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VPRAŠANJA DELEGACIJ IN DELEGATOV 

ZBOR ZDRUŽENEGA DELA 
- Kaj je s sovlaganji v Ugljevik? 

Na 29. seji Zbora združene- 
ga dela Skupščine SR Slove- 
nije dne 23. junija 1988 je de- 
legat skupine delegatov za 
gospodarsko področje 28. 
okoliš, Trbovlje Emil Rak po- 
dal naslednje delegatsko 
vprašanje: 

Včeraj je bilo objavljeno 
v javnem mediju, da se je De- 
lavski svet EGS opredelil 
o sovlaganju v Ugljevik, s tem 
pa se TE-TO III Trbovlje zami- 
ka za najmanj 8 let. 

Zato sprašujem, kakšni so 
razlogi za takšno odločitev? 
Kaj bo z rudarstvom v Zasav- 
ju, ekologijo, ki naj bi se reše- 
vala za izgradnjo TE-TO III. 
Obenem pa me zanima, ali je 
to tudi politična odločitev ali 
samo odločitev stroke? 

V zvezi z delegatskim vpra- 
šanjem skupine delegatov za 
gospodarsko področje 28. 
okoliš Trbovlje dajemo nasled- 
nji odgovor: 

1. Pristojna za sprejem pla- 
nov in s tem za sprejem odloči- 
tev za gradnjo posameznih ob- 
jektov s področja elektrogo- 
spodarstva in premogovništva 
je Skupščina Posebne samou- 
pravne interesne skupnosti za 
elektrogospodarstvo in pre- 
mogovništvo oz. od nje poo- 
blaščeni Odbor za plan in 
razvoj. 

2. Ne glede na navedeno, pa 
daje Izvršni svet Skupščine SR 
Slovenije na delegatsko vpra- 
šanje naslednje odgovore: 

- Delavski svet SOZD Elek- 
trogospodarstvo Slovenije je 
sprejel Samoupravni spora- 
zum o združevanju dela in 
sredstev zaradi skupne gradi- 
tve in skupnega izkoriščanja 
termoelektrarne Ugljevik, dru- 
gi blok, instalirane moči 300 
MW z ustrezajočo zmogljivost- 
jo premoga. 

- Z ozirom na še nerazjaš- 
njena vprašanja v zvezi z nave- 
deno naložbo je Skupščina 
ISEP obravnavala navedeni sa- 
moupravni sporazum in sicer 
kot informacijo in sprejela na- 
slednje sklepe: 

1. Skupščina ISEP sprejema 
na znanje informacijo o stanju 
sporazumevanja glede skupne 
izgradnje in izkoriščanja ob- 
jekta RTE Ugljevik II. 

2. Skupščina naroča Elek- 
trogospodarstvu Slovenije, da 
nadaljuje s preverjanjem real- 
nih možnosti financiranja in 
gradnje objekta v predvidenih 
rokih. 

3. Elektrogospodarstvo Slo- 
venije naj predloži pisno ute- 
meljitev predloga, ki naj vse- 
buje tudi realen prikaz potreb- 
nih sredstev in virov v nasled- 
njem srednjeročnem obdobju 
in iz katerega bo razvidno, da 
so finančno pokriti vsi objekti 
plana graditve. 

4. Elektrogospodarstvo Slo- 
venije naj podvzame vse ukre- 
pe, da bo opcija objekta RTE 
Ugljevik II. zadržana do defini- 
tivnega odločanja o njem na 
organih ISEP. Ta opcija naj po 
potrebi obsega tudi premosti- 
tveno financiranje objekta. 
Skupščina pooblašča odbor za 
plan in razvoj, da skupaj 
z Elektrogospodarstvom Slo- 
venije najde načine za pokriva- 
nje teh obveznosti. 

5. Elektrogospodarstvo Slo- 
venije mora zagotoviti team 
strokovnih delavcev za sprem- 
ljanje in izvajanje investicije 
RTE Ugljevik II, neposredno 
v Bosni in.Hercegovini. O tem 
naj obvesti Skupščino ISEP ob 
ponovni obravnavi samou- 
pravnega sporazuma za nave- 
deni objekt. 

Iz vsega navedenega je raz- 
vidno, da še ni bila sprejeta 
nobena odločitev o gradnji, 
hkrati pa poudarjamo, da TE 
Ugljevik II. ni konkurenčni ob- 
jekt TE-TO III. Planski doku- 
menti SR Slovenije in Posebne 
samoupravne interesne skup- 
nosti za elektrogospodarstvo 
in premogovništvo kažejo, da 
sta oba objekta nujno potreb- 
na za pokrivanje predvidenih 
potreb po električni energiji od 
leta 1993 oz. 1996 dalje. S tem 
v zvezi bo tudi ob sprejetju 
planskih dokumentov sprejeta 
odločitev o nadaljnji usodi ru- 
darstva v Zasavju. V osnutku 
sprememb in dopolnitev dol- 
goročnega plana SR Slovenije 
za obdobje 1986-2000 je točki 
3.1.26. opredeljeno, da bo pre- 
mog do konca tega stoletja po- 
memben vir energije v SR Slo- 
veniji in če vemo, da je življenj- 
ska doba termoenergetskega 
objekta do 40 let, bo navedena 
doba temu ustrezno daljša. 

V zvezi s problematiko pri- 
dobivanja in porabe premoga 
na območju Zasavja, je z vidika 
varstva okolja dogovorjeno, da 
se z letom 1990 preneha z iz- 
puščanjem odplak mokro me- 
hanskega separiranja premo- 
ga zaradi zahtevnega čiščenja 
Save v zvezi z izgradnjo HE 
Vrhovo, da se do leta 1992 za- 
gotovi 90% zmanjšanje emisij 

žveplovega dvokisa iz TE-TO 
Trbovlje ter da se zagotovi sa- 
nacija kakovosti zraka na naj- 
bolj onesnaženih območjih. 
Stvar odgovornih nosilcev je, 
kako bodo dogovorjene nalo- 
ge izpeljali čimbolj smotrno 
- vključno z upoštevanjem 
prihrankov, ki jih brez dvoma 
omogoča vzporedno reševanje 
ekoloških problemov z izgrad- 
njo TE-TO III. Trbovlje. 

Sestavljena organizacija 
elektrogospodarstva Slovenije 
s sedežem v Mariboru pa je 
posredovala naslednji od- 
govor: 

Z vašim dopisom št. 
02005-2/88 z dne 28. 6. 1988 
ste nam dostavili delegatsko 
vprašanje, ki ga je na 29. seji 
zbora združenega dela Skupš- 
čine SR Slovenije dne 23. juni- 
ja 1988 postavil delegat tov. 
Emil Rak v zvezi s sovlaganjem 
v RTE Ugljevik II. Na to vpraša- 
nje dajemo naslednji odgovor: 

Skupščina ISEP je na 10. za- 
sedanju dne 22. 12. 1986 spre- 
jela Samoupravni sporazum 
o temeljih plana Posebne sa- 
moupravne interesne skupno- 
sti za elektrogospodarstvo in 
premogovništvo SR Slovenije 
za obdobje 1986-1990 in kon- 
tinuiteti do leta 1995. Udele- 
ženci tega Sporazuma so vse 
TOZD in enovite delovne orga- 
nizacije, ki so uporabniki el. 
energije in premoga ter vse 
TOZD in enovite delovne orga- 
nizacije elektrogospodarstva 
in dejavnosti premogovništva 
ter pridobivanja in predelave 
uranove rude. Ta Samoupravni 
sporazum je objavljen v Urad- 
nem listu SR Slovenije, števil- 
ka 50 z dne 26. 12. 1986 in je 
pričel veljati s 1. januarjem 
1987. 

S tem Samoupravnim spora- 
zumom določajo udeleženci 
med drugim naslednje: 

- program razvoja elektro- 
energetskih objektov, 

- program razvoja premo- 
govnikov in rudnika urana, 

- osnove, obseg in način 
zagotavljanja sredstev za reali- 
zacijo gornjih programov raz- 
voja. 

Med proizvodne objekte, ki 
so predvideni za graditev po 
tem sporazumu, sta uvrščena 
tudi TE Ugljevik II z rudnikom 
in TE-TO Trbovlje III. 

TE Ugljevik II je uvrščen v ta- 
belo T 0.2 - Proizvodni objekti 
za pokrivanje porabe do leta 
19S0 - pod zaporedno števil- 
ko 13 s predvidenim začetkom 
gradnje I. 1986 ter predvide- 
nim začetkom obratovanja I. 
1990. Ta uvrstitev objekta je 

utemeljena tudi z dejstvom, da 
je to objekt, ki ga je v primerja- 
vi z drugimi sličnimi objekti 
možno zgraditi v najkrajšem 
času, saj je večji del potrebne 
opreme že izdobavljen, v okvi- 
ru izgradnje RE Ugljevik I pa 
so bili zgrajeni mnogi objekti, 
ki bodo služili tudi za potrebe 
RE Ugljevik II. Samoupravni 
organi EGS so vključno 
s skupščino ISEP v I. 1986. po- 
trdili investicijski program za 
RTE Ugljevik II, financiranje 
gradnje objekta pa je bilo ve- 
zano na sklenitev ustreznega 
Samoupravnega sporazuma 
med Elektroprivredo BiH in 
EGS. Usklajevanje samouprav- 
nega sporazuma o združeva- 
nju dela in sredstev zaradi 
skupne graditve in skupnega 
izkoriščanja termoelektrarne 
Ugljevik, drugi blok, instalira- 
ne moči 300 MW z ustrezajočo 
zmogljivostjo premogovnika je 
bilo dolgotrajno in naporno 
vsled začetnih razlik med sta- 
lišči predstavnikov EP BiH in 
EGS. Šele v februarju 1988 je 
bil parafiran usklajen tekst te- 
ga Samoupravnega sporazu- 
ma, ki je bil nato predan v pro- 
ceduro potrjevanja pri samou- 
pravnih organih EGS. 

TE-TO III Trbovlje je v Samo- 
upravnem sporazumu o teme- 
ljih plana uvrščena v tabelo 
T 0.3 - Proizvodni objekti kon- 
tinuitete v obdobju 1986-1990 
- pod zaporedno številko 7. 
Pričetek gradnje je bil predvi- 
den v I. 1988, začetek obrato- 
vanja pa v I. 1994. Pred začet- 
kom graditve tega objekta je 
na predvideni lokaciji potreb- 
no najprej prestaviti železni- 
ško progo, kar bo opravljeno 
v sklopu pripravljalnih del in 
bo trajalo cca 2 leti. 

Z upoštevanjem teh dejstev 
je v Samoupravnem sporazu- 
mu o temeljih plana med pri- 
četkom obratovanja RTE Ug- 
ljevik II in pričetkom obratova- 
nja TE-TO III Trbovlje predvi- 
den zamik 4 let in ne 8 let kot je 
navedeno v delegatskem vpra- 
šanju. 

Dejansko pa izvajanje Samo- 
upravnega sporazuma o teme- 
ljih plana in s tem predvidena 
graditev energetskih objektov 
ne poteka po dogovorjenem 
terminskem planu, temveč je 
v znatnem zaostanku in to 
predvsem na področju izgrad- 
nje proizvodnih objektov. Po- 
memben razlog za zamude pri 
graditvi proizvodnih objektov 
je tudi pomanjkanje ustreznih 
odločitev, to pa je pogojeno 
z nezadostnim prilivm investi- 
cijskih sredstev ob strmem na- 
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raščanju predračunskih vred- 
nosti planiranih objektov. 

Iz navedenih razlogov se od- 
laga tudi graditev RTE Ugljevik 
II, ki bo predvidoma pričel red- 
no obratovati šele 1993. Po- 
dobno velja tudi za graditev 
TE-TO III Trbovlje, ki bi naj pri- 
čela obratovati v letu 1996. 

Iz gornjih navedb je razvid- 

no, da je sprejeta odločitev de- 
lavskega sveta SOZD EGS 
o sovlaganju v graditev RTE 
Ugljevik II povsem v skladu 
s sprejetim in sedaj veljavnim 
Samoupravnim sporazumom 
o temeljih plana ISEP iz leta 
1986 in nikakor ni v škodo iz- 
gradnje objekta TE-TO III Tr- 
bovlje. 

ZBOR OBČIN 
- Kaj je z avtobusno postajo 

v Ljubljani? 

Na 28. seji Zbora občin 
skupščine SR Slovenije, ki je 
bila 25. maja 1988, je delegat 
Janez Meglič iz občine Žalec 
predložil naslednje pisno de- 
legatsko vprašanje: 

»V zadnjih letih je bilo v SR 
Sloveniji zgrajenih več ličnih 
avtobusnih postaj in postaja- 
lišč. Sredstva so poleg avto- 
busnih podjetij, pristojnih SIS 
in OZD prispevale tudi KS iz 
samoprispevkov in drugih vi- 
rov. O izgradnji avtobusne po- 
staje v Ljubljani oziroma 
o ureditvi neustreznega sta- 
nja je nekaj vesti že bilo. Šte- 
vilni potniki, ki se še vedno 
pripeljemo v Ljubljano na seje 
in po drugih dolžnostih, pa žal 
ne opazimo nobenih napredo- 
vanj. Ker ni pokritih prostorov 
za čakalnice, morajo potniki 
ob slabem vremenu v skrajno 
neprimernem okolju čakati na 
avtobuse na prostem z otroki, 
kjer niti ni možno sesti ali od- 
ložiti težje prtljage in po- 
dobno. 

In kakorkoli že, Ljubljana 
kot republiško središče potre- 
buje primernejšo in varnejšo 
avtobusno postajo. 

Zato vprašujem: 
- ali so v teku priprave na 

izgradnjo avtobusne postaje 
v Ljubljani, ali nove ali vsaj 
bolj urejene in 
- kdaj bo predvidoma to 

urejeno, če je v planih? 
Mestni Komite za komunal- 

no gospodrstvo, promet in 
zveze je posredoval naslednji 
odgovor: 

Mestni komite za komunal- 
no gospodarstvo, promet in 
zveze je v letu 1987 obravnaval 
in podprl predlog železniškega 

gospodarstva Ljubljana o kon- 
ceptu gradnje I. prve etape no- 
ve potniške postaje Ljubljana 
v minimalnem obsegu. Ta ob- 
sega gradnjo 33. boksov za av- 
tobuse v nivoju terena in 156 
parkirnih mest za osebne avto- 
mobile v prvi in drugi kleti. Po- 
leg tega zajema ta etapa še 
adaptacijo stare železniške po- 
staje nadhod, severni del po- 
staje s poslovnimi in službeni- 
mi prostori, dvorano blagajna 
in zaklonišča. 

Z zmanjšanjem obsega iz- 
gradnje na minimum, se je pre- 
dračunska vrednost objekta 
zmanjšala za 3 krat in je reali- 
zacija objekta postavlejna na 
realnejšo osnovo. Kot sprem- 
ljajoči objekt je potrebno re- 
konstruirati Vilharjevo cesto 
s prebojem na Titovo. 

ŽG Ljubljana je z rekon- 
strukcijo stare železniške po- 
staje že pričelo. Glede gradnje 
Vilharjeve ceste pa je naš ko-t 
mite sprejel sklep za pospeši- 
tev njene izgradnje in sicer: 

1. Do marca 1989 je potreb- 
no izdelati in sprejeti prostor- 
ske izvedbene načrte za ob- 
močje Vilharjeve ceste. 

2. Vso projektno dokumen- 
tacijo je potrebno pripraviti ta- 
ko, da bo možno pridobiti 
gradbeno dovoljenje do 
30.9.1989, kar bo omogočilo 
pričetek gradnje ceste in njeno 
dokončanje v letu 1990. 

Novo avtobusno postajo je 
potrebno opredeliti kot komu- 
nalni objekt pomemben za me- 
sto Ljubljana in opredeliti vire 
financiranja za njeno izgrad- 
njo v naslednjem srednjeroč- 
nem obdobju, to je v letih 
1990-1995. 

DRUŽBENOPOLITIČNI ZBOR 
- Prenašanja stroškov pobiranja 

plačil organizacij združenega dela 

JOLANDA KOS 
delegatka v Družbenopolitič- 
nem zboru Skupščine SR Slo- 
venije je postavila naslednje 
delegatsko vprašanje: 

Zadnje čase je dosti razbur- 
jenja okoli samovoljnosti or- 

ganizacij združenega dela in 
drugih družbenih pravnih 
oseb, ki prenašajo stroške 
pobiranja plačil za svoje stori- 
tve na občane. Odpravili so 
inkasante, ponekod tudi bla- 
gajne in racionalizirali svoje 

poslovanje v breme občanov. 
Posamezni zneski so sicer 
majhni vendar so seštevki ba- 
je ogromni. To je moč smatra- 
ti kot enega od primerov ne- 
zakonitosti. Nezadovoljstvo je 
še posebej naraslo od maja 
letos dalje, ko je Ljubljanska 
banka uvedla kar visoko vpla- 
čilno provizijo, pošta pa ima 
še višjo. Ko so bile osnove 
nizke, je bila provizija v promi- 
lah, zdaj pa je samo še v pro- 
centih. 

Doslej še ni nihče od" odgo- 
vornih zavzel stališče ali je to 
protizakonito in gre pri tem za 
kršenje zakona o obligacij- 
skih razmerjih, čeravno je bilo 
ogorčenja ljudi precej in je bi- 
lo o tem precej napisanega, 
predvsem v Primorskih no- 
vicah. 

Sprašujem Izvršni svet 
Skupščine SR Slovenije ali je 
pri nas že kar splošno vpeljan 
način plačevanja in prenaša- 
nja stroškov le-tega na obča- 
na tudi zakonit? Ali so tarife, 
ki jih te družbenopravne ose- 
be uporabljajo zakonite, sa- 
moupravne in predvsem druž- 
beno sprejemljive? 

»V zvezi s postavljenim dele- 
gatskim vprašanjem daje Izvrš- 
ni svet Skupščine SR Slovenije 
naslednje pojasnilo: 

Zakon o obligacijskih raz- 
merjih (Uradni list SFRJ, št. 29/ 
78, 38/86) ima splošno določ- 
bo v členih 318. do 320. o času 
in kraju izpolnitve denarnih 
obveznosti. Tako določa, da se 
šteje, da je dolg poravnan, če 
se plačuje s posredovanjem 
banke ali druge organizacije, 
pri kateri ima upnik račun, ko 
prispe banki oziroma organi- 
zaciji pri kateri ima upnik ra- 
čun, denarno nakazilo v dobro 
upnika ali nalog dolžnikove 
banke ali organizacije, naj 
odobri računu upnika znesek, 
ki je v njem naveden. Če je 
s pogodbo dogovorjeno plače- 
vanje po pošti, se domneva, da 
sta se stranki sporazumeli, da 
je z vplačilom dolžnega zneska 
pri pošti dolžnik poravnal svo- 
jo obveznost do upnika. Če 
takšen način plačevanja ni do- 
govorjen, je dolg poravnan, ko 
upnik prejme denarno nakazi- 
lo..Pri denarnih obveznostih je 
določeno, da se te izpolnjujejo 
v kraju, v katerem ima upnik 
sedež oziroma stalno prebiva- 
lišče. V primeru plačila z vir- 
manom, se denarne obvezno- 
sti izpolnjujejo v sedežu orga- 
nizacije, pri kateri so upnikova 
denarna sredstva. Iz tega torej 
izhaja, da nosi stroške izpolni- 
tve kupec do upnikovega se- 
deža oziroma stalnega prebi- 
vališča. Samo v primeru, če 
upnik spremeni kraj, v katerem 
je imel sedež oziroma stalno 

prebivališče v času. ko je ob- 
veznost nastala in so se zaradi 
tega povečali stroški izpolni- 
tve, gre to povečanje v njegovo 
breme. 

Tudi splošne uzance za bla- 
govni promet določajo, da je 
treba poravnati denarno ob- 
veznost v kraju, kjer je imel 
upnik ob sklenitvi pogodbe 
svoj sedež ali prebivališče. 

V zakonu o obligacijskih raz- 
merjih je v zvezi s kupoprodaj- 
no pogodbo (za kar se šteje 
tudi dobava električne energi- 
je, RTV program itd.) prav tako 
določeno, da v primeru ko 
kupnine ni treba plačati ob iz- 
ročitvi, jo je treba plačati v pro- 
dajalčevem stalnem prebivališ- 
ču oziroma sedežu. 

Glede na določbe zakona 
o obligacijskih razmerjih in 
splošnih uzanc izhaja, da je 
prodajalec (npr. Elektro, RTV, 
PTT, itd.) dolžan organizirati 
v kraju, kjer ima sedež ali stal- 
no prebivališče plačilna mesta, 
na katerih lahko občani plaču- 
jejo njihove storitve brez stro- 
škov. Občani pa imajo mož- 
nost plačila tudi s položnica- 
mi, vendar jih v teh primerih 
bremene bančni stroški za 
opravljeno plačilo, razen kadar 
na željo občana opravi banka 
plačilo iz tekočega računa na 
podlagi trajnega naloga. 

V zvezi s plačilom provizije 
pri poslovanju s položnicami 
v bančnih in PTT organizacijah 
je treba pojasniti, da je za cene 
storitev bančništva, kamor 
spadajo tudi storitve drugih fi- 
nančnih organizacij, pošt, hra- 
nilnic, hranilno-kreditnih za- 
drug itd. vse do 15. 11 1987, 
ko je Izvršni svet Skupščine SR 
Slovenije sprejel odlok o dolo- 
čitvi najvišjih cen za vse proiz- 
vode in storitve iz republiške in 
občinske pristojnosti, veljalo 
samostojno oblikovanje cen 
njihovih storitev. 

DOPOLNILNO VPRAŠANJE 
JOLANDE KOS, delegatke 
v Družbenopolitičnem zboru 
Skupščine SR Slovenije, PO- 
STAVLJENO NA 25. SEJI DPZ 
20. 4. 1988 v zvezi s prenaša- 
njem stroškov pobiranja pla- 
čil organizacij združenega de- 
la in drugih družbenih pravnih 
oseb za svoje storitve na ob- 
čane. 

»Z odgovorom Izvršnega 
sveta Skupščine SR Slovenije 
v zvezi s prenašanjem stro- 
škov pobiranja plačil organi- 
zacij združenega dela in dru- 
gih družbenih pravnih oseb za 
svoje storitve na občane ni- 
sem zadovoljna z dveh raz- 
logov: 

Stališče Izvršnega sveta 
Skupščine SR Slovenije ne 
upošteva, da se do 1.10.1987 
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in po tem datumu, ko je stopil 
v veljavo zakon o obligacij- 
skih razmerjih, delovne orga- 
nizacije, ki pobirajo prispevke 
za vodo, smeti, stanarine po- 
birale denar (plačila) po do- 
movih dolžnikov, občine pa so 
pobirale takse, davke ter vse 
druge prispevke na lastnih 
blagajnah. Isto je veljalo za 
šole, vrtce in vse druge slične 
institucije in interesne skup- 
nosti. Tako je v teku let nasta- 
la pogodba s konkludentnimi 
dejanji, ki veže upnika - do- 
bavitelja že od prej. 

Zakon o obligacijskih raz- 
merjih v četrtem delu prehod- 
nih in končnih določb izrecno 
določa, da se določbe tega 
zakona ne bodo uporabljale 
za obligacijska razmerja, ki so 
nastala pred uveljavitvijo te- 
ga zakona. Gre za principiel- 
no vprašanje zagotovitve 
pravne varnosti, uveljavitve 
pravne države in zahteva do- 
slednost tudi pri navidezno 
majhnih stvareh. Sicer pa, če 
so res tako majhne, tako se 
namreč komentira, naj jih 
pač, tako majhne, trpijo upni- 
ki. Za občana pa pomeni, da 
so vsi ti stroški za pobiranja 
stanarin, smeti in vode, vrtca, 
itd., ki niso nikjer evidentirani, 
niti statistično ne, povečani 
najmanj za 1% bančne in 
poštne provizije, marsikje tudi 
višje. 

Družbenomoralna in politič- 
na škoda je znatno večja od 
finančne in izračunljive. Na 
vprašanje, ali je tako početje 
družbeno sprejemljivo, pa od- 
govora mislim, da nisem dobi- 

la. Izvršni svet Skupščine SR 
Slovenije se je postavil na 
stališče, da tarife limitira, ker 
se sklicuje na odlok o določi- 
tvi najvišje cene 15. 11. 1987. 
Očitno pa se ni spuščal v od- 
nose, ki tu nastajajo. Je pa 
res, da je tudi položaj zelo 
različen in sorazmerno zelo 
pester. Dejansko pa občani 
v tej igri le dodatno plačujejo 
tudi racionalizacijo odprave 
inkasantov in blagajne. Veči- 
na občanov plačuje s položni- 
co in morajo imeti sredstva na 
vpogled, ki pa se pri naših 
bankah in poštah že dokaj 
dolgo le simbolično obrestu- 
jejo. 

