 

.6053 
3.4054 
.8777 
.4725 
,7981 

1.3152 
.8541 

1.241? 
.7616 

.43 
.7509 
.6539 
.7996 

1.1589 
.410? 
.4223 
.6021 
.2099 
.3123 
.3477 
.458? 
.7618 
.4369 
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13122 PROIZV. HINERAL. VODE 
13200 PROIZVODNJO KRNIL 
13320 PREDELAVA TOBAKA 
13400 GRAFIČNA DEJAVNOST 
13500 DOD.PRED.,PROIZ.SUR.IZ ODP. 
13901 PROIZ. UČIL,TELES.KUL.REKV. 
13902 PROIZV. GLASBIL 
13904 PROIZV. NAKITA 
13909 DRUGA NEOMEN. PROIZV. 
20110 POLJEDELSTVO » 
20121 PRIDELOVANJE SADJA » 
20131 PRIDELOVANJE GROZDJA » 
20140 ŽIVINOREJA « 
2020! STORIT. ZA RASTL. PROIZV. » 
20202 STORIT. ZA 2IVIN. PROIZV. t 
20301 POHORSKO RIBIŠTVO 
20302 REČNO IN JEZER. RIBISTVP 
3000! MESA GOZDOV 
30002 VARSTVO GOZDOV 
30003 IZKORIŠČANJE 3CZDGV 
40002 VARSTVO PRED VODNO ŠKODO » 
50100 VISOKE GRADNJE 
50201 GRADNJA PROMET. OBJEKTOV • 
50202 HIDRGGRADNJA 
50203 GRADNJA RUDARSKIH OBJEK. 
50209 GRADNJA DRUG. OBJEK. N. G. 
50301 GRADBENE INSTALACIJE 
50302 ZAKLJUČNA- IN OBRTNA DELA 
60101 PREVOZ V ŽELEZ. PRQM, » 
60102 VLEKA VLAKOV » 
60103 VZDfiž. IN NEGA VOZOV ♦ 
60104 VZDRŽEVANJE PROG » 
60105 VZDRŽEVANJE NAPRAV » 
6020i PREVOZ V POMOR. PREMETU 
6040! LETALSKI PREVOZ 
60402 STORITVE LETALI5C » 
6050! POTK. PREVOZ V CEST. PROM. 
60502 BLAG. PREVOZ V CEST, PROM. 
60:03 STORITVE CEST. PROMET 
6060! POT*. PREVOZ v MEST. PROH. 
60602 TAKS! PREVOZ 
60609 DRUG POTNIŠKI PROMET 
60700 CEVOVODNI TRANSPORT » 
60301 PREKLAD. V LUKAH » 
60803 PREKLAD. NA ŽEL. POST. 
60900 "TT STORITVE » 
70113 TR6. NA DROB. Z MES.,R!B. 
70114 TRG. NA DROB. Z DR. ŽIVILI 
70121 TRG. NA DROB. S 'EKST. 
70122 TRG. NA DROB. Z USN. ,GUf!. 
70123 TSG. NA DROB. Z ŽELEZ. 
70124 TRE. NA DROB. S KURJAVO 
70:25 TRS. NA, DROB. S POHIŠTVO« 
70127 *7RS, NA DROB. BARV. , (CEH. 
70128 TRG. NA DR3S. S KNJIGAMI 
70129 TRG. NA DROB. DRUG. BLAG. 
70131 BLAGOVNICE 
70!32 DRUGE TRGOVINE 
70140 TRS, NA DROB. Z VOZILI 
70150 TRG. NA DROB. DER. NAFTE 
70211 TRG. NA DEB. Z ŽITOM 
702;2 TRG. NA DEB. SADJEM, VRT. 
70213 TRS. NA DEB. Z AUOHOL. 
70214 TRG. NA DEB. Z ŽIVINO 
70219 TRG. NA DEB. Z DR. ŽIVILI 
70221 TRG. NA DEB. 

70::: 
'i::* 
"0225 
70::a 
70::? 