Občani so nemočni, nezaš- 
čiteni in zapravljajo čas. Ne 
gre za formalno vprašanje, 
temveč je to temeljno vpraša- 
nje morale.« 

V zvezi z navedenim daje Iz- 
vršni svet Skupščine SR Slove- 
nije naslednja pojasnila: 

Izvršni svet Skupščine SR 
Slovenije je že v odgovoru na 
prvo delegatsko vprašanje po- 
drobneje pojasnil obveznosti, 
ki izhajajo iz zakona o obliga- 
cijskih razmerjih glede kraja 
izpolnitve denarnih obvezno- 
sti. V zvezi z opozorilom, ki se 
nanaša na prehodne in končne 
določbe Zakona o obligacij- 
skih razmerjih glede načina 
plačila denarnih obveznosti iz 
razmerij, ki so nastala pred 
uveljavitvijo tega zakona, po- 
udarjamo, da je ta zakon samo 
prevzel načela, ki so glede na- 
čina in kraja izpolnitve denar- 
nih obveznosti veljala že prej, 

in sicer kot obče veljavna prav- 
na pravila na celotnem območ- 
ju, na katerem je svoj čas veljal 
obče državljanski zakonik. 

Izvršni svet Skupščine SR 
Slovenije ugotavlja, da je za 
organizacije in skupnosti, ki so 
v preteklosti organizirale inka- 
santsko službo, s katero olaj- 
šujejo izpolnjevanje obvezno- 
sti občanov - dolžnikov, bila 
takšna odločitev stvar njihove 
poslovnosti in njihovih eko- 
nomskih interesov, ne pa nji- 
hova pravna obveznost. Zato iz 
njihove prakse ni mogoče izva- 
jati njihove pravne obveznosti. 
Da pa so te organizacije glede 
na tako pravno stanje dolžne 
organizirati v krajih, kjer imajo 
svoj sedež, plačilna mesta, na 
katerih občani lahko plačujejo 
njihove storitve brez posebnih 
stroškov, je bilo povedano že 
v prvem odgovoru. Gre torej za 
vprašanje civilno-pravnih raz- 
merij iz pristojnosti sodišč. 

Izvršni svet Skupščine SR 
Slovenije pa ugotavlja, da ne- 
katere organizacije in skupno- 
sti vendarle nimajo organizira- 
nih blagajniških služb na sede- 
žu dejavnosti, zaradi česar ob- 
čani nimajo možnosti izbire 
načina plačila denarnih obvez- 
nosti. To obveznost bi bilo si- 
cer mogoče izrecno določiti 
z zakoni,ki urejajo posamezna 
področja dejavnosti kot npr. 
zakon o stanovanjskem go- 
spodarstvu. Pri tem pa se po- 
stavlja vprašanje smotrnosti in 
ekonomske upravičenosti 
takšne ureditve, ki bo povzro- 
čila dodatne stroške, vezane 
na organizacijo to-vrstne služ- 

be, še posebej zato, ker večina 
zavezancev - dolžnikov izpol- 
njuje svoje denarne obvezno- 
sti s položnicami, kot sodob- 
nejšo boliko finančnega poslo- 
vanja. 

Izvršni svet Skupščine SR 
Slovenije nadalje ugotavlja, da 
je blagajniška služba organizi- 
rana v večini občin, s čimer je 
omogočeno občanom plače- 
vanje davkov in taks z gotovi- 
no brez dodatnih stroškov. 
Blagajniške službe je možno 
organizirati tudi v občinah, 
kjer teh služb nimajo, kar pa 
bo brez dvoma povzročilo no- 
ve stroške (nove zaposlitve, va- 
rovanje gotovine, odprema go- 
tovine). 

Kolikor organizacije in skup- 
nosti ne bodo omogočile dolž- 
nikom, da svoje obveznosti po- 
ravnajo na sedežu organizaci- 
je brez dodatnih stroškov, pa 
bi bilo po mnenju Izvršilnega 
sveta pravilno, da stroški pla- 
čilnega prometa, ki nastanejo 
s plačilom denarnih obvezno- 
sti dolžnikom preko pošt, bank 
itd. bremene te organizacije. 

Izvršni svet Skupščine SR 
Slovenije bo zato priporočil 
vsem samoupravnim interes- 
nim skupnostim, izvršnim sve- 
tom skupščin občin in poseb- 
nih družbenopolitičnih skup- 
nosti, ter tistim organizacijam 
združenega dela, pri katerih 
njihovih terjatev za opravljanje 
storitve ni mogoče poravnati 
z gotovinskim plačilom, da 
uredijo način plačila tako, da 
bodo občani imeli možnost 
poravnati nastale obveznosti 
tudi brez dodatnih stroškov. 

SKUPŠČINA 
SOCIALISTIČNE REPUBLIKE SLOVENIJE 
Zakonodajno-pravna komisija 

Mnenje 
k delegatskemu vprašanju Jolande Kos, 
delegatke Družbenopolitičnega zbora 
Skupščine SR Slovenije v zvezi s prenašanjem 
stroškov pobiranja plačil organizacij 
združenega dela in drugih družbeno pravnih 
oseb za svoje storitve na občane 

Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije je na 
seji dne 11. 7.1988 obravnavala delegatsko vprašanje Jolande 
Kos, delegatke Družbenopolitičnega zbora Skupšččine SR 
Slovenije, ki ga je postavila na seji zbora, dne 20. 11. 1987 in 
dopolnilno vprašanje na seji zbora, dne 20. 4. 1988 v zvezi 
s prenašanjem stroškov pobiranja plačil organizacij združe- 
nega dela in drugih družbeno pravnih oseb za svoje storitve 
na občane. Tovarišica Jolanda Kos meni, da Izvršni svet 
Skupščine SR Sloveije pri svojem odgovoru ni upošteval 
prehodnih določb zakona o obligacijskih razmerjih, ki je pri- 
čel veljati leta 1978 ter dejstva, da je zaradi načina poslovanja 
pred uveljavitvijo tega zakona z leti nastala pogodba s konklu- 
dentnimi dejanji. Meni tudi, da ni bilo odgovorjeno na vpraša- 
nje, ali je takšno ravnanje družbeno sprejemljivo. 

Komisija je ugotovila, da zakon o obligacijskih razmerjih 
(Uradni list SFRJ, št. 29/78 in 39/85) določa kot splošno 
pravilo o izpolnitvi obveznosti, da je stroške izpolnitve obvez- 
nosti dolžan plačati dolžnik. Ob tem komisija meni, da širše 
gledano, tudi z drugimi načini pobiranja plačil organizacij 
združenega dela in drugih družbeno pravnih oseb za svoje 
storitve nastanejo določeni stroški. Tudi stroške inkasantske 
službe je končno plačal dolžnik in sicer v ceni storitve. Za 
dolžnika tudi plačilo na blagajni često pomeni strošek za 
plačilo prevoza do blagajne. S plačilom prek položnic pa so ti 
stroški sedaj vidni. 

V skladu s 320. členom zakona o obligacijskih razmerjih je 
kraj izpolnitve denarne obveznosi kraj, kjer ima upnik sedež. 
Ta zakonska določba po mnenju komisije ne pomeni, da bi 
morale vse organizacije in druge družbeno pravne osebe 
organizirati na sedežu dejavnosti blagajniške službe, saj bi to 
pomenilo nove zaposlitve in druge stroške, ki jih je prav tako 
v končni fazi dolžan plačati dolžnik. Pomembno je, da lahko 
v kraju, kjer ima upnik svoj sedež, dolžnik poravna svoj dolg, 
kar pomeni, da je lahko kraj izpolnitve tudi banka, kjer ima 
upnik svoj sedež. To pa je tudi v skladu s sodobnejšim in 
siceršnjim načinom poslovanja preko bank. 

Komisija se je v celoti strinjala z dopolnilnim odgovorom 
Izvršnega sveta glede razlage in uporabe prehodnih in konč- 
nih določb zakona o obligacijskih razmerjih. Pri tem je še 
poudarila, da je mesečna denarna obveznos (npr. za plačilo 
stanarine) samostojno novo pravno razmerje, za katero 
veljajo določbe citiranega zakona, zato sklicevanje na 
pogodbo s konkludentnimi dejanji pravno ne vzdrži. 
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DELEGATSKE POBUDE - DELEGATSKE POBUDE 

Zbor združenega dela 

STALIŠČE IZVRŠNEGA SVETA SKUPŠČINE SR 
SLOVENIJE DO POBUDE SKUPINE DELEGATOV 
ZA GOSPODARSKO PODROČJE 8. OKOLIŠA 
LITIJA, ZA SPREMEMBO OSNOV ZA OBRAČUN 
OBVEZNOSTI IZ DOHODKA ORGANIZACIJ 
ZDRUŽENEGA DELA 

Delegatska pobuda delegacije za zbor združenega dela 
Skupščine SR Slovenije občine Litija: 

Splošna družbena usmeritev, verificirana v delegatskih 
skupščinah in organih družbenopolitičnih organizacij je 
usmerjena v zmanjševanje obveznosti iz dohodka, ki ga 
ustvarjajo organizacije združenega dela. To pomeni, da naj bi 
splošna in skupna poraba naraščali počasneje od dohodka 
v gospodarstvu. 

Zavedamo se, da omogočajo izhod iz trenutne gospodarske 
krize samo uspešne organizacije združenega dela in 
postopno prestrukturiranje obstoječih proizvodnih progra- 
mov. Za prestrukturiranje so potrebna dodatna vlaganja, ki so 
možna samo ob povečevanju dohodka. Dohodek pa je v tej 
fazi možno povečevati le z zmanjševanjem vseh oblik porabe. 
Organizacije združenega dela, ki dosegajo nadpovprečno rast 
dohodka, so s sedanjim načinom izračuna osnov za obračun 
davkov in prispevkov »kaznovane«. Pri uspešnih OZD naraš- 
čajo obračunani davki in prispevki bistveno hitreje od do- 
hodka. 

Kot primer prikazujemo podatke ene izmed naših najuspeš- 
nejših organizacij združenega dela: 

Element -111/87 I. —111/88 IND 
1. Celotni prihodek 
2. Dohodek 
3. Čisti dohodek 
4 Osebni dohodki 
5. Poslovni sklad 
6. Obveznosti za SIS in 
davke iz dohodka 
7. Povprečno število zaposlenih 

na podlagi delovnih ur 

758,762.007 
284.874.202 
207,747.221 
140,120.445 
51,384.586 

2.845,947.499 
1.913,030.117 
1.480,859.133 

615,649.124 
604,297.258 

375 
672 
713 
439 

1.176 

18,215.639 309,828.753 1.701 

198 187 94 

Analize, ki so jih izdelale organizacije, izkazujejo stanje, da 
je davčni sistem ugoden za povprečno ali še bolj za podpov- 
prečno uspešne organizacije. To pa ni sprejemljivo, saj se 
s tem zavira možnost nadaljnjega razvoja posamezne organi- 
zacije združenega dela in družbe kot celote. 

Predpisi naj bi se spremenili v tej smeri, da bi stimulirali 
boljše delo in temu ustrezno doseganje višjega dohodka. Na 
drugi strani pa mora to pomeniti, da naj bi obveznosti iz 
dohodka naraščale počasneje ali vsaj proporcionalno s stop- 
njo rasti dohodka v OZD, ne pa progresivno, kot po sedaj 
veljavnih predpisih. 

Skupina delegatov za gospodarsko področje 8. okoliš, Litija 
je posredovala pobudo za spremembo osnov za obračun 
obveznosti iz dohodka organizacij združenega dela. 

Predlog stališča Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije do 
predlagane pobude: 

V skladu z ustavnimi določbami, se obveznosti plačevanja 
davkov in drugih davščin določajo po tem, koliko zmore 
gospodarstvo v skladu z doseženo stopnjo produktivnosti 
celotnega družbenega dela. Te obveznosti se določajo tudi po 
tem, koliko zmore organizacija združenega dela v skladu 
s splošnimi obveznostmi gospodarstva ter z rezultati dela in 
uspehi, ki jih doseže, zagotoviti za zadovoljevanje teh potreb. 

Za zadovoljevanje svojih potreb in interesov v SRS plaču- 
jejo delovni ljudje tem skupnostim prispevke iz svojih osebnih 
dohodkov in iz dohodka temeljne organizacije združenega 

dela v skladu z namenom oz. v skladu s cilji, za katere so ta 
sredstva namenjena. 

Na teh osnovah, so v SR Sloveniji urejeni viri in osnove za 
obračun določenih obveznosti. Pri tem je potrebno ugotoviti, 
da se davčni sistem nanaša le na davek iz dohodka temeljnih 
organizacij združenega dela in delovnih skupnosti, davek iz 
osebnega dohodka delavcev, davke občanov in davek od 
prometa proizvodov in storitev, to je na vire prihodkov za 
zadovoljevanje splošnih družbenih potreb. Zagotavljanje 
sredstev za skune družbene potrebe temelji na principih svo- 
bodne menjave dela, viri in osnove za obračun prispevkov pa 
so določeni s posebnim zakonom. Zagotavljanje virov za 
druge namene (SIS materialne proizvodnje, sredstva solidar- 
nosti), pa je urejeno s posamičnimi predpisi, ki se nanašajo na 
posamezno področje. 

Z zakonom o davku iz dohodka temeljnih organizacij zdru- 
ženega dela in delovnih skupnosti je določena osnova za 
obračun davka. Pri oblikovanju davčne osnove je upoštevana 
politika, po kateri je davčna obveznost premosorazmerna 
z ekonomsko močjo davčnega zavezanca. Preko davčnih olaj- 
šav pa se uresničuje ekonomska in razvojna funkcija davka. 
V skladu s sprejeto davčno politiko, so največje davčne olaj- 
šave na področju pospeševanja konvertibilnega deviznega 
priliva (tako je določeno, da davčni zavezanec, ki doseže več 
kot 40% celotnega prihodka iz naslova konvertibilnega deviz- 
nega priliva, povečanega za osnovno stimulacijo, ne izkazuje 
davčne osnove). 

Določanje davčnih stopenj, ki so proporcionalne, temelji na 
oceni elementov davčne osnov^, ki izhaja iz strukture celot- 
nega prihodka in dohodka slovenskega gospodarstva v glo- 
balu (po podatkih za leto 1987 okoli 50% dohodka predstavlja 
davčno osnovo, ki ne vsebuje odbitnih postavk, okoli 25-30% 
dohodka predstavlja osnovo za plačilo davka, ki ne vsebuje 
tudi davčnih olajšav. Odstopanje strukture davčne osnove 
davčnega zavezanca od ocenjene globalne strukture, pomeni, 
drugačno obveznost od globalno izračunane, bodisi večjo ali 
manjšo. Davčne olajšave, ki so neposredna posledica poslov- 
nih odločitev davčnih zavezancev, pa dodatno vplivajo na 
posamično obveznost zavezanca. Učinek tako opredeljene 
politike proporcionalnih stopenj je drugačen od politike pro- 
gresivnih stopenj, ki pomeni določanje višjih stopenj za višje 
doseženo davčno osnovo (npr. glede na razmerje med davčno 
osnovo in dohodkom). 

Viri in osnove za prispevke za zadovoljevanje skupnih 
potreb na področju družbenih dejavnosti so določeni z zako- 
nom o obračunavanju in plačevanju prispevkov za zadovolje- 
vanje skupnih potreb na področju družbenih dejavnosti. Pri- 
spevki iz osebnega dohodka se plačujejo od osnove bruto 
osebnih dohodkov, prispevki iz dohodka pa od davčne 
osnove, ki ne vključuje odbitnih postavk. Sredstva za druž- 
bene dejavnosti in pokojninsko invalidsko zavarovanje se 
v višini 79% zagotavljajo iz osebnih dohodkov delavcev in je 
njihov obseg premosorazmeren z obsegom osebnih dohod- 
kov. Le manjši del razlike v višini 21% se zagotavlja iz 
dohodka od davčne osnove. Stopnje prispevkov za te dejav- 
nosti (usmerjeno izobraževanje in raziskovanje ter del pro- 
grama zdravstvenega varstva, zaposlovanja in pokojninsko- 
invalidskega zavarovanja) se prav tako določajo na globalni 
ravni. 

Viri in osnove za obračunavanje drugih obveznosti iz 
dohodka so določeni s posameznimi predpisi. Kot osnova so 
opredeljeni osebni dohodki, dohodek ali davčna osnova. 

Od odstopanja deleža teh elementov celotnega prihodka in 
dohodka pri posamezni organizaciji od globalnih struktur za 
Slovenijo so odvisni učinki ureditev na posamezne organiza- 
cije. Viri in osnove pa se lahko urejajo le na globalni ravni. 

Usmeritev, da skupna in splošna poraba naraščata počas- 
neje od dohodka, oz. po zadnjih sprejetih ukrepih do nivoja 
ciljne inflacije, se prav tako uresničuje globalno za skupnosti 
na ravni republike posebej in za občinske skupnosti posebej. 
V globalu pa ta sredstva ne smejo preseči danih gotovinskih 
limitov. Uresničevanje te politike se bo gotovo odrazilo tudi 
na višini prispevnih stopenj, s tem pa tudi na ponovnem 
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obračunu obveznosti. Ker se sprememba stopenj za prispevke 
iz dohodka, obračunane od davčne osnove, upošteva komula- 
tivno (za celotno obdobje od začetka leta), bo to po potreb- 
nem znižanju stopenj (raziskovanje, izobraževanje) vplivalo 
tudi na relativno nižji znesek obveznosti. 

Upoštevaje gornjo obrazložitev Izvršni svet Skupščine SR 
Slovenije meni, da pobuda za spremembo osnov za obraču- 
navanje obveznosti iz dohodka ni utemeljena. 

STALISCE 
IZVRŠNEGA SVETA SKUPŠČINE SR SLOVENIJE 
DO POBUDE SKUPIN DELEGATOV ZA ZBOR 
ZDRUŽENEGA DELA IZ OBČINE LJUBLJANA 
BEŽIGRAD IN OBČINE LJUBLJANA CENTER 
V ZVEZI S PREMOGOVNIŠTVOM V SR 
SLOVENIJI 

Na 24. seji zbora združenega dela Skupščine občine Ljub- 
ljana Bežigrad je delegat konference delegacij Geološki 
zavod dal pobudo oz. delegatsko vprašanje, ki se nanaša na 
problematiko premogovništva v Sloveniji in ga priloženo poši- 
ljamo. 

Z navedeno problematiko je bila na svoji seji dne 16. 6. 1988 
seznanjena tudi skupina delegatov, ki delegira delegate vZZD 
Skupščine S RS, gospodarsko področje, z namenom, da jo 
posreduje Skupščini SRS. 

PROBLEMATIKA PREMOGOVNIŠTVA 
V SLOVENIJI 

Delegati Geološkega zavoda Ljubljana menimo, da je 
potrebno obvestiti skupščino in organe družbenopolitične 
skupnosti o problematiki pridobivanja in odjema premoga 
v Sloveniji, ki v letošnjem letu močno vpliva na energetsko 
situacijo. Problematika se kaže v izrazitem zasuku v razmišlja- 
nju o potrebnosti pridobivanja premoga in lastnih virov 
v Velenju in zasavskih premogovnikih ter v rasti tendenc, da je 
treba zmanjšati proizvodnjo in nekatere rudnike kar zapreti. 
Letos je premoga na deponijah namreč veliko, odjem je 
zmanjšan, kar je posledica mile zime in pa remontov v termo- 
elektrarnah. Te zaloge premoga povzročajo neformalno spre- 
minjanje odnosov v energetski politiki tako, da bi se bolj 
vezali na premog in drugih republik, na nafto, na elektriko iz 
BiH, razmišlja se o uvozu avstralskega premoga in podobno. 
Trenutno je že sprejet sklep o prenehanju raziskav v Globo- 
kem in Lendavi, pri čemer je edino racionalno z narodnogo- 
spodarskega vidika, da se raziskave izvede do konca. 

Premogovništvo kot dejavnost je investicijsko in tehnolo- 
ško zelo zahtevna, zahteva dolgotrajne priprave ter je v bistvu 
zelo rigidna in nesposobna na hipne spremembe. Kratko- 
ročna politika in odločanje na kratek rok je za to dejavnost 
pogubno. Zato je tudi tolikšnega pomena načrtovanje in 
bilanciranje energetske politike na dolgi rok. 

Zmanjševanje odkopa kar čez noč predstavlja nesprejem- 
ljive teze in povzroča nemogočo pozicijo premogovništva 
v družbi, kljub mnogim izkušnjam, da mora biti energetska 
politika samo dolgoročna. Saj smo že doživeli nagle spre- 
membe v šestdesetih letih, ko smo množično zapirali premo- 
govnike, kar se je izkazalo kot nekoristno in drago. Cikel se 
očitno ponavlja. 

V predlogu smernic za dopolnitev družbenega plana Slove- 
nije, Poročevalec št. 7 z dne 9. 3. 1988, se pojavlja nova 
usmeritev, da moramo v energetski porabi povečati delež 
plina in nafte in da bo rasla poraba premoga lahko samo na 
račun kakovostnega premoga iz uvoza (oz. iz Jugoslavije) in 
da ne bomo povečevali proizvodnje domačega premoga. 

Proizvodnja naj ostane na nivoju leta 1986-1987, poraba 
naj bi rasla po največ 1,8% na leto, razliko bomo nadomeščali 
z uvozom. Pri tem se pozablja, da nimamo deviz, da so dobave 
iz drugih republik (BIH, Kosovo) nesigurne in drage in da so 
dolgoročno ti predlogi ekonomsko neutemeljeni. 

Prav tako se nihče ne sprašuje, koliko sredstev je vloženih 
v premogovništvo, kakšna velika infrastrukturna vlaganja so 
bila potrebna, koliko kadrov je bilo potrebno izšolati, niti ne, 
koliko denarja smo vložili v raziskave tako, da imamo v Slove- 

niji potrjenih 400 milionov ton zalog premoga in še 700 
milijonov potencialnega premoga. 

Trenutno nizka cena nafte, možnosti uvoza cenenega pre- 
moga, zaloge domačega premoga zaradi malega odjema so 
dejansko elementi, da se razmišlja o smotrnosti nadaljnjih 
naložb v razvoj premogovništva, nikakor paše niso argumenti 
za odločanje o spremembi energetske politike. Kajti spre- 
memba cene nafte na svetovnem trgu, ali pa naslednja zima, 
ki bo mrzla in energetsko zahtevna lahko hitro spremenita 
potrebo po odjemu premoga. Zato poudarjamo, da se ne 
strinjamo s hitrimi in nepremišljenimi odločitvami glede delo- 
vanja in razvoja premogovništva (zapiranje rudnikov in zmanj- 
ševanje proizvodnje čez noč). Smatramo, da je potrebno 
tehtno in strokovno ponovno preveriti energetsko bilanco 
Slovenije, plan razvoja energetike ter morda izvršiti spre- 
membe dokumentov vendar po ustaljenem in podpisanem 
postopku. Samo za primerjavo o zapiranju rudnika Idrija je 
razmišljanje in preverjanje teklo nekaj let, programsko zapira- 
nje pa je načrtovano za 20 letno obdobje. Pred tem pa je 
nesprejemljivo spreminjanje dogovorjenega razvoja energe- 
tike. 

Zato: 
1. Predlagamo, da na to problematiko skupina delegatov 

opozori republiško skupščino. 
2. Predlagamo, da se sproži postopek preverjanja energet- 

ske bilance in planiranega razvoja energetike v SR Sloveniji 
z narodno gospodarskega vidika. 

3. Predlagamo, da se do verificiranih sprememb ne izvajajo 
ad hoc ukrepi v delovanju premogovnikov v Sloveniji in 
želimo, da se dogovorjene načrte spoštuje. 

Smatramo, da je problematika takšne narave, da je zani- 
miva za vse nas, saj smo vsi odvisni od ustrezne preskrbe 
z energijo in zato predlagamo, da skupščina občine podpre 
naše predloge, ter da na ustrezen način sporoči republiškim 
organom in Republiški energetski skupnosti ta stališča, pred- 
loge in zahteve. Bilo bi namreč zelo žalostno, da bi nam 
kratkoročno razmišljanje in kratkoročni prihranek sredstev, ki 
jih ne bi vlagali v premogovništvo čez nekaj let povzročil 
pomanjkanje energije in seveda takoj zatem veliko povečanje 
naložb v ponovno odpiranje premogovnikov. Praksa in stroka 
učita da kratkoročni prihranki ne odtehtajo stroškov v nasled- 
njem obdobju. 

RUDARSKI INŠTITUT 
LJUBLJANA 

PROBLEMATIKA PREMOGOVNIŠTVA V SR SLOVENIJI 
Predlog smernic za spremembe in dopolnitve dolgoroč- 

nega plana SR Slovenije za obdobje 1986-2000 in družbe- 
nega plana SR Slovenije za obdobje 1986-1990 (Poročevalec 
št. 7 od 9. 3. 1988) v skladu s splošnimi družbenimi usmeri- 
tvami teži k višjim tehnologijam, izvozu, varstvu človekovega 
okolja in racionalizaciji porabe energije. 

Glede nadaljnjega razvoja energetike prinaša zamisel, da bi 
za proizvodnjo energije povečali uporabo plinastih in tekočih 
goriv, od premoga pa izjemoma uporabo kakovostnega pre- 
moga iz uvoza oziroma iz drugih delov Jugoslavije. 

Sicer dobronamerno sestavljen predlog pa po našem mne- 
nju ne upošteva v zadostni meri vseh vidikov krčenja ali 
opuščanja razvoja slovenske proizvodnje premoga. Letošnja 
situacija na tem področju, ko so zaradi ugodne zime zaloge 
velike, dodatno izkrivlja sliko in navaja k prenagljenemu skle- 
panju, da so energetske potrebe manjše kot v resnici. 

Zato mislimo, da je potrebno obvestiti družbenopolitično 
skupnost o problematiki slovenskega premogovništva in mož- 
nostih opravljanja oziroma ublažitve negativnih plati te proiz- 
vodnje, zaradi katerih se razmišlja o drugačnih rešitvah. 

Nedavno izdelane strokovne študije (n. pr. Raziskava mož- 
nosti razvoja energetike SR Slovenije do leta 2020 - Elektro- 

> inštitut Milan Vidmar, Ljubljana 1987) dokazujejo, da tudi 
sedanja proizvodnja premoga v SR Sloveniji ne zadošča za 
predvidene potrebe. Razliko je mogoče nadoknaditi: 

- s povečanjem proizvodnje premoga v Sloveniji, čeprav 
ne v celoti 

- z nakupom premoga iz drugih republik 
- z uvozom premoga ali drugih goriv iz tujine 
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- s kombinacijo naštetih možnosti. 
Vse variante imajo svoje dobre in slabe strani, ki pa jih je 

spričo pomembnosti odločitve potrebno temeljito pretehtati. 
Pri obravnavanju te problematike moramo upoštevati, da: 
- se cenijo zaloge premoga v SR Sloveniji po dosedanjih 

podatkih na 1,4 milijarde ton ali za dvesto let sedanje proiz- 
vodnje 

- je zaposlenih neposredno v tej panogi 10.000 delavcev, 
še več pa posredno ali kako drugače od nje odvisnih 

- sproščanje delovne sile zahteva odpiranje novih delov- 
nih mest, za kar v sedanjem kriznem času po vsej verjetnosti 
ne bo dovolj sredstev 

- so bila v obdobju od zadnje krize v premogovništvu 
vložena ogromna sredstva v posodobljenje tehnologije in 
povečanje kapacitet 

- pomeni začete raziskave predčasno končati, v primerih 
ugotovljenih perspektivnih zalog pa ne pričeti z izkorišča- 
njem, neracionalno trošenje nemajhnih družbenih sredstev, ki 
so v veliki meri že bila vložena 

- razlika v ceni med premogi iz Slovenije in tistimi od zunaj 
ni dokazano v korist premogov od drugod, zlasti gledano 
z narodnogospodarskega vidika 

- uvoz goriv od drugod namesto premoga, ki ga imamo 
doma, poslabšuje že tako negativno devizno bilanco, tudi ob 
pričakovanem povečanju izvoza 

- premog od zunaj v pogledu žvepla, kot najnevarnejšega 
elementa onesnaževanja človekovega okolja, ni bistveno 
boljši od domačega 

- je mogoče posledice pridobivanja premoga na površini 
s sodobnimi prijemi občutno izboljšati 

- je problem čiščenja dimnih plinov že zadovoljivo rešljiv 
- je problem odlaganja odpadnih materialov pri domačem 

premogu laže rešljiv z vračanjem teh materialov v odkopane 
prostore, kar v primeru uvoženega premoga ni mogoče. 

Našteto je osnova za trditev, da je pred dokončno odloči- 
tvijo o nadaljnji usmeritvi energetske politike potrebno 
detajlno proučiti vse navedene in še morebitne druge aspekte 
te problematike. Šele na rezultatih takega študija bo mogoče 
ustrezno prilagoditi planske predpostavke o tem, kako nado- 
knaditi kljub varčevanju predvideni energetski primanjkljaj 
v prihodnjem obdobju. 

Zlasti pomemben je ekološki vidik celotne problematike, ki 
se ga tudi proizvajalci premoga vse bolj zavedajo. Vrsta razi- 
skovalnih in drugih strokovnih institucij dela na raziskavah 
vseh vidikov negativnih ekoloških posledic pridobivanja ener- 
gije iz premoga. V tem smislu teče delo na realizaciji najugod- 
nejših rešitev uporabe produktov odžvepljevanja dimnih pli- 
nov in pepela za zapolnjevanje odkopanih prostorov, s tem pa 
tudi zmanjšanja vplivov rudarjenja in odlaganja odpadnih 
produktov na površini. Naloga je kot prioritetna zastavljena 
v zveznem merilu. 

Znano je, da je podobna, ne do kraja premišljena poteza 
v šestdesetih letih, ko je prišlo do večjega zmanjšanja proiz- 
vodnje premoga in masovnega odpuščanja delavcev, družbo 
v vsakem pogledu zelo drago stala, tako, da je le z,velikimi 
napori za silo nadoknadila izgubljeno, ko so se energetske 
potrebe skokovito povečale. 

Da bi se v sedanjem obdobju, ko se kriza v premogovništvu 
očitno ponavlja, izognili še težjim posledicam, tokrat na viš- 
jem nivoju in v večjem obsegu, predlagamo: 

— da skupščina SRS začne postopek ponovnega preverja- 
nja energetske bilance SRS in razvoja energetike z narodno- 
gospodarskega stališča 

- da Izvršni svet skupščine SRS predloži jasno začrtano 
dolgoročno politiko do premogovništva upoštevajoč na eni 
strani dane količine in kvaliteto slovenskih premogovnikov, 
po drugi pa možnosti čistejše uporabe le-teh v primerjavi 
s premogi od drugod. 

Obravnavana problematika se tiče nas vseh, saj smo hočeš 
nočeš brez izjeme uporabniki energije in bomo tudi posledice 
napačnih odločitev čutili vsi brez izjeme. Zato je potrebno, da 
skupščina občine prenese pomisleke pred prenagljenimi 
odločitvami v republiško skupščino in druge ustrezne republi- 
ške organe. 

STALIŠČE IZVRŠNEGA SVETA SKUPŠČINE SR 
SLOVENIJE DO POBUDE SKUPINE DELEGATOV 
ZA ZBOR ZDRUŽENEGA DELA ZA 
GOSPODARSKO PODROČJE 21. OKOLIŠA 
KOPER ZA DOPOLNITEV KAZENSKE 
REGULATIVE 

Na seji Zbora združenega dela Skupščine SR Slovenije dne 
23. 6. 1988 je skupina delegatov za gospodarsko področje 1. 
okoliša Ljubljana Bežigrad in skupina delegatov za gospodar- 
sko področje 2. okoliš Ljubljana Center na pobudo konfe- 
rence delegacij Geološkega zavoda Ljubljana in Rudarskega 
inštituta Ljubljana dala pobudo, da se preveri energetska 
bilanca in planirani razvoj slovenskega energetskega gospo- 
darstva in da se do verificiranja sprememb planskih doku- 
mentov v delovanju premogovnikov ne izvajajo ad hoc ukrepi. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije sprejema pobudo, da 
se preveri ustreznost dolgoročne energetske bilance SR Slo- 
venije in v tem okviru tudi razvoj energetskega gospodarstva 
v naši republiki. Zato bo od Republiške energetske skupnosti 
in Posebne samoupravne interesne skupnosti za elektrogo- 
spodarstvo in premogovništvo zahteval, da se to opravi naj- 
kasneje do priprave predloga sprememb in dopolnitev dolgo- 
ročnega plana SR Slovenije tudi ugotavlja, da bo spreminja- 
nje republiških planskih aktov v celoti potekalo po predpisa- 
nem postopku. 

Prav tako sprejemamo pobudo, da se v delovanju premo- 
govnikov ne bodo sprejemali ad hoc ukrepi, temveč le ukrepi, 
ki izhajajo iz v Skupščini SR Slovenije sprejetih smernic za 
spremembe in dopolnitve republiških planskih aktov in bodo 
potrjeni v ustreznih planskih dokumentih ISEP in republike. 

Na seji Zbora združenega dela Skupščine SR Slovenije dne 
23. junija 1988 je delegat skupine delegatov za gospodarsko 
področje 21. okoliš, Koper Venčeslav Pušnik podal naslednjo 
pobudo: 

Skupina delegatov daje pobudo za dopolnitev kazenske 
regulative v tistem delu, ki govori o klateštvu, zavodništvu, 
brezdomcih, tatovih in skrivačih kriminalcev. Le-ti imajo 
v naši republiki pfodna tla zaradi nezadostne regulative. 
Znano je, da so v sosednji republiki Hrvaški to regulativo že 
uzakonili in da ravno zaradi tega ta zvrst ljudi prihaja v našo 
republiko v tista turistična središča, kjer je velika gostota ljudi 
in v velika mesta. 

Občinske regulative niti organi za javni red nimajo poobla- 
stil, da bi takšne ljudi lahko za več kot 24 ur zaprli, po tem 
času jih morajo izpustiti. Skratka gre za organizirane grupe, ki 
so začasno nastajanje na obali. Vložene imajo že pritožbe 
občanov, da so predrzni in podobno. Skratka menim, da je 
pobuda potrebna, da se tudi v naši zakonodaji regulira, da bo 
možno ali z občinskimi odloki ali pa z milico urediti, te zadeve 
in jih spraviti (ljudi) tja, od koder so prišli, če nimajo stalnega 
bivališča ali pa začasnega prebivališča. 

Predlog stališča Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije do 
predlagane pobude: 1 

1 Izvršni svet Skupščine SR Slovenije meni, da glede poja- 
vov in ravnanj, opisanih v pobudi, ni nobene pravne praznine, 
ki bi terjala dopolnitev kaznovalnopravne regulative. Vsa opi- 
sana ravnanja so ustrezno sankcionirana z zakonom o prekr- 
ških zoper javni red in mir (tatvine, zvodništvo in skrivanje 
storilcev kaznivih dejanj tudi v kazenskem zakonu) in z občin- 
skimi odloki o prekrških zoper javni red in mir, glede neupo- 
števanja določil o prijavi in odjavi stalnega in začasnega 
prebivališča pa še posebej v zakonu o evidenci nastanitve 
občanov in o registru prebivalstva. 

2. Kadar je podan utemeljen sum, da je obdolženec storil 
prekršek, lahko občinski sodnik za prekrške, do izdaje 
odločbe o prekršku, odredi njegovo pridržanje. Pridržanje je 
mogoče odrediti pod določenimi pogoji in sme trajati največ 
24 ur, v tem času pa mora biti izdana odločba o prekršku (107. 
člen zakona o prekrških). Odločbo o prekršku se lahko pod 
določenimi pogoji takoj izvrši, ne glede na morebitno pri- 
tožbo. Pod določenimi pogoji lahko storilca prekrška pridrži 
tudi pooblaščena uradna oseba organov za notranje zadeve, 
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najdalj 24 ur, v tem roku pa ga mora pripeljati k pristojnemu 
sodniku za prekrške. Sodniki za prekrške imajo v ta namen 
organizirano dežurstvo. Pridržanje in pripor, kadar je uveden 
postopek zaradi kaznivega dejanja, ureja zakon o kazenskem 
postopku. 

3. Predlog v pobudi, da bi se. na podlagi občinskih odlokov 
s pomočjo delavcev milice, tiste, ki na določenem območju 
nimajo stalnega ali začasnega prebivališča, poslalo nazaj 
v kraj od kjer so prišli, je po mnenju Izvršnega sveta 
v nasprotju z določbo prvega odstavka 224. člena ustave SRS, 
po kateri je občanom zajamčena svoboda gibanja in nasta- 
nitve. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije ocenjuje, da pobude ni" 
mogoče sprejeti, ker je kaznovalnopravna regulativa na 
obravnavanem področju ustrezna, zaradi razreševanja 
v pobudi nakazanih problemov pa jo je potrebno predvsem 
dosledno izvajati. 

STALIŠČE IZVRŠNEGA SVETA SKUPŠČINE SR 
SLOVENIJE DO DELEGATSKE POBUDE OBČINE 
CERKNICA ZA OPROSTITEV PLAČEVANJA 
PRISPEVKOV IN DAVKOV V PRIMERU, KO 
DELAVCI PRISPEVAJO ENODNEVNI ZASLUŽEK 
ZA POTREBE REŠEVANJA SKUPNIH ZADEV 
V KRAJEVNI SKUPNOSTI 

Skupina delegatov za zbor občin in skupina delegatov za 
zbor združenega dela občine Cerknica sta dali Skupščini SR 
Slovence pobudo za proučitev vprašanja v zvezi z oprostitvijo 
plačevanja vseh prispevkov in davkov Iz osebnega dohodka in 
dohodka v primeru, da delavci v samoupravnih organizacijah 

in skupnostih sprejmejo sklep, da prispevajo enodnevni 
zaslužek za potrebe reševanja skupnih zadev v krajevni skup- 
nosti, kjer je sedež samoupravne organizacije in skupnosti 
oziroma stalno prebivališče delavca. Obenem z dano pobudo 
predlagajo, da se sprejme enoten predpis, ki bi urejal to 
področje. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je do pobude zavzel 
naslednje stališče: 

Izvršni svet meni, da generalna oprostitev plačila vseh pri- 
spevkov in davkov iz osebnega dohodka in dohodka v pri- 
meru. da se enodnevni zaslužek prispeva za potrebe reševa- 
nja skupnih zadev v krajevni skupnosti, ni sprejemljiva. 
Delavci so dolžni poravnati svoje družbene obveznosti in se 
ne morejo z enostranskim sklepom v korist krajevne skupno- 
sti odpovedati plačilu tistih obveznosti, ki pripadajo družbe- 
nopolitični skupnosti in samoupravnim interesnim skupno- 
stim, in ki jim zagotavljajo ustrezno delovno in socialno var- 
nost (npr.: zdravstveno varstvo, pokojninsko zavarovanje, 
ipd). 

Sprejem zakona, kot ga predlagajo delegati občine Cer- 
knica. bi bil pravnosistemsko vprašljiv tako z vidika zakono- 
dajnih pristojnosti republike na področju davkov in prispev- 
kov, kot tudi z vidika zakona o celotnem prihodku in dohodku. 

Ob tem pa Izvršni svet Skupščine SR Slovenije meni, da je 
možno za solidarnostno združevanje sredstev za reševanje 
skupnih potreb v krajevni skupnosti najti ustrezne rešitve tudi 
v okviru veljavnega sistema. Le-ta omogoča, da delavci 
v organizacijah združenega dela razporedijo del čistega 
dohodka tudi za solidarnostne namene. Takšna namenska 
razporeditev čistega dohodka se opravi ob zaključnem 
računu, bodisi tako. da se oblikuje poseben sklad za solidar- 
nostne pomoči, iz katerega se dajejo te pomoči, kadar 
nastane potreba, ali pa se razporedi del čistega dohodka za 
konkretno solidarnostno pomoč, torej tudi za pomoč, ki bi jo 
iz tega naslova potrebovala krajevna skupnost. 
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Marjan Gogaia - Naslov uredništva Skupščina SR Slovenije. Ljubljana. Šubičeva 4, telefon (061) 217-123- Uredniški odbor glasila Skupščine SFRJ Aljas Riza (predsednik). 
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Ljubljana, 3.8.1988 

PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA 

o spremembah in dopolnitvah zakona o sodnih 

taksah, s predlogom zakona (ESA - 529) 

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

- PREDLOGA ZA IZDAJO ZAKONA O SPREMEMBAH IN 
DOPOLNITVAH ZAKONA O SODNIH TAKSAH, S PREDLO- 
GOM ZAKONA, 

ki vam ga pošiljamo v obravnavo na podlagi prve alinee 215. 
člena, 266., 267. in 312. člena poslovnika Skupščine SR Slove- 
nije s predlogom, da ga uvrstite na seje zborov Skupščine SR 
Slovenije 28. septembra 1988. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije predlaga Skupščini SR 
Slovenije, da sprejme zakon po skrajšanem postopku, ker so 
predlagane spremembe in dopolnitve po svoji vsebini manj 
zahtevne, so pa potrebne zaradi prilagajanja zakonskih 
določb inflacijskim in drugim družbenoekonomskim giba- 

njem. 
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: 

- Janez ZAJC, član Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije 
in republiški sekretar za pravosodje in upravo, 

- Jože TRATNIK, namestnik republiškega sekretarja za pra- 
vosodje in upravo, 

- Janez BREZNIK, republiški svetovalec v Republiškem 
sekretariatu za pravosodje in upravo. 

PREDSEDNIK 
Dušan Šinigoj 

SOCIALISTIČNA REPUBLIKA SLOVENIJA 
REPUBLIŠKI SEKRETARIAT ZA 
PRA VOSODJE IN UPRA V O 

POVZETEK 

Ustavna podlaga za izdajo zakona o spremembah in 
dopolnitvah zakona o sodnih taksah je podana v drugem 
in četrtem odstavku 109. člena ustave SR Slovenije. 

Zadnje spremembe zakona o sodnih taksah (Uradni list 
SRS, štev. 30/78, 36/83 in 46/86) in takse tarife so bile 
uveljavljene 14. 12. 1986. 

Od zadnje uskladitve višine sodnih taks se je bistveno 
spremenila vrednost dinarja, povečali pa so se tudi stroški 
za delo sodišč, katerih delno nadomestilo predstavlja tudi 
plačilo sodnih taks. Zaradi nespremenjene višine sodnih 
taks, ob hkratnem povečanju stroškov poslovanja rednih 
sodišč, se je porušilo razmerje med prihodki od sodnih 
taks in sredstvi za delo rednih sodišč. To narekuje 
ustrezno valorizacijo sodnih taks. Ker pa je po oceni 
predlagatelja mogoče pričakovati tudi v bodoče narašča- 
nje stroškov poslovanja rednih sodišč, kot posledico infla- 
cijskih gibanj, je po mnenju predlagatelja potrebno 
v zakonu o sodnih taksah vgraditi mehanizem, ki bo 
v bodoče omogočal sprotnejše in enostavnejše valorizira- 
nje sodnih taks. Predlagatelj ugotavlja, da so v zadnjem 
obdobju redna sodišča, zlasti temeljna, zelo obremenjena 
s spori, v katerih je vrednost spornega predmeta soraz- 
merno majhna v primerjavi s stroški, ki jih zahteva zako- 
nito reševanje takih zadev. Na zmanjševanje števila teh 
sporov je po oceni predlagatelja potrebno vplivati tudi 
z ustrezno taksno politiko. 

S predlaganim zakonom se ne bi posegalo v osnovna 
načela zakona o sodnih taksah. Valorizirali bi se dinarski 
zneski v zakonu, pretežno s šestkratnim faktorjem, za 
kolikor se bodo do uveljavitve predlaganega zakona pove- 
čala tudi sredstva, potrebna za delo sodišč. Da se omogoči 
sportnejše in enostavnješe prilagajanje višin sodnih taks 
spremenjenim razmeram, se sodne takse v taksni tarifi ne 
bi več določale v dinarskih zneskih, temveč v točkah, pri 
čemer bi zakon pooblastil Izvršni svet Skupščine SR Slo- 
venije, da dinarsko vrednost točke usklajuje z gibanji 
sredstev, potrebnih za delo rednih sodišč. Pri določanju 
višine sodnih taks, opredeljene s točkami, bi se bistveno 
višje taksirali spori, v katerih je vrednost spornega pred- 
meta majhna, s tem pa vplivalo na zmanjšanje števila 
takšnih sporov, ki bistveno obremenjujejo delo sodišč, 
posredno pa tudi na večjo plačilno disciplino in izven- 
sodno reševanje sporov. 

Zaradi lažje uporabe zakona o sodnih taksah in taksne 
tarife v praksi se predlaga, da se pooblasti Zakonodajno- 
pravno komisijo Skupščine SR Slovenije, da določi prečiš- 
čeno besedilo zakona. 

Zaradi izvajanja predlaganega zakona ne bodo potrebna 
dodatna finančna sredstva družbenopolitičnih skupnosti, 
povečala pa se bo finančna obremenitev taksnih zavezan- 
cev. Po določenem času bo potrebno izdati podzakonski 
akt, s katerim bo določena dinarska vrednost točke. 
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PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA 

o spremembah in dopolnitvah zakona o sodnih taksah 

I. Ustavna podlaga za izdajo zakona 

Podlaga za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah 
zakona o sodnih taksah je podana v drugem odstavku 109. 
člena ustave SR Slovenije, ki določa, da sistem, vire in vrste 
davkov, taks ter drugih davščin določa zakon, in v četrtem 
odstavku 109. člena ustave SR Slovenije, ki določa, da druž- 
benopolitične skupnosti samostojno določajo višino davka, 
taks in drugih davščin, ki so v skladu z zakonom njihov 
prihodek, ter z njim samostojno razpolagajo. Sodne takse so 
po zakonu o sodnih taksah prihodek SR Slovenije. 

II. Ocena stanja in razlogi za izdajo zakona 

Sodne takse je SR Slovenija uredila z zakonom o sodnih 
taksah (Ur. list SRS, štev. 30/78), ki je začel veljati 6. 1. 1979 
Zakon je bil doslej dvakrat spremenjen in dopolnjen, nazadnje 
z zakonom o spremembah in dopolnitvah zakona o sodnih 
taksah (Ur. list SRS. štev. 46/86), ki je bil uveljavljen 14 12 
1986. 

Sodne takse so po svoji vsebini delna odmena za stroške 
poslovanja rednih sodišč v tistih zadevah, v katerih delovni 
ljudje in občani ter samoupravne organizacije in skupnosti 
predlagajo reševanje sporov in urejanje drugih zadev iz pri- 
stojnosti teh sodišč na podlagi svoje proste odločitve. Z uve- 
ljavitvijo zakona o sodnih taksah so prihodki od sodnih taks 
predstavljali cca 30% sredstev, potrebnih za delo temeljnih 
sodišč. V zadnjih letih nominalni obseg sredstev za delo teh 
sodišč zaradi visoke stopnje inflacije strmo narašča, zaradi 
česar je bilo potrebno prilagajati z zakonskimi spremembami 
nominalno višino taksnih obveznosti. Tudi po zadnji spre- 
membi zakona se vpliv inflacije na obseg sredstev za delo 
temeljnih sodišč ni bistveno spremenil, zato taksne obvezno- 
sti določene pred koncem leta 1986, po višini ne ustrezajo več 
spremenjenemu stanju. Prihodki od sodnih taks so v letu 1987 
predstavljali dobrih 16% skupnega obsega potrebnih sredstev 
za delo temeljnih sodišč. Taksne obveznosti so v zakonu 
o sodnih taksah deloma določene v absolutnih dinarskih 
zneskih, deloma pa v relativnih zneskih, ki so odvisni od 
vrednosti spora oziroma obravnavanjega predmeta Relativno 
upadanje skupnega obsega prihodkov od sodnih taks je 
deloma posledica upadanja vrednosti dinarja, deloma pa tudi 
posledica spremembe strukture sporov od katerih se zaraču- 
navajo takse (na področju gospodarskih sporov se veča šte- 
vilo zadev zaradi plačila obresti, kjer gre praviloma za nižje 
sporne vrednosti, kot pri sporih zaradi plačila glavne obvez- 
nosti, ki pa močno upadajo). Zaradi teh gibanj je potrebno 
spremeniti višino taksnih obveznosti na splošno. 

Spričo visoke stopnje inflacije v naši republiki že dalj časa 
ugotavljamo, da uporaba fiksnih dinarskih zneskov v zakono- 
daji na področju pravosodja povzroča v praksi številne pro- 
bleme in tudi neadekvatne učinke predpisov, kar je predlaga- 
telj v preteklem letu podrobneje analiziral v gradivu o proble- 
matiki določanja dinarskih vrednosti v kaznovalnem pravu in 
v drugih predpisih s področja pravosodja, ki je bilo poslano 
v obravnavo tudi delovnim telesom Skupščine SR Slovenije. 
T udi ob obravnavi zadnje novele zakona o sodnih taksah pred 
dvema letoma so skupščinska delovna telesa predlagala, naj 
se v znesku glede določanja višine taksnih obveznosti najdejo 
takšne rešitve, ki bodo omogočale prilagajanje višine taksnih 
obveznosti naglo se spreminjajoči vrednosti dinarja brez 
ponavljajočih se zakonodajnih procedur. Predlagatelj meni, 
da je torej potrebno iz teh razlogov v zakonu o sodnih taksah 
sistem določanja višine posameznih taksnih obveznosti spre- 
meniti tako, da bo omogočeno prilagajanje teh obveznosti 
spremembam vrednosti dinarja brez celotne novelacije posa- 
meznih zakonskih določb, zlasti pa taksne tarife. Predlagatelj 
meni, da je to potrebno urediti ne glede na prizadevanja za 
stabilizacijo družbenoekonomskih gibanj. Pri tem izhaja iz 
ocene, da stopnje inflacije ne bo mogoče v zelo kratkem času 
znižati na tak nivo, pri katerem bi lahko fiksne takšne obvez- 
nosti ohranile svojo realno vrednost dlje časa. 

Konec preteklega leta je bila v Skupščini SR Slovenije 
obravnavana pobuda Zveze društev invalidov Slovenije da se 
poleg Jugoslovanskega rdečega križa med organizacije, ki so 
po zakonu oproščene plačevanja sodnih taks, vključijo tudi 
druge humanitarne organizacije. Predlagatelj je v zvezi s to 
pobudo zavzel stališče, da je utemeljena, zato bi bilo zakon 
o sodnih taksah potrebno dopolniti tudi v predlaganem 
smislu. 