S TEKS". 
= •ožam: 
Z ŽELEZ. 
SR. MA'ER. 
S -EMIK. 
; -'APIRJEM 
Z ZDRAVIU 

26740B 
1391868 
927350 

2370388 
1286061 
1368555 

21714 
681659 

52014 
818251 
174621 
225393 

1627888 
117146 
173023 

62019 
!9168 
36030 

2171325 
31615 

266475 
4756183 
944074 

1219780 
100444 
192908 

2376542 
2082958 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

26895 
467413 

2097062 
342708 

0 
15060 
47926 

0 
948917 

1991832 
2.147828 

124914 
2737740 
1533526 
77987! 
985298 
681076 
638381 

25157 
86676 

581373 
1837155 
1529209 
610442 

1073832 
11143 

471276 
121366 
234654 

22940:4 
1193453 

683400 
3221080 

984548 
397380 
278221 
671115 

352598 
325130 
210252 

1759217 
448481 

1200219 
28836 

247109 
349663 

1149537 
370720 
388883 

1916900 
131618 
450933 

46677 
20932 
21547 

2048939 
24030 

451484 
7242665 
2822953 

835990 
303952 
240309 

186!193 
1819375 
2047694 
1130815 
163266 
868819 
419659 
680327 
885950 

98993 
1131655 
3321140 
445359 
658488 

24404 
79708 

386740 
692542 
778569 

2165683 
19198! 

2510998 
624885 
622574 
746399 
310095 
450517 

31552 
109520 
442227 

1375678 
2297463 

-379304 
611572 
29666 

236387 
52414 

178404 
131648! 
523174 
250174 

2267111 
943043 
26547! 
162349 
321246 

1.3186 
.2336 
.2267 
. 7422 
.3487 
.877 

1.328 
.3625 

6.7225 
1,4049 
2.123 

1.7254 
1.1775 
1.1235 
2.6062 

.7526 
1.0909 

.598 
.9436 
.7601 

1.6943 
1.5228 
2.9902 

.6854 
3.026! 
1.2457 
.763: 
.8735 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

3.6907 
2.4211 
1.5837 
1.2995 

1.6631 
0 

.7298 

.3909 
1.0083 
1.5369 

.9172 
. 4073 
.7983 
.7575 
.4553 
.7057 

1.2542 
1.2636 

.7607 

.7488 
1.5024 ' 
.6222 
.5695 

2.6802 
.5016 
.4319 
.7603 
.5739 
.4384 
.3634 
. 7038 
.9578 
.7184 
.5835 
.4787 

70225 TRS. NA DEB. DR. NEŽIVIL. 
70230 'KG. NA DEB. I VOZILI 
70240 TRS. NA DEB. SER. NAFTE 
70250 TRG. NA DEB. «S. 8LA6. 
70310 ZJN. TRG. Z ŽIVILI 
70320 ZUN. *RG. Z NEŽIVIL. BLAG. 
80111 SEZONSKI HOTEL! IN MOTEL I 

' 80112 DRUGI HCEU IN MOTELI 
80113 POČITNIŠKI DOMOVI 
3011? DR. NASTANIT. STORITVE 
80121 RESTAVRACIJE 
80122 SAMOPOSTREŽNE RESTAVRACIJE 
80123 DRUŽBENA PREHRANA 
80129 DRUGE STOR. PREHRANE 
80190 DRU6E GOSTINSKE STORITVE 
80201 TURISTIČNE AGENCIJE 
80202 TURISTIČNI URAD! 
90110 IZDELAVA IZ NEKOVIN 
90121 POPRAVILA CESTNIH VOZIL 
90-^2 POPRAV. PRECIZ. MEHANIKE 
9012-3 IZDEL. KOVIN. IZDELKOV 
90129 DR. STOR- KOV. PRED, OBRTI 
90131 POPRAVILA GOSPODINJ. APAR. 
90132 POPRAVILA RTV APARATOV 
90133 IZDEL. ELEKTROTEH. IZD. 
90139 POPR. DRUG. El. 
90140 IZDELAVA LES. IZD. 
90150 IZDEL. TEKST. IZD. 
90160 IZDEL. USNJ. IZD. 
90171 IZD. KRUHA, PECIVA 
90172 ZAKOL IN PREDELAVA MESA 
90179 IZDEL. DR. ŽIVIL 
9018! IZDEL. PLAST. PROIZV. 
90182 IZDEL. ORTOPED. PRIPOM. 
90183 -IZDEL. PAPIRNIH PREDM. 
90189 IZDEL. DR. NEOM. IZD, 
90201 FRIZERSKO KOZMET. STORITVE 
90202 ČIŠČENJE OBLAČIL IN PRANJE 
90209 DRUGE OSEBNE STORITVE 