V zvezi s splošnim družbenim prizadevanjem pa uveljavitvi 
večje racionalnosti delovanja državnih organov predlagatelj 
ugotavlja, da so v zadnjem obdobju redna sodišča, zlasti 
temeljna, zelo obremenjena s spori, v katerih je vrednost 
spornega predmeta sorazmerno majhna v primerjavi s stroški, 
ki jih zahteva zakonito reševanje takih zadev. Spori so posle- 
dica dejstva, da upniki svojih terjatev ne zavarujejo z ustrez- 
nimi sredstvi, ter dejstva, da so bile sodne takse, povezane 
z takšnimi spori sorazmerno nizke, pa se zato upniki prepogo- 
sto zatekajo k sodnemu uveljavljanju terjatev, dolžniki pa se 
pustijo tožiti, ker jih to stane manj, kot je njihova ekonomska 
korist, katere so deležni zaradi vplivov inflacije z zavlačeva- 
njem plačil. Zato predlagatelj meni, da je treba nekatere 
postavke v taksni tarifi spremeniti tako, da bodo zadeve v spo- 
rih z nižjo vrednostjo predmeta močneje taksirane. Prav tako 
bi bilo potrebno v taksni tarifi spremeniti posamezne druge 
določbe, ki v praksi povzročajo nejasnost, njihova vsebina pa 
ni bistvena za izvajanje uveljavljene taksne politike. 

III. Poglavitne rešitve 

S spremembami in dopolnitvami zakona o sodnih taksah ni 
potrebno posegati v osnovna načela zakona, po katerih so 
urejene podlage in višina takšnih obveznosti, takšne oprosti- 
tve, sankcije in postopek prisilne izvršitve nepravočasno pla- 
čanih taks, način plačevanja sodnih taks in druga vprašanja 
s tega področja. 

Predlagatelj ocenjuje, da se bo skupni obseg potrebnih 
sredstev za delo sodišč v obdobju od zadnje uveljavitve spre- 
memb in dopolnitev zakona o sodnih taksah do predvidene 
uveljavitve tega zakona, to je do zadnje četrtine letošnjega 
leta, dvignil za približno šestkrat. Prav tako ocenjuje, da se bo 
v omenjenem obdobju vrednost dinarja spremenila za pri- 
bližno enak faktor. Iz tega razloga je po mnenju predlagatelja 
potrebno dinarske zneske, ki opredeljujejo podlago za dolo- 
čanje višine takšnih obveznosti, povečati za šestkrat, razen 
tam, kjer je potrebno zaradi zaokrožanja zneska ali iz drugih 
razlogov ta faktor nekoliko korigirati. Glede višine taksnih 
obveznosti, kot so določene v taksni tarifi pa predlagatelj 
meni, da je potrebno upoštevati, da se je razmerje med skup- 
nim obsegom sredstev, potrebnih za delo rednih sodišč in 
obsegom prihodkov iz sodnih taks, v zadnjih letih poslabšalo 
v škodo prihodkov od sodnih taks. Predlagatelj meni, da je 
potrebno ponovno vzpostaviti takšno razmerje, kot je bilo 
uresničevano ob uveljavitvi zakona o sodnih taksah in 
v prvem krajšem obdobju po uveljavitvi obeh novel zakona 
o sodnih taksah. Prav tako predlagatelj meni, da je potrebno 
višino taksnih obveznosti dvigniti na nivo, ki bo zagotavljal 
vzpostavitev takšnega razmerja, tudi iz splošnih družbenih 
razlogov, ki narekujejo bolj racionalno obnašanje posamez- 
nih subjektov tudi pri obremenjevanju rednih sodišč. S tem bi 
bilo doseženo, da bi sodišča obravnavala samo takšne 
zadeve, v katerih predlagatelji oziroma stranke svojih pravic 
oziroma interesov ne morejo uveljaviti brez njihovega posre- 
dovanja, to pa bi bil tudi prispevek k večji ažurnosti dela 
sodišč prve stopnje, katerih dejanskih kapacitet v danih raz- 
merah ne bo mogoče bistveno povečevati in je zato potrebno 
težiti k temu, da se jih v čimvečji meri reši obravnavanja 
nepotrebnih sporov in drugih zadev. Vsi ti razlogi po mnenju 
predlagatelja narekujejo, da se višina taksnih obveznosti 
s spremembo zakona dvigne na splošno za desetkrat, v posa- 
meznih primerih, zlasti pri sporih in predmetih manjše vred- 
nosti, pa še za več. 
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Dosedanji način določanja višine taksnih obveznosti za 
posamezne vrste zadev, to je z absolutnimi dinarskimi zneski 
v taksni tarifi, ki je sestavni del zakona, iz razlogov, navedenih 
v predhodnem poglavju, ne omogoča pogostejšega prilagaja- 
nja višin taksnih obveznosti brez spremembe zakona. Takšna 
rešitev v danih razmerah torej ni več ustrezna, zato jo je treba 
spremeniti tako, da prilagajanje višine taksnih obveznosti ne 
bo zahtevalo vsakokratnega spreminjanja celotne taksne 
tarife in nekaterih določb v zakonu samem. Pri proučevanju 
možnih rešitev je predlagatelj ugotovil, da bi bil najprimer- 
nejši način določanja taksnih obveznosti v posameznih vrstah 
zadev takšen, da bi bila medsebojna razmerja med taksnimi 
obveznostmi določena s točkami, zakon pa bi na enem mestu 
določal vrednost točke. S tem je mogoče vsakemu uporab- 
niku brez posebnih težav ugotoviti denarno vrednost posa- 
mezne taksne obveznosti, le-to pa je mogoče tudi spremeniti, 
ne da bi bilo to navedeno pri posamezni tarifni postavki. 
Takšen sistem je v SR Sloveniji že v rabi v tarifi za storitve 
pravne pomoči, ki je bila uveljavljena na podlagi 15. člena 
zakona o pravni pomoči, in se je v večletni praksi izkazal kot 
zelo ustrezen. Predlagatelj zato predlaga, da se dinarski zne- 
ski, s katerimi so opredeljene višine taksnih obveznosti 
v zakonu in taksni tarifi, spremenijo v točke, ter da se hkrati 
v zakonu določi tudi vrednost točke. S tem bi bila z zakonom 
določena podlaga in sedanja višina taksnih obveznosti za 
posamezne vrste sodnih zadev oziroma procesnih aktov. Ker 
pa je glede na osnovno funkcijo sodnih taks potrebno spričo 
naglega spreminjanja vrednosti dinarja nominalno višino sod- 
nih taks pogosteje prilagajati gibanju stroškov sodišč in cen 
življenjskih potrebščin na območju SR Slovenije, predlagatelj 
meni, da bi bilo smotrno, da zakon določi, da on opravlja 
takšno usklajevanje nominalne višine sodnih taks, kar bi 
v bistvu predstavljalo usklajevanje taksnih obveznosti z giba- 
njem vrednosti dinarja, saj se skupna sredstva za delo rednih 
sodišč praviloma povečujejo le v obsegu inflacije. S tem bi 
odpadla potreba po pogostem spreminjanju zakona v prime- 
rih, ko gre vsebinsko le za usklajevanje dinarskih zneskov 
z učinki inflacije. Podobne rešitve so v zakonodaji že uveljav- 
ljene (n pr. v zvezi z zakonom o zajamčenem osebnem do- 
hodku). 

Predlagatelj pripominja, da ni mogoče na način, kot je 
predlagan glede višine taksnih obveznosti, spremeniti tudi 
nekaterih drugih določb zakona oziroma taksne tarife, ki 
vsebujejo dinarske zneske, ker bi uporaba takšnega načina 
pri teh določbah v praksi povzročala določene težave. Gre za 
določbo, s katero je urejen način plačevanja sodnih taks (6. 
člen zakona) v kateri zneska ni mogoče tekoče valorizirati 
hkrati z valorizacijo sodnih taks, ker se dogovori o enotni 
emisiji upravnih in sodnih kolkov, s katerimi so opredeljene 
vrednosti apoenov, spreminja sorazmerno redko, in bi valori- 
zacija limita, do katerega se takse plačujejo s koleki, lahko 
povzročila, da bi bilo potrebno za plačilo posamezne takse 
uporabiti tolikšno število kolkov, da bi to zahtevalo celo 
dodajanje enega ali več listov k posameznim procesnim 
aktom ali pogodbam, kar je nesprejemljivo. Predlagatelj zato 

predlaga, da zakon določi, da on usklajuje znesek iz 6. člena 
zakona s spremembami citiranega dogovora. Enako velja 
glede dinarskih zneskov v kazenskih določbah, glede katerih 
pa je predlagano, da se določijo samo kot spodnje meje 
predpisane denarne kazni, zgornja meja pa bi se odslej spre- 
minjala avtomatično s spremembo ustrezne določbe zakona 
o prekrških. Prav tako pa tudi ni mogoče opustiti dinarske 
opredelitve vrednosti v taksni tarifi v primerih, ko je od vred- 
nosti spora oziroma predmeta odvisna višina taksne obvezno- 
sti (tarifne številke 1, 9, 12, 14, 35 in 37) ter v določbah, 
s katerimi je z zakonom opredeljena vrednost neocenljivih 
zadev (drugi odstavek 19. člena in 22. člen zakona), ker bi 
spremembe vrednostnih razredov ali opredelitve vrednosti 
predmeta tekom sodnih postopkov povzročile številne nejas- 
nosti v zvezi z obračunavanjem oziroma ugotavljanjem taksne 
obveznosti ali njene spremembe). 

Poleg navedenih rešitev bi bile z zakonom uveljavljene 
nekatere manj pomembne spremembe oziroma dopolnitve, ki 
bi se nanašale na krog subjektov, ki so po zakonu oproščeni 
plačevanja sodnih taks, na jasnejšo opredelitev v tarifi, da se 
sodne takse za pravno pomoč plačujejo samo za dejanja, ki 
jih sodišče opravi izven naroka, ter na višino taksne obvezno- 
sti pri predlogih za vknjižbo ali predznambo lastninske pra- 
vice, ki je bila sedaj urejena različno glede na to, ali je bil 
predmet pogodbe zavezan plačilu prometnega davka ali ne, 
kar je v praksi povzročalo določene nejasnosti, za različno 
višino taksne obveznosti v teh primerih pa niso več podani 
tehtnejši razlogi. 

Glede na to, da bi bil zakon o sodnih taksah s predlaganim 
zakonom o spremembah in dopolnitvah noveliran že tretjič in 
da bi bilo zaradi predlagane uvedbe točkovnega sistema 
potrebno besedilo zakona s tem redakcijsko uskladiti, predla- 
gatelj predlaga, da se v zakon vnese pooblastilo Zakono- 
dajno-pravni komisiji Skupščine SR Slovenije, da določi pre- 
čiščeno besedilo zakona o sodnih taksah. 

IV. Finančne in druge posledice zakona 

Za izvajanje predlaganega zakona ne bodo potrebna 
dodatna finančna sredstva družbenopolitičnih skupnosti. 
Predlagane spremembe in dopolnitve bodo zahtevale nez- 
natno povečanje administrativno-strokovnih opravil (izraču- 
navanje dinarskih zneskov taksnih obveznosti, ki pa ga je 
mogoče z določenimi pripomočki zreducirati na minimum), ki 
pa bo v celoti kompenzirano s pozitivnimi učinki zakona. 

S predlaganimi spremembami višine taksnih obveznosti se 
bo povečala finančna obremenitev taksnih zavezancev, 
deloma tudi v večjem obsegu, kot so se od uveljavitve zadnjih 
sprememb zakona oziroma tarife povečali njihovi dohodki. 

Izvajanje predlaganega zakona bo zahtevalo po določenem 
času izdajo podzakonskega akta, s katerim bo določena 
dinarska vrednost točke, ter njegovo kasnejše spreminjanje, 
kar pa je racionalnejše kot vsakokratna sprememba višine 
taksnih obveznosti po zakonodajni proceduri. 

PREDLOG ZAKONA 

o spremembah in dopolnitvah zakona o sodnih taksah 

1. člen 
V četrtem odstavku 6. člena zakona o sodnih taksah (Uradni 

list SRŠ, štev. 30/78, 36/83 in 46/86) se črta besedilo »(Uradni 
list SFRJ, štev. 10/85)«. 

Doda se nov peti odstavek, ki se glasi: 
»(5) Izvršni svet Skupščine SR Slovenije usklajuje znesek iz 

drugega odstavka tega člena z določbami dogovora iz prejš- 
njega odstavka tega člena.« 

2. člen 
Za 6, členom se doda 7. člen, ki se glasi: 

»7. člen 
(1) Takšne obveznosti se določajo v točkah. 
(2) Vrednost točke po tem zakonu znaša 10 dinarjev. 

(3) Izvršni svet Skupščine SR Slovenije lahko uskladi vred- 
nost točke, določene v prejšnjem odstavku tega člena, z giba- 
njem stroškov za delo rednih sodišč v sorazmerju z rastjo cen 
življenjskih potrebščin na območju SR Slovenije. 

(4) Pri odmeri takse se vzame kot osnova za izračun takse 
vrednost točke na dan nastanka takšne obveznosti. 

(5) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se pri izračunu 
sodne takse, katero je potrebno plačati na podlagi opomina, 
uporabi vrednost točke, ki velja v času izdaje opomina, pri 
prisilni izterjavi sodne takse pa vrednost točke na dan, ko 
uprava za družbene prihodke izda taksnemu zavezancu 
ustrezno odločbo (tretji odstavek 30. člena) oziroma na dan 
izdaje sklepa iz prvega odstavka 31. člena tega zakona. 

(6) Ko sodišče odoča o povrnitvi stroškov postopka, upo- 
števa pri odmeri višine teh stroškov za izračun takse vrednost 
točke na da izdaje sklepa.« 
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3. člen 
V prvem odstavku 11. člena se besede »Jugoslovanski rdeči 

križ- nadomeste z besedami »Jugoslovanski rdeči križ in 
druge humanitarne organizacije«. 

4. člen 
V drugem odstavku 19. člena se znesek »15.000 din« nado- 

mesti z zneskom »100.000 din«. 

5. člen 
V1. in 3. točki 22. člena se zneska »50.000 din« nadomestita 

z zneskoma »300.000 din«. 
V 2., 5., 6. in 7. točki se zneski »15.000 din« nadomestijo 

z zneski »100.000 din«. 
V 4. in 8. točki se zneska »25.000 din« nadomestita z zne- 

skoma »150.000 din«. 

6. člen 
V četrtem odstavku 29. člena se beseda »din« nadomesti 

z besedo »točk«. 

7. člen 
31. člen se spremeni tako, da se glasi: 

»Če neplačane takse v posamezni zadevi ne presegajo 
petdesetkratne vrednosti točke, se ne uporabljajo določbe 
tega odstavka o prisilni izterjavi takse.« 

8. člen 
V prvem odstavku 40. člena se beseda »do 100.000 din« 

nadomestijo z besedami »najmanj 100.000 din«. 
V drugem odstavku se besede »do 10.000 din« nadomestijo 

z besedami »najmanj 10.000 din«. 

9. člen 
V taksni tarifi se dinarski zneski, ki določajo vrednost, od 

katere se plačuje taksa, povečajo za petkrat, če ni v tem členu 
drugače določeno. 

V taksni tarifi se dinarski zneski, s katerimi je določena 
višina takse, spremenijo v enako število točk, če ni v nasled- 
njih odstavkih drugače določeno. 

Prvi odstavek Tarifne številke 1 se spremeni tako, da se 
glasi: 

»(1) Za tožbo in nasprotno tožbo se plača po vrednosti 
zahtevka naslednja taksa: 

nad din do din točk 
100.000 2000 

100.000 200.000 3000 
200.000 500.000 3500 
500.000 1,000.000 4000 

1,000.000 1.500.000 4500 
1,500.000 2,000000 5000 

2000 000 1% od vrednosti, vendar najmani 5000 in 
  največ 400.000 točk«.  

V tarifni številki 18 se prvi in drugi odstavek združita v nov 
prvi odstavek, ki se glasi: 

»(I) za vknjižbo ali predznambo lastninske pravice se plača 
taksa 0,5% od vrednosti, vendar najmanj 1000 točk.« 

Dosedanja tretji in četrti odstavek postaneta drugi in tretji 
odstevdc. 

Tarifna številka 35 se spremeni tako, da se glasi: 
*(') Za sestavo vloge, ki se da ustno na zapisnik izven 

naroka, se plača taksa v višini, kot je predpisana za vlogo. 
(2) Za sestavo pogodbe pred sodiščem se plača: 

1) po vrednosti 

nad din do din točk 
100.000 2000 

100.000 200000 3000 
200.000 1,000.000 6000 

1000 000 - eooo 
2) če vrednost pogodbe ni ocenljiva in za sestavo spora- 

zuma o delitvi skupnega premoženja zakoncev se plača taksa 

(3) Za overitev podpisov na pogodbi, sestavljeni pred sodiš- 
čem, se ne plača taksa « 

10. člen 
(1) Takse za vloge, dejanja in listine, glede katerih je nastala 

takšna obveznost do dneva, ko začne veljati ta zakon, se bodo 
plačevale po dosedanjih predpisih in po dosedanji tarifi. 

(2) Če je bila do uveljavitve tega zakona plačana taksa za 
dejanje, ki naj bo opravljeno po uveljavitvi tega zakona, ni 
treba plačati nove takse po tem zakonu, preveč plačana taksa 
pa se ne vrne. 

(3) Če po uveljavitvi tega zakona višje sodišče razveljavi 
odločbo, ki jo je izdalo nižje sodišče, preden je začel veljati ta 
zakon, za novo odločbo nižjega sodišča takse ni treba dopla- 
čati, preveč plačana taksa pa se ne vrne 

11.člen 
Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije 

določi prečiščeno besedilo zakona. 

12. člen 
Ta zakon začne veljati trideseti dan po objavi v Uradnem 

listu SRS. 

Obrazložitev: 

Spremembe in dopolnitve zakona o sodnih taksah, ki so 
predlagane s tem zakonom. ne posegajo v načela, na katerih 
je bil zakon o sodnih taksah oblikovan in sprejet 

Pretežni del predlaganih spremeb in dopolnitev se nanaša 
na uskladitev dinarskih zneskov, uveljavljenih z zadnjo spre- 
membo zakona (Uradni list SRS štev 4686). s spremenjeno 
vrednostfo dinarja -4., 5., &, prvi odstavek 9, člena predloga 
zakona ter tarifna'številka 1 in 35 taksne tarife) ter na uveljavi- 
tev točkovnega sistema, s katerim bi bile višine taksnih obvez- 
nosti določene posredno, to je s točkami, katerih vrednost je 
v zakonu posebej opredeljeni Tudi v tem pogledu so predla- 
gane spremembe in dopolnitve po svoji vsebini predvsem 
prilagoditev zakona in taksne tarife kot njegovega sestavnega 
dela, spremenjeni vrednosti dinarja in spremenjenim družbe- 
noekonomskim razmeram (2., 6,, 7. in 9, člen predloga za- 
kona). 

Pri uskladitvi dinarskih zneskov s sedanjo vrednostjo 
dinarja je uporabljen šestkratni faktor, razen v primerih, koje 
od tega faktorja odstopljeno zaradi zaokrožanja zneskov (4. 
člen, drugi odstavek 5 člena in prvi odstavek 9. člena pred- 
loga zakonaJ. Višina zneska, do katerega se plačujejo sodne 
takse v kolekih (drugi odstavek 6 člena zakona) se iz praktič- 
nih razlogov ne spreminja. S predlaganima rešitvama v I. 
členu predloga zakona pa se omogoča prilagajanje lega zne- 
ska spremembam določb dogovora o enotni emisiji upravnih 
in sodnih kolkov brez spreminjanja zakona. Pri spremembi 
dinarskih zneskov v kazenskih določbah zakona (8l člen pred- 
loga zakona) je predpisana kazen spremenjena tako, da je 
v zakon namesto prejšnje zgornje meje predpisane kazni 
vnešena posebna spodnja meja. kot zgornja meja predpisane 
kazni pa bi veljala splošna zgornja meja predpisane denarne 
kazni iz zakona o prekrških (Uradni list SRS, štev. 25/83, -1285 
in 47197), kot je določena v njegovem 25 členu. S tem bi za 
daljše obdobje odpadla potreba po noveliranju zakona, tudi 
če se stopnja inflacije ne bi bistveno znižala. 

Neodvisno od splošnega principa valorizacije dinarskih 
zneskov so spremenjeni dinarski zneski v tarifni številki 1 in 
35 taksne tarife (9. člen predloga zakona) s katerimi so opre- 
deljeni vrednostni razredi, od katerih je odvisna višina takšne 
obveznosti. Strukturo vrednostnih razredov je potrebno spre- 
meniti zato, da bo za daljši čas prilagojena spremembam 
vrednosti dinarja. 

S spremembami in dopolnitvami, predlaganimi v 2 členu 
predloga zakona, se v zakon uvaja sistem točkovnega vredno- 
tenje posameznih taksnih obveznosti in sistem usklajevanja 
vrednosti točke z gibanjem stroškov rednih sodišč in cen 
življenjskih potrebščin v SRS. Za to usklajevanje bi bil po 
zakonu pooblaščen Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. 
Hkrati s to spremembo bi bilo z zakonom urejeno tudi vpraša- 
nje uporabe taksne tarife na način, ki bi močneje zavaroval 
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tisto stranko oziroma udeleženca v postopku, kateri mora 
nasprotna stran v skladu z zakonom povrniti stroške plačanih 
sodnih taks. Dosedanja ureditev ne upošteva dejstva, da se 
vrednost dinarja spreminja zelo naglo, sodni postopki pa 
praviloma trajajo vsaj nekaj mesecev. S tem je taksni zaveza- 
nec, ki je bil po zakonu dolžan plačati sodno takso, ni pa 
odgovoren za sodno obravnavanje spora, pri povračilu stro- 
škov vedno prizadet, v enaki meri pa stimuliran tisti, ki je 
sodno varstvo zahteval neupravičeno ali v pretiranem obsegu. 

Sprememba dosedanjega načina določanja višine taksne 
obveznosti v točkovni sistem je predlagana na način, po 
katerem bi sedanje dinarske zneske spremenili v enako šte- 
vilo točk (6. člen in drugi odstavek 9. člena predloga zakona). 
Na ta način bi bila uporaba zakona in taksne tarife pri subjek- 
tih, ki se v praksi z njim najpogosteje srečujejo, najmanj 
motena, zlasti še, ker se pri spremembi višine taksnih obvez- 
nosti praviloma predlaga uporaba desetkratnega faktorja 
(drugi odstavek predlaganega novega 7. člena zakona - 2. 
člen predloga zakona). Odstopanje od te splošne rešitve, kot 
je predlagano v 7. členu predloga zakona (določitev zneska, 
do katerega se ne uporablja prisilna izterjava takse) ter v 9. 
členu predloga zakona glede tarifne številke 1 in tarifne šte- 
vilke 35 (večje povečanje višine takse pri sporih oziroma 
predmetu nižje vrednosti), ki je utemeljeno v prizadevanju za 
razbremenitev sodišč z manj pomembnimi zadevami, po 
oceni predlagatelja v praktični uporabi zakona ne bo povzro- 
čilo problemov. 

S spremembo, predlagano glede tarifne številke 18 (9. člen 
predloga zakona) se uvaja enotna višina taksne obveznosti za 
vknjižbo ali predznambo lastninske pravice, ne glede na to, ali 
je za promet nepremičnine potrebno plačati prometni davek 
ali ne. Dosedanja rešitev, po kateri je bila taksna obveznost 
v primeru, če je promet podlegel plačilu prometnega davka, 
za 50% nižja, je v praksi povzročala številne nejasnosti v pri- 
merih, ko je bila stranka plačila prometnega davka oproš- 
čena. S predlagano spremembo prvega odstavka tarifne šte- 
vilke 35 pa je taksna obveznost v zvezi z dejanji pravne 
pomoči, ki jih sodišče opravi zunaj naroka, zvečana za 50%, 
s čemer se želi razbremeniti sodišča z dajanjem pravne 
pomoči v tistih primerih, ko to ni neposredno zvezano z vode- 
njem postopkov. Za opravo procesnih dejanj strank na naro- 
kih pa se po tej spremembi taksa za pravno pomoč ne bi več 
zaračunavala, glede na to, da ta dejanja oziroma njihovo 
vnašanje v sodni zapisnik, ne predstavlja opravil pravne po- 
moči. , , 

S prehodnimi določbami (10. in 11. člen predloga zakona) 
se predlaga ureditev režima uporabe taksnih predpisov v ena- 
kem smislu kot ob predhodnih novelah zakona, po vsebini pa 
predstavlja preprečitev retroaktivne uporabe zakona, ter poo- 
blašča Zakonodajnopravno komisijo Skupščine SR Slovenije, 
da določi prečiščeno besedilo zakona. Da bi bilo to prečiš- 
čeno besedilo lahko pripravljeno in objavljeno hkrati z uvelja- 
vitvijo predlaganega zakona, kar bi olajšalo njegovo uporabo 
v praksi, se v končni določbi (12. člen predloga zakona) 
predlaga nekoliko daljše obdobje od objave do uveljavitve 
zakona. 

Za izvajanje tega zakona ne bodo potrebna dodatna 
finančna sredstva družbenopolitičnih skupnosti. 

Določbe zakona o sodnih taksah (Uradni list 
SRS, štev.: 30/78, 36/83 in 46/86), ki se 
spreminjajo 

• 6. člen 
(1) Sodne takse se plačujejo v taksnih vrednotnicah (sodni 

kolki) ali gotovini. 
(2) V gotovini se plačujejo takse tedaj, kadar mora plačati 

taksni zavezanec večjo takso, kot 5000 din. 
(3) Takso v gotovini vplača taksni zavezanec na prehodni 

račun sodnih taks. Potrdilo o vplačilu takse se priloži vlogi za 
katero je taksa plačana. 

(4) Sodne takse v taksnih vrendotnicah se plačujejo s sod- 
nimi kolki enotne emisije, tiskanimi pri Narodni_ banki Jugo- 
slavije v apoenih, barvi in obliki, kot je to določeno v dogo- 
voru o enotni emisiji upravnih in sodnih kolkov (Uradni list 
SFRJ, štev.: 10/85). 

11. člen 

(1) Plačila sodnih taks so oproščeni državni organi, družbe- 
nopolitične skupnosti, krajevne skupnosti, samoupravne inte- 
resne skupnosti na področju vzgoje in izobraževanja, razisko- 
valne dejavnosti, kulture, zdravstva in socialnega varstva, 
kmetijske zemljiške skupnosti, Jugoslovanski rdeči križ ter 
tuja država in tuji državljani, če tako določa mednarodna 
pogodba ali če velja vzajemnost. 

(2) Če nastane dvom, ali velja vzajemnost, se je sodišče 
dolžno obrniti za pojasnilo na Republiški sekretariat za pravo- 
sodje in upravo. 

(3) Takse se tudi ne plača v primeru, kadar tako določa 
poseben zakon. 

19. člen 
(1) V sporih o pravici do zakonite preživnine ali o terjatvi 

posameznih zneskov zakonite preživnine se izračuna vred- 
nost za plačilo takse tako, da se seštejejo dajatve za tri 
mesece, razen če se zahteva preživnina za krajši čas. 

(2) V postopku za izvršitev zahtevka za preživljanje otroka 
ali zakonca se kot vrednost za plačilo takse vzame znesek 
15.000 din. 

22. člen 
Kot vrednost zahtevka za plačilo takse se vzame: 
1. v sporih za ugotovitev obstoja ali neobstoja zakonske 

zveze, o veljavnosti ali razvezi zakonski zveze - znesek 50.000 
din; 

2. v sporih za ugotovitev ali izpodbijanje očetovstva in 
v sporih o varstvu in vzgoji otrok - znesek 15.000 din; 

3. v sporih zaradi motenja posesti - znesek 50.000 din; 
4. v sporih o stvarnih in osebnih služnostih in o dosmrtnem 

preživljanju - znesek 25.000 din; 
5. v sporih o odpovedi pogodbe o najemu ali zakupu stvari, 

v sporih o odpovedi stanovanjskega razmerja, v sporih 
o odpovedi stanovanjske ali podstanovalske pogodbe, v spo- 
rih za izpraznitev stanovanjskih prostorov, v sporih za odpo- 
ved najemne pogodbe in za izpraznitev poslovne stavbe ozi- 
roma poslovnega prostora - znesek 15.000 din; 

6. če se zahteva zavarovanje dokazov pred začetkom 
pravde - znesek 15.000 din; 

7. v sproih za objavo popravka - znesek 15.000 din; 
8. v vseh drugih primerih, če v tem zakonu ni določeno 

drugače - znesek 25.000 din. 

29. člen 
(1) Če taksni zavezanec ne plača takse v roku, ki je določen 

v 26. oziroma 28. členu tega zakona, sporoči sodišče to 
v nadaljnjem roku 15 dni upravi za družbene prihodke občine, 
v kateri ima taksni zavezanec svoje stalno prebivališče 
(sedež), naj takso prisilno izterja, na spisu pa zaznamuje, da je 
omenjeni organ obveščen o neplačani taksi. 

(2) Ce taksni zavezanec nima stalnega prebivališča (sedeža) 
v Jugoslaviji, pošlje sodišče sporočilo iz prejšnjega odstavka 
upravi za družbene prihodke občine, v kateri je sodišče, ali za 
finance pristojnemu upravnemu organu skupščine občine, 
v kateri ima taksni zavezanec kakšno premoženje. 

(3) Ko prejme uprava za družbene prihodke občine sporo- 
čilo, izda odločbo, s katero naloži taksnemu zavezancu, naj 
v 15 dneh od prejema odločbe plača dolžno takso in 50% 
pribitka nanjo kot kazensko takso. Če taksni zavezanec v tem 
roku takse ne plača, se obe taksi prisilno izterjata in knjižita 
na račun prihodkov od sodnih taks. 

(4) Če upravni organ ugotovi, da je bila taksa plačana 
v gotovini, pa taksi zavezanec ni predložil potrdila o plačilu, 
se zaračuna in izterja samo kazenska taksa v višini 10%, 
vendar ne več kot 5000 din. 

31. člen 
Če neplačane takse v posamezni zadevi ne presegajo skup- 

nega zneska 200 din, se ne uporabljajo določbe tega poglavja 
o prisilni izterjavi takse. 

40. člen 

(1) Z denarno kaznijo do 100.000 din se za prekršek kaznuje 
pooblaščeni prodajalec taksnih vrednotnic, če nabavi taksne 
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vrednotnice v nasprotju s tretjim odstavkom 38. člena teqa 
zakona. M 

(2) Z denarno kaznijo do 10.000 din se kaznuje tudi odgo- 
vorna oseba pooblaščenega prodajalca taksnih vrednotnic, ki 
ston prekršek iz prejšnjega odstavka. 

TAKSNA TARIFA 

I. PRAVDNI IN IVZRŠILNI POSTOPEK 

1. Vloga 

Tarifna številka 1 
,ožbo in "asprotno tožbo se plača po vrednosti zahtevka naslednja taksa: 

nad din do din din 

20.000 
40 000 

100.000 
200.000 
300.000 

20.000 
40.000 

100.000 
200.000 
300.000 
400.000 

400.0001% od vrednosti in znesek 4.600 din 

2.000 
3.000 
4.000 
5.600 
7.200 
8.600 

S tem. da najvišja taksa ne sme presegati zneska 400.000 
din. 

(2) Za tožbo, ki obsega predlog za izdajo plačilnega 
naloga, za predlog za izvržbo, za odpoved poslovne stavbe ali 
poslovnega prostora, za odgovor na tožbo, za odgovor na 
pritožbo ali revizijo se plača polovica takse iz prvega odstavka 
te tarifne številke. 

(3) Za predlog za zavarovanje po zakonu o izvršilnem 
postopku, za predlog za vrnitev v prejšnje stanje, za predlog 
za zavarovanje dokazov, za predlog za poskus poravnave 
pred uvedbo postopka, za predlog za priznanje odločbe 
tujega sodišča, za predlog za odlog izvršbe, za odgovor na 
ugovor zoper sklep o izvršbi se plača taksa 300 din 

Pojasnilo: 
a) Kadar oba zakonca sporazumno predlagata razvezo 

zakonske zveze, se plača samo ena taksa za predlog. 
b) Ce se obravnava v sporu za razvezo zakonske zveze ali 

za ugotovitev očetovstva hkrati tudi zahtevek za varstvo 
vzgojo in preživljanje otroka ali zahtevek za preživljanje 
zakonca, se plača samo taksa za tožbo za razvezo zakonske 
zveze.oziroma za tožbo za ugotovitev očetovstva 

c) Ce je v sporu za razvezo zakonske zveze ali v sporu za 
preživljanje otroka predlagana začasna odredba, se plača 
samo taksa za tožbo za razvezo oziroma taksa za tožbo za 
preživljanje. 

č) Za predlog za izvšžbo in za predlog za zavarovanje se 
plača ena taksa tudi tedaj, kadar je predlaganih več sredstev 
za izvršbo ali za zavarovanje, ne glede na to. ali istočasno ali 
drugo za drugim dokler se izvršilni postopek s sklepom ne 
ustavi. 

d) Če obsega ena tožba več zahtevkov zoper istega 
toženca, se taksa izračuna po vrednosti, ki predstavlja sešte- 
vek vrednosti vseh zahtevkov. 

e) Če je v eni tožbi združenih več zahtevkov zoper več 
tožencev in se zahtevki opirajo na bistveno istovrstno dejan- 
sko in pravno podlago, se taksa zaračuna po vrednosti vsa- 
kega posameznega zahtevka. 

2. Odločbe 

Tarifna številka 2 
(1) Za sodbo prve stopnje in za sklep zaradi motenja pose- 

sti se plača po vrednosti spornega predmeta taksa iz prveaa 
odstavka tarifne številke 1. 

(2) Za sodbo zaradi izostanka in za sodbo na podlagi pri- 
poznave, izdano najkasneje na pripravljalnem naroku ozi- 
roma, če pripravljalnega naroka ni bilo, na prvem naroku za 
glavno obravnavo, se plača polovica takse iz prveaa odstavka 
te tarifne številke. 

(3) Za sklep o plačilnem nalogu in nalogu za izpraznitev 
poslovne stavbe oziroma poslovnega prostora, za sklep 

o predlogu za izvršbo in za sklep o stroških postopka, se 
plača polovica takse iz prvega odstavka te tarifne številke. 

(4) Za sklep o zavarovanju po zakonu o izvršilnem 
postopku, za sklep s katerim se tožba zavrže, za sklep o pred- 
logu za vrnitev v prejšnje stanje, za sklep o zavarovanju 
dokazov, za sklep o predlogu za priznanje odločbe tuieaa 
sodišča se plača taksa 300 din. 

Pojasnilo: 
a) Za dopolnilno sodbo ali dopolnilni sklep se ne plača 

taksa. 
b) Če se izda med pravdo vmesna sodba, se plača taksa za 

polno vrednost spornega predmeta. V takem primeru se ne 
plača taksa za dokončno odločbo, ki se izda po vmesni sodbi. 

c) Če se izda med pravdo delna sodba, se plača taksa po 
vrednosti zahtevka, o katerem je z njo odločeno Za dokončno 
odločbo se plača preostala taksa od skupno vtoževanega 
znesKa. 

č) Za sodbo, ki jo izda sodišče prve stopnje v zvezi 
z nasprotno tožbo, se plača taksa, kot da je sodišče nasprotno 
tožbo posebej obravnavalo. 

d) Če je bilo več pravd združenih v skupno obravnavanje, se 
plača taksa za sodbo v vsaki pravdi posebej, kot da pravde 
niso bile združene. 

e) Taksa za plačilni nalog in nalog za izpraznitev poslovne 
stavbe oziroma poslovnega prostora se všteje v takso za 
odločbo, ki jo izda sodišče na ugovor oziroma v takso za 
poravnavo. Taksa za sklep o izvršbi na podlagi verodostojne 
listine se všteje v takso za odločbo oziroma poravnavo (3. 
odstavek 55. člena zakona o izvršilnem postopku) 

f) Taksa za odločbo o predlogu za izvršbo oziroma zavaro- 
vanje in taksa za odločbo zaradi tožbe, v kateri je predlagana 
izdaja plačilnega naloga, se plača takrat, ko se vloži predloa 
oziroma tožba. • 

g) Za sklep o izvršbi ali o zavarovanju se plača ena taksa 
tudi tedaj, kadar je bilo odločeno o več sredstvih za izvršbo 
oziroma zavarovanje, ne glede na to ali istočasno ali druao za 
drugim. 

3. Pravna sredstva 

Tarifna številka 3 
(1) Za pritožbo zoper sodbo in zoper sklep v sporih zaradi 

motenja posesti se plača dvojna taksa iz prvega odstavka 
tarifne številke 1. s tem da najvišja taksa ne sme presegati 
zneska 800.000 din. 

(2) Za pritožbo zoper sklepe, za katere je predpisano plačilo 
sodne takse po tretjem odstavku tarifne številke 2, se plača 
taksa po prvem odstavku tarifne številke 1. 

(3) Za ugovor zoper plačilni nalog, za ugovor zoper nalog 
o odpovedi poslovne stavbe oziroma poslovnih prostorov, za 
ugovor zoper sklep o izvršbi in zavarovanju se plača taksa po 
drugem odstavku tarifne številke 1. 

(4) Za pritožbo zoper sklep, s katerim se tožba zavrže, zoper 
sklep, s katerim se ugodi predlogu za vrnitev v prejšnje stanje, 
ali se predlog zavrne, zoper sklep o priznanju odločbe tuieaa 
sodišča, se plača taksa 500 din. 

(5) Za revizijo in za predlog za obnovo postopka se plača 
taksa kot za pritožbo. 

4. Poravnava 

Tarifna številka 4 
(1) Za sodno poravnavo med pravdnim postopkom na prvi 

stopnji ali pred uvedbo pravdnega postopka se plača polovica 
takse iz prvega odstavka tarifne številke 1 po vrednosti, na 
katero sta se stranki poravnali. 

(2) Če je predmet poravnave neocenljiv, se plača taksa 
1.000 din. 

Pojasnilo: 
Če je bilo z vmesno sodbo odločeno o podlagi zahtevka, 

nato pa sklenjena poravnava o njenem znesku, se ne plača 
taksa za [>oravnavo. 
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II. NEPRAVDNI POSTOPKI 
A. SPLOŠNE DOLOČBE 

1. Predlogi 

Tarifna številka 5 
Za predlog, da se začne nepravdni postopek, se plača taksa 

500 din. 
Pojasnilo: 

a) Takse po tarifnih številkah 5-8 se plačujejo v vseh 
nepravdnih postopkih, razen tistih, za katere so takse v tej 
taksni tarifi posebej določene. 

b) V postopku za razglasitev za mrtvo osebo, ki je pogre- 
šana v vojni, se ne plačajo takse po tarifnih številkah 5-8. 

2. Odločbe 

Tarifna številka 6 
Za odločbo sodišča prve stopnje se plača taksa 1.000 din. 

3. Pravna sredstva 

Tarifna številka 7 
Za ptitožbo zoper odločbo sodišča prve stopnje se plača 

taksa 1.000 din. 
Pojasnilo: 
Takse za pritožbo v postopku za odvzem poslovne sposob- 

nosti ne plača tisti, ki mu je odvzeta poslovna sposobnost 
oziroma njegov zakoniti zastopnik ali skrbnik. 

4. Poravnava 

Tarifna številka 8 
Za sodno poravnavo se plača polovica takse, predpisane za 

odločbo. 

B. POSEBNE DOLOČBE ZA POSAMEZNE VRSTE 
NEPRAVDNEGA POSTOPKA 

1. Zapuščinski postopek 

Tarifna številka 9 
(1) Za obravnavo zapuščine v postopku na prvi stopnji, če 

se postopek zaključi s sklepom o dedovanju, se plača 
poprečna taksa po čisti vrednosti zapuščine, ki znaša: 

nad din do din din 
20 000 1 000 

20.000 40.000 2.000 
40.000 100.000 4.000 

100.000 200.000 6.000 
200.000 400.000 10.000 
400.000 800.000 16.000 
800.000 2.000.000 24.000 

2.000.000 - 40.000 
(2) Za dodatni sklep o dedovanju se plača taksa od vredno- 

sti naknadno ugotovljene zapuščine. 
Pojasnilo: 
a) Sodišče ugotavlja vrednost, ki je odločilna za odmero 

poprečne takse (v> prostem preudarku, na podlagi izjav dedi- 
čev in podatkov, s katerimi razpolaga. Če je potrebno, lahko 
odredi, da ocenijo vrednost izvedenci na stroške dedičev. 
Vrednost čiste zapuščine se ugotovi po vrednosti, ki jo ima ob 
cenitvi. 

b) Ne plača se posebej taksa za delitev zapuščine, če jo 
dediči sporazumno predlagajo, in je sporazum o delitvi vpisan 
v sklep o dedovanju. 

c) Če sodišče ne opravi nove zapuščinske obravnave, 
nastane taksna obveznost za dodatni sklep o dedovanju z vro- 
čitvijo tega sklepa dedičem. 

Tarifna številka 10 
Za pritožbo zoper sklep o dedovanju in o volilu, za pritožbo 

zoper dodatni sklep o dedovanju se plača taksa 1.500 din. 

2. Sestavitev in hramba oporoke 
Tarifna številka 11 

(1) Za sestavo sodne oporoke se plača taksa 1.000 din. 
(2) Za hrambo oporoke pri sodišču se plača taksa 500 din. 
(3) Za preklic oporoke pred sodiščem ali za vrnitev oporoke, 

ki je v hrambi pri sodišču, se plača taksa 300 din. 
(4) Za sestavo sporazuma potomca s prednikom o odpovedi 

dediščini se plača taksa 500 din. 
Pojasnilo: 
a) Ne plača se nova taksa za hrambo, če se oporoka nado- 

mesti z drugo, pač pa se plača taksa za vrnitev oporoke, ki se 
nadomešča z drugo. 

b) Ne plača se taksa za preklic, če se s poznejšo oporoko 
prekliče prejšnja in hkrati sestavi nova oporoka. 

2. a Postopek za določitev odškodnine 
Tarifna številka 11a 

(1) Kadar se v postopku za določitev odškodnine plača 
sodna taksa in se postopek zaključi s sklepom o določitvi 
odškodnine, se za sklep prve stopnje plača po višini določene 
odškodnine taksa iz prvega odstavka tarifne številke 1 

(2) Za sodno poravnavo se plača polovica takse iz prvega 
odstavka te tarifne številke. 

(3) Za pritožbo zoper odločbo sodišča prve stopnje se plača 
taksa 1 500 din. 

Pojasnilo: 
a) Taksna obveznost po prvem odstavku te tarifne številke 

nastane z vročitvijo sklepa o odškodnini udeležencu, ki mu je 
naloženo plačilo odškodnine. 

b) Taksna obveznost po drugem odstavku te tarifne številke 
nastane s sklenitvijo poravnave, taksna obveznost po tretjem 
odstavku pa z vložitvijo pritožbe. 

c) Taksni zavezanec v primerih iz prvega in drugega 
odstavka je udeleženec, ki mu je naloženo plačilo odškod- 
nine, oziroma se je po poravnavi zavezal plačati odškodnino, 
v primerih iz tretjega odstavka pa vložnik pritožbe. 

2. b Postopek za cenitev in prodajo stvari 
Tarifna številka 11 b 

(1) Za predlog za cenitev in prodajo stvari se plača polovica 
takse po prvem odstavku tarifne številke 1. 

(2) Za odločbo sodišča prve stopnje se plača taksa iz prvega 
odstavka te tarifne številke. 

(3) Za pritožbo zoper odločbo sodišča prve stopnje se plača 
dvojna taksa iz prvega odstavka te tarifne številke. 

3. Delitveni postopek 
Tarifna številka 12 

(1) Za predlog, da se opravi delitev stvari ali skupnega 
premoženja, se plača taksa po vrednosti stvari ali premoženja, 
ki se deli: 

nad din do din din 
20.000 1 000 

20.000 200.000 2.000 
200.000 400.000 3.000 
400 000 2,000.000 4.000 

2,000.000 4,000.000 5.000 
4,000.000  6 500 

(2) Za odločbo sodišča prve stopnje se plača dvojna taksa iz 
prvega odstavka te tarifne številke. 

(3) Za pritožbo zoper odločbo sodišča prve stopnje se plača 
dvojna taksa iz prvega odstavka te tarifne številke. 

4. Postopek za ureditev meje in postopek za 
določitev zasilne poti 

Tarifna številka 13 
(1) Za predlog za ureditev meje in za predlog za določitev 

zasilne poti se plača taksa 1.000 din. 
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din2' Za odločbo sod'šča prve stopnje se plača taksa 2.000 

taksa?500 chn° Z°P6r odločbo sodišča Prve stopnje se plača 

5. Overitev podpisov, pisave in prepisov 

Tarifna številka 14 

(1) Za overitev vsakega podpisa (ročnega znaka), pisave ali 
prepisa oziroma fotokopije se plača taksa 300 din. Taksa za 
overitev pisave ali prepisa se plača od vsakega lista. 

(2) Za overitev prepisa listine, pisane v tujem jeziku, se 
P|a?advojna taksa iz prvega odstavka te tarifne številke 
.' ' Za overitev podpisov na pooblastilih in za overitev pod- pisov na pogodbah se ob istočasni overitvi plača ena sama 

taksa, ne glede na to ali se overja en podpis ali več in ne alede 
na to, koliko izvodov se overja. 

(4) Ne plača se taksa za overitev listine, potrebne za uveljav- 
ljanje pravic iz socialnega zavarovanja v tujini. 

(5) Ne plača se taksa za overitev podpisa na listini ali za 
overitev prepisa listine, na podlagi katere občani pridobijo 
pomoč iz solidarnostno zbranih sredstev za odpravo posledic 
naravnih nesreč. 

(6) Za overitev podpisa na pogodbi se plača: 
1. Za pogodbe, katerih vrednost znaša 

on ™ m- do 20 000 din vrednosti 500 din 
naH Žn nnn do 40 000 din vrednosti 1.000 din 
naH onn nnn !1 d° 200 000 din vrednosti 2.000 din naa ^uu.uoo din ^0/o 

s tem, da najvišja taksa ne sme presegati zneska 5.000 din° 

din vrednos' pogodbe ni ocenljiva, se plača taksa 1.000 
3) Za overitev sporazuma o delitvi skupnega premoženja 

med zakoncema po sodniku se plača taksa 1.000 din 
4) Za overitev podaljšanja veljavnosti pogodbe se olača 

polovica takse iz točke 1 oziroma 2). 
(7) Ce taksa ni plačana, se overitev ne opravi 

Pojasnilo: 
Podpisi na listini, ki jo izda državni organ, organizacija 

združenega dela ali druga pravna oseba, se šteje za en pod- 
pis, ce je po predpisih ali pravilih pooblaščen za podpisovanje 
dvoje ali vec oseb. 1 

6. Vpisi ladij v vpisnike 

Tarifna številka 15 

se pi^a'taks'a 5.000 din'i,eV"""" 

JSJZ StSCŠte'"""polo,ica '"kse 

n l*lZ>a ,pr®d'°9 za druge vpise v vpisnike ladij in za sklepe vpisih se placa polovica takse iz prvega oziroma dru- 
gega odstavka te tarifne številke. 

PojasnilotOŽb0 ZOper skleP 0 vPisu se Plača taksa 6.000 din. 

vsakVfadjo^osetr ^ ^ ladii' 56 P'3Ča taksa Za 

6 a Ustanavljanje sklada za omejitev 
odgovornosti ladjarja 

Tarifna številka 15 a 

_J\l Za predlog za ustanovitev sklada za omejitev odaovor- 
vi?ke j3 ,3rja Se p ača taksa po Prvem odstavku tarifne šte- 

tar'i^L2a» Sk!^P ° u?tfnovi,vi sklada iz prvega odstavka te 
tarifne številke T P takS3' predpisana v Prvem odstavku 

(3) Za sklep o delitvi sklada za omejitev odgovornosti 
ladjarja se plača dvojna taksa, predpisana v prvem odstavku 
tarifne številke 2. 

(4) Za pritožbo zoper sklep o delitvi sklada za omejitev 
odgovornosti ladjarja se plača taksa kot za sklep o delitvi. 

Tarifna številka 16 
Za pomorski protest se plača taksa 1.000 din. 

III. ZEMLJIŠKOKNJIŽNI POSTOPEK 

1. Vloge 

Tarifna številka 17 

(1) zemljiškoknjižni predlog se plača taksa 500 din. (2) Za zemljiškoknjižni predlog, s katerim se predlaga samo 
vpis ah izbris zaznambe se plača taksa 300 din. 

(3) Za pritožbo zoper odločbo sodišča prve stopnje se plača 
taksa 500 din. 

(4) Za sklep v pozivnem postopku se plača taksa 500 din 
Po(asnilo: 

. a) Ce s.e zaht.eya 2 enim predlogom vpis ali izbris v zemljiški knjigi več sodišč, se plača taksa tolikokrat, kolikor je sodišč 
pri katerih je treba opraviti vpis ali izbris. 

To velja tudi, kadar gre za skupno zastavno pravico, in je 
treba opraviti vpise tudi v sovložkih pri raznih sodiščih, ne 
glede na to, da stranke v svoji vlogi niso izrecno zahtevale teh 
vpisov. 
.. b)pe se zahteva vpis ali izbris v kakšni vlogi iz tarifne 
stevi ke 1, se ne plača taksa posebej za zemljiškoknjižni 
predlog. ' 

c) Taksa iz te tarifne številke se ne plača v zadevah ki so 
navedene v pojasnilu č) točke 3., 4. in 8. tarifne številke 18. 

2. Vpis 

Tarifna številka 18 

(1)Za vknjižbo ali predznambo lastninske pravice se plača 
taksa od vrednosti do 4.000.000 din 1%, vendar najmanj 1 000 
din, od presežka nad 4.000.000 din pa 0,5%. 