100101 UREJANJE STAVB. ZEMLJIŠČ ♦ 
100102 VZDRŽEVANJE ULIC * 
100103 UREJANJE ZELENIH POVRŠIN » 
100310 PROIZV.. DISTRIB. VODE t 
100320 ODVAJANJE ODPLAK ♦ 
100330 PROIZV.. DISTRIB. PLINA « 
100340 PROIZV.. DISTRIB. TOPLOTE ♦ 
100351 ČIŠČENJE JAV. POVRŠIN ♦ 
100352 ODVOZ IN PREDEL. ODPADKOV » 
100391 DIMNIKARSKE STORITVE ♦ 
100392 POGREBNA SLUŽBA t 
100399 DR-jGE KOMUNALNE DEJAV. < 
U030! javna skladisca, tržnice 
110.302 REKLAMNE STORITVE 
110303 REKLAMNE STORITVE 
110309 DRUGE PROM. STORITVE 
110401 PROSTORSKO PLANIRANJE 
110402 GRADBENO PROJEKTIRANJE 
110403 DRUGO PROJEKTIRANJE 
110404 inženiring , 
110405 MERJENJE ZEMLJIŠČ 
110500 SEOlOSKO RAZISKOVANJE 
110611 GOSPODARSKE RAZISKAVE 
110620 EKONOMSKE STORITVE 
110901 KONTROLA KVALITETE 
110902 ORGANIZIRANJE SEJMOV 
110903 KNJIGOVODSKE STORITVE 
110905 OBDELAVA PODATKOV 

1214687 
1544505 
430150 

1201591 
.607945 
8104400 

223037 
887152 

1081B 
101579 
410873 

11098 
433385 

0 
417919 
292050 
179B33 

6652 
2024204 

44406 
154103 

2973472 
824901 
202680 

2385 
94615 

911922 
120535 

24549 
103374 

18759 
1431 

322601 
29571 

110286 
115445 

78856 
137831 
142567 

967955 
637 4S6 
360989 
822915 
796056 

4704676 
1173705 
864591 

9226 

220876 
81905 

B49e90 
2506461 

117192 
559949 
306390 

3453755 
162705 

9822-3 
6905 

318251 
162668 
37290 

523113 
232914181 

481678 
10567 

469232 
52172 

511378 
636187 
503053 

3236 
1324949 
162041 
105175 

2684767 
425615 
195961 

1051 
164027 
409626 
135307 

15431 
47298 
19846 

596 
152876 
55373 
47891 

242669 
136290 
99574 

176224 
225434 
332515 
107545 

1314118 
167848 
261934 
453085 
278409 
206393 
113053 
56553 

86972S 
126847 
68264 

86!e"0 
1635110 
209390 
685814 
314277 

211051-3 
112235 
197653 
377895 
41557 

251569 
59826 
80429 

456279 
19161463! 

.7969 

.4127 
■ B392 
.6649 

1.3094 
.5805 

5.2624 
.997! 
.8528 
.9558 

1.1723 
.9522 

1,0827 

.574-3 

.8-335 
1.0379 
.6524 

1.7667 
1.2248 
1.0257 
.6111 
.6898 

2.2365 
-3.8473 
6.0184 
.790! 
.3671 

2.1569 
.8722 
.8227 

«/ Izračun obveznosti brez upoštevanja zianjšanja 
osnove po 5, členu predloga zakona; 
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