'2}_9e i® pridobitni naslov, na podlagi katerega se opravi vknjižba ali predznamba lastninske pravice, zavezan davku od 
z nePremičninami, se plača taksa od vrednosti do 4 000 000 din 0,5%, vendar najmanj 500 din, od presežka nad 

4.000.000 din pa 0,25%«. da 

(3) Za vknjižbo ali predznambo drugih stvarnih ali njim 
enakih pravic se plača: 

1) če je predmet pravice ocenljiv - 1%, 
2) če predmet pravice ni ocenljiv - 1.000 din 
3) za vpis pravice uporabe na družbeni lastnini - 1 000 din 
(4) Za zaznambo se plača taksa 500 din 
Pojasnilo: 
a) Takso je treba plačati tudi, če se vpis opravi po uradni 

dolžnosti, razen če gre za vpis, ki je takse oproščen (opomba 

b) Taksa za vpis se plača tudi, kadar se opravi vpis med 
pravdnim, nepravdnim ali izvršilnim postopkom. 

c) Taksa po 3. točki tretjega odstavka se plača tudi v pri- 
meru, če gre za pripis posameznih parcel k že obstoječemu 
vložku, pri katerem je vpisana pravica uporabe. 

č) Ne plača se taksa za naslednje vpise: 
1) za vpis opravičbe predznambe; 
2) za popolni ali delni izbris kakšne vpisane pravice' 
3) za vpis v korist družbenopolitične skupnosti; 
4) za uradna dejanja v postopku za ureditev, osnavljanje in 

popravljanje zemljiških knjig, razen, če je napaka nastala po 
krivdi nosilca pravice, ter za prilagoditev zemljiških knjiq 
dejanskemu stanju in stanju v katastru. Ta oprostitev velja 
tudi za postopek za obnovo uničenih zemljiških knjig; 

5) za ponovni vpis iste, čeprav deloma ugasle pravice zaradi 
pravdnega ali izvršilnega postopka v korist iste osebe. Če je 
vrednost vpisane pravice večja, se plača predpisana taksa za 
preseženo vrednost; 

6) za vpis iste, čeprav deloma ugasle pravice na več nepre- 
mičninah, ki jih vodi v knjigah eno ali več sodišč; za prenos 
iste pravice z ene nepremičnine na drugo nepremičnino 
istega lastnika; za omejitev ali utesnitev iste pravice na del 
iste nepremičnine; za razširitev iste pravice še na druqe 
nepremičnine istega lastnika; za razširitev skupnega poroštva 
na posamezna zemljiškoknjižna telesa. Ta oprostitev velja 
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samo. će niso nastale spremembe glede obsega pravice in 
glede upravičenca; 

7) za vpis delitve lastninske pravice pravice uporabe ali 
služnostne užitne pravice med vpisanimi udeleženci, če so 
bile vpisane te pravice kot skupne; 

8) za vpis na podlagi sklepa o dedovanju; 
9) za vpis zastavne pravice na nepremičnino poroka, čeje ta 

pravica že vpisana na nepremičnino glavnega dolžnika, in če 
je bila za ta vpis plačana taksa; 

10) za poznejši vpis solastnine zakonca na nepremičnini, ki 
je njuna skupna lastnina, če je samo eden od zakoncev vpisan 
kot lastnik v zemljiški knjigi, in za vpis. s katerim se označi 
idealni del vsakega zakona na nepremičninah, ki so njuna 
skupna lastnina. 

IV. TAKSE V STEČAJNEM POSTOPKU 

1. Vloge 

Tarifna številka 19 
(1) Za predlog, da se uvede stečaj nad organizacijo združe- 

nega dela ali nad obratovalnico samostojnega obrtnika se 
plača taksa 300 din. 

(2) Za predlog za prisilno poravnavo, se plača taksa 300 din. 
(3) Za prijavo vsake posamezne terjave upnikov se plača 

taksa 500 din, 
(4) Za pritožbo zoper odločbo stečajnega senata se plača 

taksa 1.000 din. 
Pojasnilo; 
a) Takse po tej tarifni številki in po tarifni številki 20 se 

plačujejo tudi v stečaju nad temeljno zadružno organizacijo, 
temeljno organizacijo kooperantov, kmetijsko, obrtno in 
drugo zadrugo ter pogodbeno organizacijo združenega dela. 

b) Taksa za predlog za prisilno poravnavo se ne plača, če je 
predlog vložil predlagatelj stečajnega postopka. 

2. Poprečna taksa 

Tarifna številka 20 
(1) Poprečna taksa se plača; 
1) V stečajnem postopku od seštevka zneskov, ki so bih 

uporabljeni, ali so na razpolago za poravnavo dolgov stečajne 
mase - 2%; 

2) v postopku prisilne poravnave od seštevka zneskov, 
s katerimi je bila dosežena prisilna poravnava - 1%. 

Pojasnilo; 
a) Poprečna taksa se šteje za dolg stečajne mase. To takso 

mora plačati stečajni upravitelj. 
b) Poprečno takso za prisilno poravnavo plača organizacija 

združenega dela oziroma samostojni obrtnik, v katerega 
korist je potrjena prisilna poravnava. 

V. VPIS V SODNI REGISTER 

1. Vloga 

Tarifna številka 21 
(1) Za vlogo za vpis v sodni register se plača taksa 300 din. 
(2) Če se zahteva z isto vlogo več vpisov za isto organiza- 

cijo, se plača ena taksa po prvem odstavku te tarifne številke. 

2. Vpis v sodni register 

Tarifna številka 22 
(1) Za vpis ustanovitve delovne organizacije se plača taksa 

3.000 din. 
(2) Za vpis ali izbris predznambe ali zaznambe se plača 

taksa 1.000 din. 
(3) Za vpis konstituiranja temeljne organizacije in delovne 

organizacije, ki nima v svoji sestavi temeljnih organizacij, se 
plača taksa 4.500 din. 

(4) Za vpis konstituiranja delovne organizacije, ki ima v svoji 
sestavi temeljne organizacije, se plača poleg takse iz tretjega 
odstavka te tarifne številke še za vsako temeljno organizacijo 
taksa 2.000 din. 

(5) Za vpis organiziranja in konstituiranja sestavljene orga- 
nizacije združenega dela, združitve v poslovno skupnost, 
ustanovitve in konstituiranje skupnosti premoženjskega in 
osebnega zavarovanja, se plača taksa 10.000 din. 

(6) Za vpis opravljanja zunanjetrgovinskega prometa in dru- 
gih podatkov, ki jih določa zaklon, se plača taksa 1.500 din. 

(7) Za vpis sprememb podatkov se za vsak registrski list 
plača taksa 1.500 din. 

(8) Za vpis prenehanja subjekta vpisa se plača taksa 1.000 
din. ... 

(9) Organizacije združenega dela in drugi subjekti vpisa 
v sodni register, ki opravljajo družbene dejavnosti, plačajo za 
vpise polovico takse po tej tarifni številki. 

(10) Določbe te tarifne številke se uporabljajo tudi za vpis 
ustanovitve in konstituiranja drugih subjektov vpisa in za vpis 
sprememb pri teh subjektih. 

Pojasnilo: 
a) Določbe tret|ega in četrtega odstavka te tarifne številke 

veljajo tudi za vpis organiziranja in konstituiranja delovne 
organizacije, ki nastane zaradi sprememb v organiziranju 
delovne organizacije ali zaradi izločitve temeljne organizacije 
iz sestava delovne organizacije. 

b) Če se zahteva z isto vlogo več vpisov za isto organizacijo 
združenega dela ali drug subjekt vpisa v sodni register, se 
plača taksa za vsak vpis ali izbris posebej. 

c) Za vpise v zvezi s stečajnim postopkom se ne plača taksa. 

3. Vpis in evidentiranje poslovne enote 

Tarifna številka 23 
(1) Za vlogo za vpis ali evidentiranje poslovne enote se 

plača polovica takse iz tarifne številke 21. 
(2) Za vpis poslovne enote se plača polovica takse iz prvega 

odstavka tarifne številke 22. 
(3) Za vpis spremembe vpisanih podatkov pri poslovni enoti 

se plača polovica takse iz sedmega odstavka tarifne številke 
22. 

(4) Za evidentiranje poslovne enote in za izbris poslovne 
enote se plača taksa 500 din. 

(5) Za vpis sprememb pri evidentirani poslovni enoti se 
plača taksa 300 din. 

VI. KAZENSKI POSTOPEK NA ZASEBNO TOŽBO 

1. Vloge 

Tarifna številka 24 
(1) Za zasebno tožbo in za nasprotno tožbo se plača taksa 

2.000 din. Ena sama taksa se plača tudi v primeru, če vlogo 
vloži več zasebnih tožilcev, ali če je vložena zoper več obdol- 
žencev, ali če obsega več kaznivih dejanj. Smiselno se bese- 
dilo tega odstavka uporablja tudi k tarifni številki 25. 
(2) Za predlog za vrnitev v prejšnje stanje se plača taksa 600 
din. 

2. Odločbe 

Tarifna številka 25 
(1) Za sodbo sodišča prve stopnje in za sklep, s katerim 

izreče sodišče sodni opomin, se plača taksa 2.000 din. 
(2) Če izda isto sodišče za več kaznivih dejanj istega storilca 

zaradi izločitve postopka posebne sodbe, se plača taksa za 
sodbo samo enkrat. 

(3) Za sklep o zahtevi za obnovo postopka se plača taksa 
600 din. 

3. Pravna sredstva 

Tarifna številka 26 
(1) Za pritožbo zoper sodbo sodišča prve stopnje in za 

pritožbo zoper sklep, s katerim se izreče sodni opomin, se 
plača taksa 3.000 din. 

(2) Za odgovor na pritožbo se plača polovica takse iz prvega 
odstavka tarifne številke 24. 
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(3) Za zahtevo se izreden preizkus pravnomočne sodbe in 
za zahtevo za obnovo postopka se plača taksa, kot za pri- 
tožbo. 

VII. POSTOPEK V UPRAVNIH SPORIH IN 
RAČUNSKIH UPRAVNIH SPORIH 
1. Vloga 
Tarifna številka 27 

(1) Za tožbo zoper upravni akt se plača taksa 1.000 din. 
(2) Taksa po prejšnjem odstavku se plača tudi za zahtevo za 

sodno varstvo zoper dokončne posamične akte in za zahtevo 
za varstvo zaradi nezakonitega dejanja. 

(3) Za tožbo za obnovo postopka se plača taksa 500 din 
(4) V računskih upravnih sporih se plača taksa povečana za 

300% iz te tarifne številke in tarifne številke 28. 
(5) Za pritožbo zoper sodbo sodišča v postopku v upravnem 

sporu se plača taksa 1.500 din. 

2. Odločbe 
Tarifna številka 28 

(1) Za sodbo v postopku v upravnem sporu se plača taksa 
3.000 din. . 

(2) Taksa po prejšnjem odstavku se plača tudi za sodbo 
o zahtevi za varstvo zoper dokončne posamične akte in o zah- 
tevi za varstvo zaradi nezakonitega dejanja. 

(3) Za sodbo v zadevah socialnega varstva se plača taksa 
500 din. 

(4) Za sodbo o obnovi postopka se plača taksa 500 din. 
(5) Za sklep, s katerim se tožba zavrže, se plača taksa 500 

din. 
Pojasnilo: 

Taksa iz prvega do četrtega odstavka te tarifne številke se 
ne plača, če je tožbi ugodeno, in je izpodbijana odločba 
odpravljena oziroma razveljavljena sodba ali sklep sodišča. 

VIII. ZAHTEVA ZA SODNO VARSTVO 
V POSTOPKU O PREKRŠKIH 

Tarifna številka 29 
(1) Za zahtevo za sodno varstvo se plača taksa 800 din. 
(2) Za sodbo v postopku za sodno varstvo, s katero se 

zahteva zavrne, se plača taksa 1.000 din. 
(3) Za sklep, s katerim se zahteva za sodno varstvo zavrže 

se plača taksa 800 din. 

IX. POSEBNI PRIMERI 

1. Sodna potrdila 

Tarifna številka 30 
(1) Za potrdilo se plača taksa 300 din. če se izda potrdilo 

v dveh ali več izvodih, se plača za vsak nadaljnji izvod 100 din 
(2) Ne plača se taksa iz te tarifne številke za potrdila: 
1) izdana strankam, pričam, izvedencem in tolmačem o tem, 

da so navzoči na naroku, če so morali priti na narok; 
2) o pravnomočnosti in izvršljivosti sodne odločbe; 
3) za uveljavljanje pravice do otroškega dodatka ali za 

uveljavljanje pravice iz zdravstvenega, invalidskega in pokoj- 
ninskega zavarovanja. 

(3) Potrdilo se ne izda, če taksa ni plačana. 

2. Prepisi 

Tarifna številka 31 
(1) Za prepisovanje sodnih spisov ter za prepisovanje spisov 

iz zbirke listin, ki ga opravi sodišče na zahtevo stranke se 
plača od lista izvirnika taksa 300 din. Za vsak nadaljnji izvod 
prepisa in za prepis sodnega zapisnika, ki je bil napravljen 
s samim izvirnikom, se plača od lista taksa 50 din. 

(2) Za prepisovanje listin v tujem jeziku se poveča taksa iz te 
tarifne številke za 50%. 

(3) Prepis se ne izda, če taksa ni plačana. 

3. Izpiski iz javnih knjig 

Tarifna številka 32 
(1) Za izpisek iz sodnega registra se plača za vsako začeto 

stran taksa 300 din, za vsako overjeno fotokopijo reaistrskeaa 
lista pa taksa 100 din. 

(2) Za izpiske iz zemljiških knjig ali iz drugih javnih knjig, ki 
jih vodijo sodišča, če se izdajo na zahtevo stranke se olača od 
lista taksa 300 din. ^ 

(3) Za vsak nadaljnji izvod izpiska, ali če napravi izpisek ali 
fotokopijo sama stranka, in ga predloži sodišču v potrditev se 
plača polovica takse iz te tarifne številke. 

plača se taksa iz te tarifne številke za izpiske iz 
zemljiških knjig in drugih javnih knjig o nepremičninah, ki se 
izdajo strankam, da bi mogle uveljaviti pravico do otroškega 
dodatka ali pravice iz zdravstvenega, invalidskega in pokoj- 
ninskega zavarovanja. 

(5) Izpisek ali fotokopija se ne izda, če taksa ni plačana. 

4. Sodni pologi 

Tarifna številka 33 
(1) Za polog denarja, stvari in vrednostnih papirjev na zah- 

tevo stranke se plača letno od vsakih začetih 4 000 din vred- 
nosti taksa 300 din. 

(2) Taksa se plača za prvo leto naprej, za ostala leta pa 
takrat, ko se polog dvigne. Začeto leto se šteje za celo leto. 

(3) Ce se prenese polog od enega sodišča k drugemu na 
zahtevo položnika, se plača za prenos enoletna taksa.. 

(4) Takšna obveznost nastane z vložitvijo predloga. 

5. Protesti 

Tarifna številka 34 
Za protest menice, čeka in drugih listin ali pogodb zaradi 

neakceptiranja, neplačila, ali neizpolnitve in za nadomestitve 
protestov po predpisih o menici in čeku se plača od vrednosti' 

do 50.000 din 300 din 
nad 50.000 din 600 din 

6. Pravna pomoč 
Tarifna številka 35 

(1) Za sestavo vloge, ki se da ustno na zapisnik pred sodiš- 
čem, vštevši tudi vloge, ki so sprejete na zapisnik na priprav- 
ljalnem naroku ali med glavno obravnavo, se plača polovica 
takse, predpisane za vlogo. 

(2) Za sestavo pogodbe pred sodiščem se plača 
1) po vrednosti 

do 20.000 din 1.500 din 
nad 20.000 din do 40.000 din 3 000 din 
nad 40.000 din do 200.000 din 6.000 din 

nad 200.000 din 7 qoo din 
2) Ce vrednost pogodbe ni ocenljiva, in za sestavo spora- 

zuma o delitvi skupnega premoženja zakoncev, se plača taksa 
2.000 din. 

(3) Za overitev podpisov na pogodbi, sestavljeni pred sodiš- 
čem, se ne plača taksa. 

Tarifna številka 36 
Za vsako pot sodnega delavca zunaj sodišča na zahtevo 

stranke zaradi sestave ali overitve listine se plača ne glede na 
število sodnih delavcev: 

1) zaradi overitve takse 300 din 
2) zaradi sestave listine taksa 600 din 

7. Druge zadeve 

Tarifna številka 37 
Za opomin za plačilo takse se plača od zneska neplačane 

taKse! 
do 3.000 din 300 din 

nad 3.000 din do 30.000 din 1.000 din 
nad 30.000 din 3 000 din 
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PREDLOG ZAKONA 

o spremembah in dopolnitvah obrtnega zakona 

(ESA-448)* Integralno besedilo 

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

- PREDLOGA ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNI- 
TVAH OBRTNEGA ZAKONA, 

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

- Jože STRLE, član Izvršnega sveta Skupščine SR Slo- 
venije in predsednik Republiškega komiteja za drobno 
gospodarstvo in 

- Martina DJOKIĆ, namestnica predsednika Republi- 
škega komiteja za drobno gospodarstvo. 

I. TEMELJNE DOLOČBE 

1. člen 
(1) DELOVNI LJUDJE LAHKO S SAMOSTOJNIM OSEBNIM 

DELOM S SREDSTVI V LASTI OBČANOV OPRAVLJAJO 
OBRTNO, GOSTINSKO, TURISTIČNO. PROMETNO, KMETIJ- 
SKO GOZDARSKO ALI RIBIŠKO DEJAVNOST, TRGOVINO NA 
DROBNO INTELEKTUALNE STORITVE GOSPODARSKEGA 
ZNAČAJA TER DRUGE DEJAVNOSTI (V NADALJNJEM BESE- 
DILU' DEJAVNOSTI), KATERIH OPRAVLJANJE NI PREPOVE- 
DANO Z ZAKONOM, 

12) TA ZAKON IN DRUGI ZAKONI DOLOČAJO POGOJE ZA 
OPRAVLJANJE DEJAVNOSTI IZ PREJŠNJEGA ODSTAVKA. 

2. člen 
(1) Delovni ljudje, ki samostojno opravljajo dejavnost 

z osebnim delom in sredstvi, Ki so lastnina občanov (v nadalj- 
njem besedilu: samostojni obrtniki), zagotavljajo razvoj svoje 
dejavnosti na podlagi svojega dela in sredstev ter z medseboj- 
nim poslovnim sodelovanjem in z združevanjem svojega dela 
in sredstev z delom in sredstvi drugih samostojnih obrtnikov, 
kot tudi s sodelovanjem z organizacijami združenega dela in 
drugimi oblikami povezovanja v združeno delo in tako, da 
v svojem, skupnem in splošnem družbenem interesu zagotav- 
ljajo usklajevanje dela, medsebojno delitev dela in skupno 
planiranje ter večanje produktivnosti svojega in celotnega 
družbenega dela . 

(2) Samostojni obrtniki imajo na podlagi svojega dela nače- 
loma enak družbenoekonomski položaj in v osnovi enake 
pravice in obveznosti, kot jih imajo delavci v združenem delu 
z družbenimi sredstvi. 

3. člen 
(1) V sistemu samoupravnega združenega dela se povezu- 

jejo samostojni obrtniki s tem, da na podlagi skupnih intere- 
sov ter po načelu prostovoljnosti in enakopravnosti združu- 
jejo svoje delo in delovna sredstva v zadruge ali druge oblike 
združevanja ter tako, da neposredno ali po zadrugah trajneje 
ali začasno sodelujejo z organizacijami združenega dela 
v različnih oblikah poslovnega sodelovanja kot tudi tako, da 
s pogodbo ali samoupravnim sporazumom urejajo medse- 
bojne pravice in obveznosti z drugimi družbenimi pravnimi 

V Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah obrtnega zakona 
so bile priložene še tri priloge: informacija o predpisih, ki urejajo 
posamezna področja in njihovo usklajevanje z 9. členom zakona 
o združenem delu ter predlagano novelo 8. člena predloga obrtnega 
zakona (Priloga 1), analiza ustreznosti sistemskih rešitev za razvoj in 
vključevanje zasebnega sektorja v mednarodno menjavo (Priloga 2) 
in Mnenje k predlogu za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah 
zakona o zavarovanju plačil med uporabniki družbenih sredstev, 
z osnutkom zakona - AS št. 267/1 (Priloga 3), ki so na razpolago 
v dokumentaciji Skupščine SR Slovenije. 

osebami in samoupravno organiziranimi uporabniki njihovih 
proizvodov in storitev. 

(2) Samostojni obrtniki oziroma delovni ljudje, ki imajo 
namen samostojno opravljati dejavnost z osebnim delom, 
s sredstvi, ki so lastnina občanov, lahko z ustanavljanjem 
pogodbenih organizacij združenega dela združujejo svoje 
delo in sredstva z delom drugih delavcev in z družbenimi 
sredstvi, na način in pod pogoji, ki jih določa zakon. 

(3) Samostojni obrtniki, ki združujejo svoje delo in sredstva 
v zadruge ali druge oblike združevanja ali se neposredno ali 
po zadrugah, v proizvodnji ali prometu blaga in storitev pove- 
zujejo z organizacijami združenega dela in z njimi trajneje 
sodelujejo, imajo na podlagi svojega dela v načelu enak 
družbenoekonomski položaj in v osnovi enake pravice, obvez- 
nosti in odgovornosti kot delavci v organizacijah združenega 
dela, odvisno od stopnje združenosti dela in sredstev ter 
lastnega prispevka k ustvarjanju in povečanju dohodka. 

4. člen 
V vseh organizacijskih oblikah združevanja dela in sredstev 

po tem zakonu, se primerno uporabljajo predpisi o upravlja- 
nju, poslovanju in odgovorosti organizacij združenega dela 
ter o pravicah, obveznostih in odgovornosti delavcev, če 
z zakonom ni drugače določeno. 

5. člen 
(1) SAMOSTOJNI OBRTNIKI LAHKO SAMI ALI S ČLANI 

DRUŽINSKEGA GOSPODINJSTVA OPRAVLJAJO DEJAV- 
NOST TUDi KOT DELO NA DOMU KADAR NARAVA DELA NE 
TERJA POSLOVNIH PROSTOROV V SMISLU PRVEGA IN 
ČETRTEGA ODSTAVKA 11. ČLENA. 

(2) SAMOSTOJNI OBRTNIKI PRI OPRAVLJANJU DEJAV- 
NOSTI PO PREJŠNJEM ODSTAVKU NE MOREJO UPORAB- 
LJATI DOPOLNILNEGA DELA DRUGIH OSEB. 

(3) S ČLANI DRUŽINSKEGA GOSPODINJSTVA PO TEM 
ZAKONU SO MIŠLJEN! ZAKONEC, OSEBA, KI JE PO ZAKONU 
O ZAKONSKI ZVEZI IN DRUŽINSKIH RAZMERJIH Z NJO IZE- 
NAČENA, OTROCI, POSVOJENCI, POSVOJITELJI IN STARSI. 

6. člen 
(1) SAMOSTOJNI OBRTNIK LAHKO PRI OPRAVLJANJU 

DEJAVNOSTI UPORABLJA DOPOLNILNO DELO DRUGIH 
OSEB V ŠTEVILU, KI GA DOLOČA TA ZAKON. 

(2) SAMOSTOJNI OBRTNIK LAHKO PRI OPRAVLJANJU 
DEJAVNOSTI BREZ OMEJITVE UPORABLJA DELO ČLANOV 
SVOJEGA DRUŽINSKEGA GOSPODINJSTVA IN Z NJIMI 
SKLENE DELOVNO RAZMERJE V SKLADU S KOLEKTIVNO 
POGODBO. 

(3) Delavci, katerih dopolnilno delo uporabljajo samostojni 
obrtniki in člani družinskega gospodinjstva, imajo pravico do 
sredstev za zadovoljevanje osebnih, skupnih in splošnih druž- 
benih potreb ter druge pravice, ki jim zagotavljajo materialno 
in socialno varnost, kot tudi ustrezne obveznosti v skladu 
z zakonom in kolektivno pogodbo. 
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(4) Delavcem, ki opravljajo dopolnilno delo v obratovalnici 
samostojnega obrtnika, pripadajo v skladu z načelom delitve 
po delu in po merilih pogodbe o delovnerti razmerju, skle- 
njene na podlagi kolektivne pogodbe, osebni dohodki in 
druga nadomestila, ki so sorazmerna z uspehom njihovega 
dela in z njihovim osebnim prispevkom k uspehu in razvoju 
obratovalnice, ki so ga dali s svojim skupnim, živim in minulim 
delom v njej. 

(5) Sredstva za skupno porabo, ki sicer pripadajo delavcem 
v organizacijah združenega dela, se zagotavljajo delavcem iz 
prejšnjega odstavka po določbah kolektivne pogodbe. 

(6) Dopolnilno delo drugih delavcev ni mogoče uporabljati 
na način in pod pogoji, ki bi omogočali prilaščanje presež- 
nega dela teh delavcev. 

7. člen 
(1) Samostojnim obrtnikom je zajamčena lastninska pra- 

vica na delovnih sredstvih in poslovnih prostorih. 
£ SREDSTV| IZ PREJŠNJEGA ODSTAVKA SO 

MIŠLJENA DENARNA SREDSTVA, MATERIALNE PRAVICE IN 
STVARI. DENARNA SREDSTVA SESTAVLJAJO TUDI SRED- 
STVA OBRAČUNANE AMORTIZACIJE. 

(3) Pri ugotavljanju davčnih in drugih družbenih obvezno- 
sti se samostojnemu obrtniku upošteva samo dejanska stop- 
nja izkoriščenosti in ekonomske učinkovitosti uporabe delov- 
nih sredstev in poslovnih prostorov, oboje v skladu z druž- 
beno določenimi merili. 

(4) Promet s poslovnimi prostori ureja zakon 
(5) Samostojni obrtnik, ki združi svoje delo in sredstva 

v pogodbeni organizaciji, obdrži lastninsko pravico na delov- 
nih sredstvih in poslovnih prostorih v mejah in pod poaoU ki 
jih določa ta zakon. ' 

8. člen 
(1) S SAMOSTOJNIM OSEBNIM DELOM PO TEM ZAKONU 

JE MOGOČE OPRAVLJATI VSE DEJAVNOSTI OZIROMA 
DELA IZ POSAMEZNE DEJAVNOSTI, KI NISO PREPOVEDANA 
Z ZAKONOM. 

(2) SAMOSTOJNI OBRTNIK LAHKO OPRAVLJA ENO ALI 
VEC DEJAVNOSTI, CE IZPOLNJUJE ZANJE PREDPISANE 
POGOJE SAM ALI EDEN OD DELAVCEV, KI SO PRI NJEM 
ZAPOSLENI. 

9. člen 
V OKVIRU GOSPODARSKIH DEJAVNOSTI IZ PREJŠNJEGA 

ČLENA LAHKO OPRAVLJA SAMOSTOJNI OBRTNIK VSA 
STORITVENA IN PROIZVODNA DELA. V OKVIRU TEH DEJAV- 
NOSTI LAHKO OPRAVLJA TUDI VSE INTELEKTUALNE STO- 
RITVE, KI SODIJO V OBSEG POSAMEZNE DEJAVNOSTI ALI 
PAjLE^SAMEZNA DELA IZ DOLOČENE GOSPODARSKE 

10. člen 
(1) Za opravljanje dejavnosti ustanovi samostojni obrtnik 

obratovalnico, v kateri opravlja eno ali več dejavnosti, za 
katere izpolnjuje predpisane pogoje, in sicer: 

- obrtno delavnico; 
- gostinski obrat; 
- POSLOVALNICO ZA OPRAVLJANJE PREVOZOV 

S PLOVNIMI OBJEKTI V POMORSKI IN NOTRANJI PLOVBI; 
- poslovalnico za opravljanje prevozov z motornimi vozili 

v cestnem prometu; 
- prodajalno za prodajo na drobno; 
- BIRO IPD. 
(2) Obratovalnico lahko ustanovi kdor ima predpisano stro- 

kovno izobrazbo oziroma z delom pridobljene delovne izkuš- 
nje ter potrebna delovna sredstva, če je to predpisano kot 
pogoj za opravljanje posamezne dejavnosti in če izpolnjuje 
druge, z zakonom določene pogoje. 

(3) Samostojni obrtnik ima lahko samo eno obratovalnico. 

11. člen 
(1) Obratovalnica mora imeti poslovni sedež in poslovne 

prostore. Poslovni prostori niso potrebni, kadar jih narava 
dela ne terja ali če se delo opravlja na terenu oziroma 
v poslovnih prostorih naročnika ali kooperanta. 

(2) Poslovni sedež je v kraju oziroma v občini, kjer so 
poslovni prostori, v katerih se opravlja dejavnost, za katero je 
izdano dovoljenje. 

(3) POSLOVNI PROSTORI IZ PREJŠNJEGA ODSTAVKA SO 
LAHKO V VEC FIZIČNO LOČENIH PROSTORIH NA OBMOČJU 
OBČINE, V KATERI JE POSLOVNI SEDEŽ SAMOSTOJNEGA 
OBRTNIKA ALI NA OBMOČJU DRUGE OBČINE. 

(4)_če narava dela ne terja poslovnih prostorov, je poslovni 
sedež obratovalnice v kraju, kjer ima samostojni obrtnik svoje 
stalno prebivališče. 

(5) Delovni ljudje lahko opravljajo dejavnosti tudi v najetih 
poslovnih prostorih ali v posameznih prostorih v stanovanju 
v skladu s predpisi o stanovanjskih razmerjih, ki se nanašajo 
na opravljanje dovoljene dejavnosti. 

12. člen 
(1) Tehnični predpisi in predpisi o varstvu pri delu, sani- 

tarni predpisi ter predpisi o uporabi poslovnih prostorov in 
delovnih sredstev, kot so zgradbe, stroji, naprave in podobno, 
ki veljajo za opravljanje dejavnosti v organizacijah združe- 
nega dela, se uporabljajo tudi za poslovne prostore, delovna 
sredstva ter opremo, ki služijo za opravljanje gospodarskih in 
drugih dejavnosti po tem zakonu. 

(2) Šteje se, da poslovni prostor in oprema ustrezata pred- 
pisom iz prejšnjega odstavka tudi, če se glede na naravo dela 
in število oseb, ki delajo v prostorih, lahko z ustreznimi 
napravami (klimatska naprava, ustrezna osvetlitev in druga 
tehnična sredstva) in z organizacijsko tehnološkimi postopki 
zagotovijo ustrezni pogoji dela. 

13. člen 
(1) Obratovalnico, v kateri bo trajno ali sezonsko opravljal 

svojo dejavnost, lahko ustanovi samostojni obrtnik na podlagi 
dovoljenja pristojnega občinskega upravnega organa. 

(2) Dovoljenje za ustanovitev obratovalnice in za opravljanje 
dejavnosti (v nadaljnjem besedilu: obrtno dovoljenje) izda 
pristojni občinski upravni organ, v kateri bo poslovni prostor 
oziroma sedež obratovalnice, NA ZAHTEVO STRANKE. 

(3) Ce namerava samostojni obrtnik ustanoviti obratoval- 
nico zunaj območja občine svojega stalnega prebivališča, 
mora k prošnji za izdajo obrtnega dovoljenja priložiti potrdilo 
občine, v kateri stalno prebiva, da nima obratovalnice. 
V takem primeru pristojni občinski upravni organ obvesti 
o izdaji obrtnega dovoljenja občino v kateri samostojni obrt- 
nik stalno prebiva. 

14. člen 
(1) OBRTNO DOVOLJENJE SE IZDA, ČE PROSILEC IZPOL- 

NJUJE PREDPISANE POGOJE, NAJPOZNEJE V 15 DNEH KO 
JE IZROČIL PRISTOJNEMU OBČINSKEMU UPRAVNEMU 
ORGANU PRAVILNO SESTAVLJENO ZAHTEVO ZA IZDAJO 
OBRTNEGA DOVOLJENJA IN DOKAZE O IZPOLNJEVANJU 
POGOJEV. 

(2) V DOVOLJENJU PRISTOJNI OBČINSKI UPRAVNI 
ORGAN NAVEDE DEJAVNOST IN DELA, KI JIH BO OPRAV- 
LJAL SAMOSTOJNI OBRTNIk. 

15. člen 
Če samostojni obrtnik preneha opravljati dejavnost, mora 

v 15 dneh po prenehanju predložiti obrtno dovoljenje pristoj- 
nemu občinskemu upravnemu organu, ki mu ga je izdal, da na 
njem označi, da je prenehalo veljati. 

16. člen 
Obrtnega dovoljenja ni mogoče prenesti na drugega. 

17. člen 
(1) Obratovalnico mora voditi in v njej osebno delati tisti, ki 

mu je bilo izdano obrtno dovoljenje. , 
(2) SAMOSTOJNI OBRTNIK IZ PREJŠNJEGA ODSTAVKA 

ODGOVARJA ZA ZAKONITOST DELA OBRATOVALNICE IN ZA 
ZAKONITOST PRI NJEM ZAPOSLENIH DELAVCEV. 

18. člen 
(1) Obratovalnica posluje s polnim imenom samostojnega 

obrtnika in z navedbo dejavnosti (firma). Firmi je lahko 
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dodano simbolično ime. Firma obratovalnice ne sme vsebo- 
vati izrazov, ki so neznani v jezikih narodov Jugoslavije v kate- 
rih se firma glasi. 

(2) Iz navedbe dejavnosti mora biti razvidno, s kakšnimi deli 
se samostojni obrtnik ukvarja, oziroma v katero vrsto dejavno- 
sti spada njegov predmet poslovanja. 

(3) Poslovni prostor oziroma poslovni sedež ter motorno 
vozilo in plovno sredstvo morajo biti ustrezno označeni 
s firmo. 

(4) Po prejšnjem odstavku mora biti označeno tudi stanova- 
nje v katerem se opravlja dejavnost. 

19. člen 
(1) Samostojni obrtnik lahko prodaja izdelke in storitve 

občanom, organizacijam združenega dela in drugim pravnim 
osebam. Z organizacijami združenega dela in drugimi prav- 
nimi osebami lahko sklepa samoupravne sporazume oziroma 
pogodbe o opravljanju dejavnosti za njihove potrebe, in sicer 
kot začasnem ali trajnejšem poslovnem sodelovanju. 

(2) Cene storitev in izdelkov, ki jih samostojni obrtnik pro- 
daja subjektom iz prejšnjega odstavka, morajo biti razvidne iz 
cenika, ki mora biti na vidnem mestu v obratovalnici samo- 
stojnega obrtnika. Če narava dela ne zahteva poslovnega 
prostora ali se delo opravlja izven obratovalnice, mora biti 
cenik na vpogled. 

20. člen 
(1) Samostojni obrtniki, ki neposredno ali po zadrugi, 

temeljni organizaciji kooperantov ali drugi obliki združevanja, 
združujejo svoje delo in delovna sredstva v odnosih trajnej- 
šega sodelovanja z organizacijo združenega dela, sklenejo 
z delavci v tej organizaciji samoupravni sporazum o tem 
sodelovanju, s katerim uredijo medsebojne pravice, obvezno- 
sti in odgovornosti. 

(2) Samostojni obrtniki, ki trajneje sodelujejo z organizacijo 
združenega dela, odločajo v okviru tega sodelovanja enako- 
pravno z delavci organizacije združenega dela o skupnih 
zadevah in soodločajo o delitvi skupaj ustvarjenega dohodka 
in so pri njem udeleženi glede na to, koliko so k njemu 
prispevali. 

21. člen 
(1) Samostojni obrtniki, ki začasno in brez skupnega rizika 

sodelujejo z zadrugo oziroma z organizacijo združenega dela, 
uveljavljajo svoje pravice v skladu s samoupravnim sporazu- 
mom o združitvi v zadrugo in z njenim statutom oziroma 
s samoupravnim sporazumom in statutom organizacije zdru- 
ženega dela. 

(2) Medsebojna razmerja iz prejšnjega odstavka ureja 
pogodba, ki jo sklene samostojni obrtnik z zadrugo oziroma 
s temeljno ali drugo organizacijo združenega dela v skladu 
z načeli, ki veljajo za združevanje samostojnih obrtnikov 
v obrtne zadruge oziroma za trajnejše sodelovanje z organiza- 
cijo združenega dela. 

22. člen 
SAMOSTOJNI OBRTNIKI, NJIHOVE ZADRUGE, TEMELJNE 

ORGANIZACIJE KOOPERANTOV IN DELOVNE ORGANIZA- 
CIJE KOOPERANTOV SE V SKLADU Z ZAKONOM ZDRUŽU- 
JEJO V GOSPODARSKE ZBORNICE IN SPLOŠNA ZDRU- 
ŽENJA. 

23. člen 
(1) ZADRUGE, TEMELJNE ORGANIZACIJE KOOPERANTOV 

IN DELOVNE ORGANIZACIJE KOOPERANTOV SE V SKLADU 
Z ZAKONOM ZDRUŽUJEJO V ZADRUŽNE ZVEZE, 

(2) ZADRUŽNA ZVEZA SE V SKLADU Z ZAKONOM ZDRUŽI 
V GOSPODARSKO ZBORNICO SLOVENIJE. 

(3) PO SKLENITVI SAMOUPRAVNEGA SPORAZUMA 
SKUPŠČINA ZADRUŽNE ZVEZE SPREJME STATUT IN IZVOLI 
ORGANE ZVEZE. 

II. POGODBENE ORGANIZACIJE ZDRUŽENEGA 
DELA 

1. Splošne določbe 

24. člen 
(1) Samostojni obrtnik ali delovni človek, ki ima namen 

samostojno opravljati gospodarsko in drugo dejavnost 
z osebnim delom z delovnimi sredstvi v lasti občanov, in 
izpolnjuje pogoje iz 1., 4., 5., 6., 7. in 8. točke 90. člena zakona, 
lahko za uveljavljanje svojih ustvarjalnih sposobnosti in krepi- 
tev materialne podlage za opravljanje gospodarske in druge 
dejavnosti v svojem in splošnem družbenem interesu zdru- 
žuje svoje delo in sredstva ob skupnem riziku z delom drugih 
delavcev in z družbenimi sredstvi v pogodbeno organizacijo 
združenega dela (v nadaljnjem besedilu: pogodbena organi- 
zacija). 

(2) V pogodbeni organizaciji veljajo, v skladu z zakonom, 
v načelu enaki samoupravni družbenoekonomski odnosi, 
enaki splošni pogoji poslovanja in enaki pogoji za opravljanje 
dejavnosti kot v organizacijah združenega dela. 

25. člen 
(1) Samostojni obrtnik ali delovni človek iz prejšnjega člena 

sme združiti svoje delo in sredstva samo v eno pogodbeno 
organizacijo. 

(2) Pogodbena organizacija se lahko ustanovi za dejavnosti, 
ki jih je mogoče s samostojnim osebnim delom opravljati po 
tem zakonu. 

26. člen 
(1) Samostojni obrtnik ali delovni človek iz 24. člena tega 

zakona, ki združi svoje delo in sredstva v pogodbeno organi- 
zacijo ima pravico voditi poslovanje v tej organizaciji v skladu 
s pogodbo o njeni ustanovitvi (v nadaljnjem besedilu: poslo- 
vodja). 

(2) Če ustanovitelj pogodbe organizacije združenega dela 
na uveljavi pravice voditi pogodbene organizacije združenega 
dela, jo lahko v skladu s pogodbo o njeni ustanovitvi vodi 
drug delavec, ki ima izobrazbo določeno v ustanovitveni 
pogodbi oziroma samoupravnem splošnem aktu pogodbene 
organizacije, razen če po določbah zakona o združenem delu 
ne more biti imenovan za individualnega poslovodnega or- 
gana. 

(3) Samostojni obrtniki in drugi delovni ljudje iz 24. člena 
tega zakona, ki združujejo svoje delo in sredstva v pogodbeno 
organizacijo po prvem in drugem odstavku 28. člena tega 
zakona, lahko s pogodbo o ustanovitvi pogodbene organiza- 
cije določijo kdo izmed njih bo poslovodja oziroma lahko 
oblikujejo kolegijski poslovodni organ. 

(4) Poslovodja odgovorja za zakonitost dela pogodbene 
organizacije. 

27. člen 
Pri uresničevanju pravic in dolžnosti iz prvega in četrtega 

odstavka prejšnjega člena ima poslovodja oziroma kolegijski 
poslovodni organ pravice, obveznosti in odgovornosti, ki jih 
ima individualni ali kolegijski poslovodni organ organizacije 
združenega dela, če ni zaradi posebnih pogojev poslovanja, 
upravljanja in odgovornosti s pogodbo o ustanovitvi pogod- 
bene organizacije, s tem zakonom ali na njegovi podlagi 
izdanimi predpisi drugače določeno. 

28. člen 
(1) Svoje delo in sredstva lahko združi z delom drugih 

delavcev v pogodbeni organizaciji več samostojnih obrtnikov 
ali delovnih ljudi iz 24. člena tega zakona, pri čemer pa delež 
vrednosti združenih sredstev posameznika ne more biti 
manjši od 10 odstotkov skupne vrednosti tako združenih 
sredstev. 

(2) Samostojni obrtnik ali delovni človek iz 24. člena tega 
zakona, lahko združi svoje delo in sredstva v pogodbeno 
organizacijo iz prejšnjega odstavka le, če sam s polnim delov- 
nim časom dela v tej organizaciji. 
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(3) Medsebojna razmerja urede samostojni obrtniki ali druqi 
delovni ljudje iz prejšnjih odstavkov s posebno pogodbo, ki je 
sestavni del pogodbe o ustanovitvi pogodbene organizacije. 

29. člen 

pr?rnnBCMcSTEl^A USTANOVITEV IN ZAČETEK DELA POGODBENE ORGANIZACIJE LAHKO ZAGOTOVIJO 
I^..1aNE IN druge ORGANIZACIJE ZDRUŽENEGA DELA 

Z-A ZDRUŽEVANJE DELA IN SRED- STEV ORGANIZACIJ ZDRUŽENEGA DELA. 

30. člen 
DEL SREDSTEV ZA USTANOVITEV IN ZAČETEK DELA 

r2^^,^°rganizacije lahko zagotovijoDruž- benopolitične SKUPNOSTI, SAMOUPRAVNE INTERESNE 
SKUPNOSTI, BANKE TER DRUGE DRUŽBENE PRAVnI 
OSEBE, DA URESNIČIJO SVOJE CILJE IN NALOGE. 

31. člen 
Pogodbena organizacija odgovarja za svoje obveznosti 

z družbenimi sredstvi, s katerimi razpolaga in z združenimi 
sredstvi, na katerih ima lastninsko pravico poslovodja ali 
drugi delovni človek iz 28. člena tega zakona. 

S 
2. Ustanovitev pogodbene organizacije 

32. člen 
(1) POGODBO O USTANOVITVI POGODBENE ORGANIZA- 

NADALJNJEM BESEDILU: USTANOVITVENA 
D2ci?<PBA' SKLENETA POSLOVODJA IN POOBLAŠČENI PREDSTAVNIK GOSPODARSKE ZBORNICE SLOVENIJE 

(2) Ce so pri poslovodji zaposleni delavci, sodelujejo ti pri 
ustanavljanju pogodbene organizacije s tem, da obravnavajo 
ustanovitveno pogodbo in posredujejo svoja mnenja podpis- 
nicam te pogodbe, pred njeno sklenitvijo. 

(3) Ustanovitvena pogodba se sklene, če so izpolnjeni 
pogoji za opravljanje dejavnosti, za poslovanje in vodenje 
organizacije in če sredstva, ki jih poslovodja združi v pogod- 
beno organizacijo ali ki jih zagotovijo organizacije združe- 
nega dela oziroma družbenopolitične skupnosti, banke ter 
druge družbeno pravne osebe, omogočajo pogodbeni organi- 
zaciji, da bo lahko opravljala svojo dejavnost. 

(4) Pri oceni pogojev za opravljanje dejavnosti po prejšnjem 
odstavku se upoštevata dosedanje delo in poslovanje obrato- 
valnice samostojnega obrtnika. Ce se namerava v pogodbeni 
organizaciji povečati obseg poslovanja oziroma razširiti 
dejavnost še na druge dejavnosti ali če zagotavlja del sredstev 
za ustanovitev in začetek dela družbena pravna oseba ali če 
poslovodja dotlej ni samostojno opravljal iste dejavnosti', je 
treba k pogodbi priložiti program dela in razvoja organizacije, 
ki omogoča presojo upravičenosti gospodarske naložbe. 

(5) Ce so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka tega člena za 
ustanovitev pogodbene organizacije, so podpisnice dolžne 
v 30 dneh od prejema predloga ustanovitveno poaodbo pod- 
pisati. K 

(6) Ce katera od podpisnic ustanovitvene pogodbe ne pod- 
pise v roku iž prejšnjega odstavka, se sporno vprašanje pred- 
loži sodišču združenega dela. 

33. člen 
(1) Ustanovitvena pogodba se sklene v pismeni obliki. 
(2) Ustanovitvena pogodba vsebuje zlasti: firmo, sedež in 

dejavnost pogodbene organizacije, znesek oziroma vrednost 
sredstev, ki jih poslovodja združi v pogodbeno organizacijo 
ZNESEK OZIROMA VREDNOST SREDSTEV, KI JIH ZAGO- 
TOVI DRUŽBENA PRAVNA OSEBA, pravice in obveznosti 
poslovodje iz združitve dela in sredstev; pravice in obveznosti 
združenih delavcev iz dela z družbenimi sredstvi; osnove in 
merila za ugotavljanje in način izplačevanja dela dohodka iz 
lastninske pravice na sredstvih, ki jih je združil; način in roke 
za izplačilo vrednosti oziroma zavrnitev sredstev, ki jih je 
poslovodja združil v pogodbeni organizaciji ter odgovornost 
pogodbene organizacije za obveznosti do drugih. 
„ VREDNOST SREDSTEV, K! SE ZDRUŽUJEJO V POGODBENO ORGANIZACIJO SE ŠTEJE LAHKO TUDI 

VREDNOST TEHNOLOGIJE, KI JO POSLOVODJA ALI DRUG 
DELOVNI ČLOVEK IZ 28. ČLENA TEGA ZAKONA ZDRUŽUJE 
LP5° ZV°DNI PROCES, CE NE GRE ZA TEHNOLOGIJO, KI SE ZE UPORABLJA IN PRAVICE, KI IZHAJAJO IZ PATENTOV 
!ti,TEHNICNIH IZBPUSAV IN JIH JE POSLOVODJA OZIROMA DRUG DELOVNI ČLOVEK ZE PRENESEL NA POGODBENO 
ORGANIZACIJO ZDRUŽENEGA DELA. 

34. člen 
Ustanovitev pogodbene organizacije je treba priglasiti za 

vpis v sodni register najpozneje v 15 dneh od dneva sklenitve 
pogodbe. 

35. člen 
Za sklepanje pogodb in opravljanje drugih pravnih dejanj 

za sklepanje delovnih razmerij delavcev pogodbene organiza- 
cije v ustanavljanju, ter za izgradnjo pogodbene organizacije, 
se primerno uporabljajo predpisi, ki veljajo za organizacije 
združenega dela, če ta zakon ne določa drugače. 

3. Medsebojne pravice, obveznosti in 
odgovornosti v pogodbeni organizaciji 

36. člen 
(1) Na podlagi pogodbe o ustanovitvi pogodbene organiza- 

cije sklenejo delavci, poslovodja IN SINDIKAT samoupravni 
sporazum o združitvi, s katerim natančneje uredijo medse- 
bojne pravice, obveznosti in odgovornosti v pogodbeni orga- 
nizaciji. 3 

(2) Samoupravni sporazum iz prejšnjega odstavka mora biti 
sklenjen najpozneje v enem letu od dneva ustanovitve poaod- 
bene organizacije. 

37. člen 
Za čas do sklenitve samoupravnega sporazuma o združitvi, 

se medsebojna razmerja urejajo s pogodbo o delovnem raz- 
merju, ki jo sklene poslovodja z delavcem na podlaai kolek- 
tivne pogodbe. 

38. člen 
Na podlagi ustanovitvene pogodbe določata samoupravni 

sporazum o združitvi in statut pogodbene organizacije, kateri 
samoupravni splošni akti morajo biti sprejeti v pogodbeni 
organizaciji glede na njen razvoj in katera vprašanja urejajo ti 
akti, kdo jih sprejema in po kakšnem postopku. 

39. člen 
(1) Delovna sredstva in poslovni prostori, ki jih za začetek 

dela pogodbene organizacije zagotovi poslovodja; morajo biti 
združena v pogodbeno organizacijo najmanj za pet let, razen 
tistih sredstev, ki jih je iz tehnoloških oziroma ekonomskih 
razlogov ali pa zaradi narave njihove uporabe smotrno ozi- 
roma mogoče uporabljati le krajšo dobo. 

(2) Združena sredstva iz prvega odstavka tega člena se 
praviloma vračajo v enakih letnih deležih. 

(3) ZDRUZENA SREDSTVA SE REVALORIZIRAJO. 
(4)VREDNOST SREDSTEV, KI JIH SAMOSTOJNI OBRTNIK 

DELOVNI ČLOVEK ZDRUŽI V POGODBENO ORGA- 
NIZACIJO, SE KOMISIJSKO OCENI. POSLOVODJA JE ČLAN 
KOMISIJE ZA CENITEV. DRUGE ČLANE KOMISIJE DOLOČIJO 
PODPISNIKI IZ 32. ČLENA TEGA ZAKONA. 

40. člen 
(1) Na sredstvih, ki jih združi v pogodbeno organizacijo ie 

poslovodji zagotovljena lastninska pravica v skladu s tem 
zakonom in z ustavitveno pogodbo. 
nnl ^L°V°DJA IMA PRAVICO DO VRNITVE OZIROMA ODPLAČILA ZDRUŽENIH SREDSTEV V REVALORIZIRANI 

Z ZCJRUŽENIM^SREDSTVi°^/'^STILA ZA G0SP°DAR^JE 
(3) Združena sredstva se poslovodji povrnejo oziroma 

odplačujejo z deležem pri čistem dohodku pogodbene orga- 
nizacije. Odplačilo oziroma povrnitev združenih sredstev se 
lahko izvrši potem, ko so za delavce in poslovodjo izločeni 
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s samoupravnim sporazumom dogovorjeni osebni dohodki. 
(4) REVALORIZIRANA VREDNOST ZDRUŽENIH SREDSTEV 

SE POSLOVODJI LAHKO POVRNE TUDI IZ POSLOVNIH 
SREDSTEV POGODBENE ORGANIZACIJE ZDRUŽENEGA 
DELA, ČE JE TO DOLOČENO V USTANOVITVENI POGODBI. 

(5)V ustanovitveni pogodbi se določi najdaljši rok po kate- 
rem preneha udeležba poslovodje pri dohodku pogodbene 
organizacije kot nadomestilo za gospodarjenje s sredstvi, ki 
jih je združil v pogodbeno organizacijo ne glede na to, 
v kolikšnem znesku je vrednost združenih sredstev tedaj vr- 
njena. 

41. člen 
Če je v ustanovitveni pogodbi tako določeno, lahko poslo- 

vodja po preteku roka iz prvega odstavka 39. člena tega 
zakona vzame združena sredstva iz pogodbene organizacije, 
vendar ima pravico le do neodplačanega dela oziroma do 
tistega fizičnega dela osnovnih sredstev (delovnih sredstev in 
poslovnih prostorov), ki ustreza REVALORIZIRANI vrednosti 
še neodplačanih združenih sredstev. 

42. člen 
(1) Ne glede na določbe 39. člena tega zakona lahko da 

poslovodja pogodbeni organizaciji izjemoma samo v najem 
zemljišča in poslovne prostore ali njihove posamezne dele. 

(2) Sredstva iz prejšnjega odstavka ne dajejo poslovodji 
pravice do udeležbe pri dohodku pogodbene organizacije, 
kot mu sicer pripada iz lastninske pravice za sredstva, ki jih je 
združil v pogodbeno organizacijo. 

(3) Če se v času najema sredstev iz prvega odstavka tega 
člena vrednost teh sredstev poveča zaradi adaptacij, dozidav 
ali drugih investicijskih posegov iz družbenih sredstev, je tako 
povečana vrednost teh nepremičnin družbena lastnina. 
S pogodbo se določijo pogoji in način, kako se na teh sred- 
stvih razmejijo lastninski deleži, tako da po prenehanju 
najema preidejo v celoti v last poslovodje ali pogodbene 
organizacije. 

43. člen 
(1) Poslovodja svobodno odloča, ali b*o sredstva, ki jih je 

pridobil iz lastninske pravice v pogodbeni organizaciji, 
v celoti ali deloma ponovno združil vanjo. 

(2) Poslovodja se sporazume z delavci o pogojih in načinu 
za umik sredstev, na katerih ima lastninsko pravico, ki jih je bil 
združil v pogodbeno organizacijo. 

(3) POSLOVODJA LAHKO SREDSTVA IZ PRVEGA 
ODSTAVKA PONOVNO ZDRUŽI ZA TO, DA TA NADALJUJE 
DELO KOT POGODBENA ORGANIZACIJA, ALI PA UVELJAV- 
LJA PRAVICE, KI MU GREDO NA PODLAGI ZDRUŽENIH 
SREDSTEV. 

(4) Poslovodja lahko združi v pogodbeni organizaciji po 
njeni ustanovitvi tudi druga svoja sredstva. 

(5) O vsakokratni združitvi sredstev poslovodje v pogod- 
beno organizacijo, sklenejo poslovodja in delavci pisno 
pogodbo, s katero določijo višino in roke za vračilo združenih 
sredstev ter merila za ugotavljanje višine nadomestila za 
gospodarjenje z združenimi sredstvi. 

(6) Združena sredstva se praviloma vračajo v enakih letnih 
deležih. 

44. člen 
(1) Ko dobi poslovodja vrednost sredstev, ki jih je združil 

v pogodbeno organizacijo povrnjeno ali ko ta sredstva pod 
pogoji in na način, ki jih določa pogodba o njeni ustanovitvi, 
umakne iz te organizacije, preneha poslovodji pravica do 
deleža pri njenem dohodku, ki jo ima iz lastninske pravice, 
pogodbena organizacija pa izgubi svoj dotedanji status ter 

piadaljuje z delom kot delovna organizacija v drugo delovno 
organizacijo. 

(2) Sklep o spremembi statusa pogodbene organizacije 
sprejmejo delavci ob potrditvi zaključnega računa, s katerim 
se ugotovi stanje iz prejšnjega odstavka ter ga predložijo v 30 
dneh pristojnemu sodišču za vpis v register. Ce delavci sklepa 
ne sprejmejo v 60 dneh po potrditvi zaključnega računa, 
pogodbena organizacija preneha. 

(3) S sprejemom sklepa po prejšnjem odstavku ugasnejo 

pravice poslovodje, ki mu gredo na podlagi združenih sred- 
stev po tem zakonu; pravico pa ima biti brez razpisa imenovan 
za individualnega poslovodnega organa te organizacije zdru- 
ženega dela za dobo štirih let. 

45. člen 
(1) V primeru trajne nezmožnosti za delo, upokojitve ali 

smrti poslovodje lahko pravice in dolžnosti, ki jih ima po tem 
zakonu in po ustanovitveni pogodbi iz naslova združenih 
sredstev, prevzame oseba, ki jo sam določi, oziroma eden 
izmed dedičev, ki izpolnjuje pogoje iz 1., 2., 4. in 7. točke 90. 
člena. 

(2) Če nobeden od upravičencev iz prejšnjega odstavka ne 
izpolnjuje pogojev za poslovno vodenje oziroma, če nobeden 
ne prevzame pravic in dolžnosti poslovodje, lahko delavci 
imenjujejo namestnika, ki vodi poslovanje pogodbene organi- 
zacije, dokler niso izplačana združena sredstva poslovodje 
oziroma dokler ne nastopi primer iz 44. člena tega zakona. 
Dokler imenovani namestnik poslovodje vodi poslovanje 
pogodbene organizacije, gredo osebam iz prejšnjega 
odstavka tega člena vse druge pravice, ki bi jih imel poslovo- 
dja na podlagi vloženih sredstev. 

(3) Ce delavci ne imenujejo namestnika poslovodje po 
prejšnjem odstavku v dveh mesecih, imenujejo namestnika 
poslovodje osebe iz prvega odstavka tega člena. 

(4) Če namestnik poslovodje ni imenovan v treh mesecih od 
dne, ko je nastopila trajna delovna nesposobnost, upokojitev 
ali smrt poslovodje, sprejmejo delavci pogodbene organiza- 
cije v soglasju z občinsko skupščino sklep, da se pogodbena 
organizacija preoblikuje v delovno organizacijo združenega 
dela ali organizira kot temeljna organizacija združenega dela 
v drugi delovni organizaciji ali pa da se opravi postopek redne 
likvidacije. Če se pogodbena organizacija preoblikuje v drugo 
organizacijo združenega dela, se neodplačana sredstva 
poslovodje izplačujejo njegovim dedičem po določbah 40., 
42., 43. in 49. člena tega zakona. 

46. člen 
(1) Pravice in dolžnosti poslovodje, ki so v skladu z zako- 

nom določene v ustanovitveni pogodbi, v samoupravnem 
sporazumu ali v statutu pogodbene organizacije, se lahko 
spremenijo samo sporazumno in na način, kakor so bile 
določene. 

(2) Dokler ima poslovodja vložena sredstva v pogodbeni 
organizaciji, je poslovni vodja te organizacije. 

(3) Če poslovodja zaradi bolezni, daljše odsotnosti ali iz 
drugih razlogov določen čas ne more opravljati svojih nalog, 
lahko določi namestnika, ki bo v tem času vodil pogodbeno 
organizacijo. Za določitev namestnika, ki nadomešča poslo- 
vodjo dalj kot tri mesece, je potrebno soglasje delavcev. 

(4) Namestnik mora izpolnjevati pogoje za vodenje pogod- 
bene organizacije določene v ustanovitveni pogodbi oziroma 
v samoupravnem splošnem aktu pogodbene organizacije. 
O določitvi namestnika je treba v osmih dneh obvestiti pri- 
stojni občinski upravni organ. 

(5) Če poslovodja odtuji sredstva, ki jih je združil v pogod- 
^ beno organizacijo, lahko prevzame pravice in dolžnosti iz 

prejšnjih odstavkov tega člena novi lastnik sredstev, če izpol- 
njuje pogoje za vodenje pogodbene organizacije in če s tem 
prevzemom soglaša večina delavcev v tej organizaciji. 

4. Odnosi pri razporejanju dohodka in čistega 
dohodka v pogodbeni organizaciji 

47. člen 
(1)0 ustvarjenem dohodku in družbenih sredstvih v pogod- 

beni organizaciji odločajo delavci in poslovodja na podlagi 
pravice dela z družbenimi sredstvi. 

(2) Pri odločanju o družbenih sredstvih iz prejšnjega 
odstavka ima poslovodja iz pravice dela z družbenimi sredstvi 
enake pravice, kot jih imajo drugi delavci v pogodbeni organi- 
zaciji. 

48. člen 
(1)lz čistega dohodka, ki ga ustvari pogodbena organiza- 

cija, se izločijo sredstva za osebne dohodke in za skupno 

15 priloga poročevalca 



porabo delavcev in poslovodje po osnovah in merilih, ki jih ti 
sporazumno določijo v skladu z osnovami in merili, ki veljajo 
v organizacijah združenega dela. 

(2) Osebni dohodki po prejšnjem odstavku se ugotavljajo 
po načelih in merilih samoupravnega sporazuma iz 36 člena 
tega zakona. 

49. člen 
(1) Čisti dohodek pogodbene organizacije se razporeja po 

izločitvi sredstev iz prejšnjega člena za sredstva, ki pripadajo 
poslovodji iz lastninske pravice in za sredstva, ki ostanejo 
v družbeni lastnini iz živega in minulega dela delavcev ter 
družbenih sredstev v pogodbeni organizaciji. 

(2) Pravice poslovodje iz lastninske pravice določa 
pogodba o ustanovitvi pogodbene organizacije v skladu 
z načeli, ki veljajo za združevanje družbenih sredstev. 

(3) V okviru letne udeležbe pri čistem dohodku pogodbene 
organizacije ima poslovodja na podlagi lastnine na združenih 
sredstvih pravico: 

1. do vrnitve dela vrednosti sredstev, ki jih je združil 
v pogodbeno organizacijo, ČE NI S POGODBO DOGOVOR- 
JENO VRAČILO IZ POSLOVNEGA SKLADA. 

2. do vsakoletnega nadomestila za gospodarjenje z združe- 
nimi sredstvi v znesku, določenem po osnovah in merilih 
v skladu z ustanovitveno pogodbo in samoupravnim sporazu- 
mom o združitvi ter v oblikah, ki jih določa ta pogodba in 
samoupravni sporazum o združitvi. 

(4) V ustanovitveni pogodbi mora biti določena maksimalna 
višina nadomestila za gospodarjenje z združenimi sredstvi, 
kot dela udeležbe poslovodje pri čistem dohodku pogodbene 
organizacije; ta višina mora biti v dogovorjenem sorazmerju 
z ustvarjenim čistim dohodkom pogodbene organizacije in se 
določi v skladu z enotnimi načeli, če so ta načela predvidena 
v zveznem zakonu. 

(5) Nadomestilo za gospodarjenje z združenimi sredstvi 
mora biti v dogovorjenem sorazmerju z ustvarjenim čistim 
dohodkom. 

(6) Udeležba poslovodje pri čistem dohodku, ki mu gre kot 
vsakoletno nadomestilo za gospodarjenje z združenimi sred- 
stvi, ne sme preseči 50% ostanka čistega dohodka; ta se 
izračuna tako, da se od čistega dohodka odštejejo osebni 
dohodki delavcev in poslovodje skupaj s sredstvi skupne 
porabe in v tem letu izplačana vračila poslovodji. 

(7) Če je v pogodbeno organizacijo svoje delo in sredstva 
združilo več delovnih ljudi, se njihov skupni delež na čistem 
dohodku organizacije, ki jim pripada na podlagi vloženih 
sredstev, oblikuje enako, kot če bi združil sredstva en sam. 
Nadaljnja delitev tega dohodka se opravi po določbah 
pogodbe iz tretjega odstavka 28. člena tega zakona 

5. Uresničevanje samoupravljanja delavcev in 
odločanje v pogodbeni organizaciji 

50. člen 
Delavci v pogodbeni organizaciji na podlagi svojega dela in 

poslovodja na podlagi svojega dela in lastninske pravice na 
sredstvih, ki jih je združil v tej organizaciji, odločajo v skladu 
z ustanovitveno pogodbo enakopravno o uporabi in upravlja- 
nju združenih sredstev, na katerih ima poslovodja lastninsko 
pravico. 

, 51. člen 
V skladu z ustanovitveno pogodbo sprejema poslovodja 

samostojno poslovne odločitve, ki se nanašajo na tekoče 
poslovanje pogodbene organizacije. 

52. člen 
(1) Poslovodja in delavci pogodbene organizacije oziroma 

organ upravljanja v njej odločajo sporazumno v skladu z usta- 
novitveno pogodbo, s samoupravnim sporazumom o združitvi 
v pogodbeno organizacijo in s tem zakonom: 

1. o razporejanju čistega dohodka na del, ki pripada poslo- 
vodji iz lastninske pravice in na del, ki je družbena lastnina; 

2. o amortizaciji delovnih sredstev v pogodbeni organiza- 
ciji; 
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3. o obsegu in namenu sredstev za zboljšanje in razširjanje 
materialne podlage dela, kakor tudi o namenu sredstev, ki jih 
poslovodja ponovno združi v tej organizaciji; 

4. o poslih iz pogodbe, ki neposredno vplivajo na uresniče- 
vanje v zakonu določenih pravic, obveznosti in odgovornosti 
poslovodje; 

5. o zagotovitvi pogojev za uresničevanje nalog in aktivnosti 
na področju splošne ljudske obrambe in družbene samozaš- 
čite; 

6. o razrešitvi delavcev ter sprejemanju in razrešitvi delav- 
cev, ki imajo posebna pooblastila in odgovornosti za opravlja- 
nje dela oziroma nalog; 

7. o osnovnih načelih za poslovno politiko in notranjo 
organizacijo; 

8. o gospdarskih programih in načrtih ter o ukrepih za 
njihovo izvajanje; 

9. o najetju kreditov; 
10. o združevanju sredstev s sredstvi drugih družbenih 

pravnih oseb. 
(2) Če pri odločitvah iz prejšnjega odstavka, ki niso premo- 

ženjsko-pravnega značaja, ne pride do soglasja med poslovo- 
djem in delavci, se sporna vprašanja, ki zadevajo medsebojna 
razmerja delavcev v združenem delu ali status pogodbene 
organizacije, predložijo v odločitev sodišču združenega dela, 
druga vprašanja pa priložnostni mešani arbitraži 

(3) V mešano arbitražo iz prejšnjega odstavka imenujejo po 
enega člana: poslovodja, delavci, pristojni občinski sindikalni 
organ in pristojna občinska oziroma medobčinska gospodar- 
ska zbornica. Predsednika arbitraže imenujejo sprazumno 
njeni člani, če se ne morejo zediniti pa ga imenuje predsednik 
temeljnega sodišča. 

6. Konstituiranje pogodbene organizacije 

53. člen 
Konstituiranje pogodbene organizacije je v tem; 
1. da delavci in poslovodja sklenejo samoupravni sporazum 

o združitvi v pogodbeno organizacijo; 
2. da se izvoli delavski svet oziroma drug ustrezen organ 

upravljanja pogodbene organizacije razen če ima pogodbena 
organizacija manj kot 30 delavcev. 

54. člen 
Najpozneje v enem letu po konstituiranju pogodbene orga- 

nizacije sprejmejo delavci statut pogodbene organizacije. 

7. Združevanje in prenehanje pogodbene 
organizacije 

55. člen 
Za združevanje pogodbenih organizacij z drugimi pogodbe- 

nimi organizacijami ali za njihovo združitev v sestavljeno 
organizacijo združenega dela oziroma v poslovno skupnost 
se smiselno uporabljajo določbe, ki veljajo za združevanje 
organizacij združenega dela. 

1 56. člen 
Pogodbena organizacija preneha: 
1 če ji je izrečena prepoved opravljanja dejavnosti, ker ne 

izpolnjuje z zakonom predpisanih pogojev za opravljanje 
dejavnosti, in v roku, ki ji je določen z aktom o izreku ukrepa, 
ne izpolni pogojev za njeno opravljanje oziroma ne spremeni 
dejavnost v skladu s tem zakonom: 

2. če trajneje ne more obnavljati združenih sredstev, s kate- 
rimi posluje, in zagotvljati delavcem uresničevanje njihovih 
z ustavo in zakonom zajamčenih pravic; 

3. če trajneje ne more izpolnjevati obveznosti, ki se porav- 
najo iz njenega dohodka; 

4. če več kot tri leta ne more izpolnjevati obveznosti do 
odplačil na združena sredstva poslovodje; 

5. če so se zaradi spremembe materialne osnove dela, 
njenih tehnično tehnoloških usmeritev, pogojev proizvodnje, 
usmeritve in kraja, kjer se opravlja dejavnost, spremenili 
pogoji, ki so obstajali ob ustanovitvi pogodbene organizacije; 
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6. če pogodbena organizacija spremeni status po 44. členu 
ali 45. členu tega zakona; 

7. če se pogodbena organizacija združi po 55. členu tega 
zakona. 

57. člen 
Redna likvidacija IN STEČAJ pogodbene organizacije se 

opravita pod pogoji in na način kot to določa zakon. 

58. člen 
ČE PO KONČANEM POSTOPKU STEČAJA ALI REDNE LIK- 

VIDACIJE POGODBENE ORGANIZACIJE ZDRUŽENEGA DELA 
OSTANEJO SREDSTVA, JIH PREVZAME OBČINA, NA 
KATERE OBMOČJU JE BIL SEDEŽ POGODBENE ORGANIZA- 
CUfe ZDRUŽENEGA DELA IN JIH UPORABI ZA POSPEŠEVA- 
NJE RAZVOJA DROBNEGA GOSPODASTVA. 

III. ZADRUGE 
59. člen 

(1) ZA ZADOVOLJEVANJE SVOJIH POTREB IN URESNIČE- 
VAJE SVOJIH INTERESOV; PRI PROIZVODNJI, MENJAVI IN 
PORABI SAMOSTOJNI OBRTNIKI, DELOVNI LJUDJE IN 
OBČANI (V NADAUNJFM BESEDILU; ZADRUŽNIKI) PRO- 
STOVOLJNO ZDRUŽUJEJO SVOJE DELO IN SREDSTVA OZI- 
ROMA DRUGA SREDSTVA MED SEBOJ IN Z DELOM DELAV- 
CEV IN Z DRUŽBENIMI SREDSTVI IN USTANAVLJAJO 
ZADRUGE, RAZEN, ČE JE Z ZAKONOM DOLOČENO, DA SE 
ZA NJIHOVO OPRAVLJANJE NE MORE USTANOVITI ZA- 
DRUGA. 

(2) ZADRUGA SE LAHKO USTANOVI ZA OPRAVLJANJE 
ENE DEJAVNOSTI (SPECIALIZIRANA) ALI VEČ DEJAVNOSTI 
(SPLOŠNA). 

60. člen 
(1) ZADRUGA JE SAMOSTOJNA SAMOUPRAVNA ORGANI- 

ZACIJA ZADRUŽNIKOV, KI SO SVOJE DELO, DELOVNA 
SREDSTVA OZIROMNA DRUGA SREDSTVA ZDRUŽILI V ZA- 
DRUGO. 

(2) SAMOSTOJNI OBRTNIK OBDRŽI LASTNINSKO PRA- 
VICO NA SREDSTVIH, KI JIH JE ZDRUŽIL V ZADRUGO, ČE JIH 
NI S SAMOUPRAVNIM SPORAZUMOM O ZDRUŽITVI 
V ZADRUGO ALI S POSEBNO POGODBO PRENESEL NA 
ZADRUGO. 

(3) ZADRUGA SE LAHKO USTANOVI, ČE SO ZAGOTOV- 
LJENA SREDSTVA IN IZPOLNJENI DRUGI POGOJI ZA 
OPRAVLJANJE DEJAVNOSTI ZADRUGE. 

61. člen 
(1) Zadrugo lahko ustanovijo najmanj trije samostojni obrt- 

niki, ki se ukvarjajo z dejavnostmi, ki bodo predmet poslova- 
nja zadruge. 

(2) Samostojni obrtniki iz prejšnjega odstavka pred ustano- 
vitvijo zadruge predložijo Žvezi obrtnih združenj Slovenije 
V MNENJE ELABORAT V EKONOMSKI UPRAVIČENOSTI 
NJENE USTANOVITVE - ČE SE V ZADRUGO VLAGAJO 
DRUŽBENA SREDSTVA PA TUDI izvršnemu svetu skupščine 
občine, na območju katere bo sedež zadruge. 

62. člen 
(1) Dejavnost, s katerimi se bo zadruga ukvarjala, določa 

v skladu s tem zakonom samoupravni sporazum o združitvi 
v zadrugo. 

(2) Zadruge se v okviru svoje dejavnosti lahko ukvarjajo 
s proizvodnjo in storitvami v ustreznih gospodarskih dejavno- 
sti, tako da; 

1. izdelujejo izdelke in opravljajo storitve; 
2. organizirajo kooperacijo med ZADRUŽNIKI 
in drugimi samostojnimi obrtniki in z drugimi organizaci- 

jami združenega dela oziroma z zadrugami; 
3. nabavljajo za skupno proizvodnjo in kooperacijo repro- 

dukcijski material za obrtne storive in za izdelavo obrtnih 
izdelkov ZADRUŽNIKOV ter za njih nabavljajo material, 
opremo, stroje, delovne priprave in orodje; 

4. prodajajo izdelke in storitve iz skupne proizvodnje in 
proizvodnje svojih ZADRUŽNIKOV: 

5. prevzemajo naročila od posameznih naročnikov ter orga- 
nizirajo izršitev naročenih del; 

6. organizirano proizvodnjo in storitve za ZADRUŽNIKE; 
7. opravljajo izvozne in uvozne posle za ZADRUŽNIKE; 
8. opravljajo za ZADRUŽNIKE transportne in skladiščne 

storitve ter komercialna in administrativna strokovna dela; 
9. organizirajo skupno nastopanje na sejmih in razstavah in 

pripravljajo propagandno gradivo; 
10. spodbujajo strokovni tehnični in tehnološki napredek 

ter samoupravno usposabljanje; 
11. se povezujejo z organizacijami združenega dela zaradi 

usklajevanja programiranja potreb po proizvodih in storitvah 
obrtnih dejavnosti; 

12. opravljajo v skladu z zakonom za ZADRUŽNIKE kre- 
ditno-hranilne posle; 

13. opravljajo za ZADRUŽNIKE druge zadeve, ki so dolo- 
čene v samoupravnem sporazumu o združitvi v zadrugo. 

63. člen 
(1) Zadruga prične s poslovanjem z dnem, ko je vpisana 

v sodni register. 
(2) Dokler zadruga ni vpisana v register so njeni ustanovite- 

lji nerazdelno odgovorni za vse obveznosti, nastale v zvezi 
z ustanovitvijo zadruge. 

2. USTANOVITEV ZADRUGE 

64. člen 
(1) Zruževanje v zadrugo je prostovoljno. 
(2) O ustanovitvi zadruge se sporazumejo samostojni obrt- 

niki in delovni ljudje iz 59. člena tega zakona NA ustanovnem 
zboru s sklenitvijo samoupravnega sporazuma, s katerim se 
določijo medsebojna razmerja, ki izvirajo iz združevanja nji- 
hovega dela in sredstev. 

65. člen 
(1) ZADRUŽNIKI MORAJO ZAGOTAVLJATI SREDSTVA 

V VIŠINI, KI OMOGOČA USTANOVITEV IN DELO ZADRUGE 
KOT SREDSTVA IZ USTANOVITEUSKE VLOGE ALI 
NAKNADNO ZDRUŽENA DRUGA LASTNA SREDSTVA. 

(2) DODATNA SEDSTVA ZA USTANOVITEV IN DELO 
LAHKO ZAGOTOVIJO ZADRUŽNIKI TUDI: 
- S KREDITI. 
- Z VLAGANJEM SREDSTEV, NA KATERIH IMA RAZPOLA- 

GALNO PRAVICO DRUGA ZADRUGA, ORGANIZACIJA IN 
SKUPNOST POD POGOJI, KI VELJAJO ZA ZDRUŽEVANJE 
SREDSTEV, 

- Z VLAGANJEM SREDSTEV DRUŽBENOPOLITIČNIH 
SKUPNOSTI, 

- Z ZBIRANJEM SREDSTEV, NA KATERIH IMAJO RAZPO- 
LAGALNO. PRAVICO DELOVNI LJUDJE IN OBČANI. 

66. člen 
(1) Ustanovitev zadruge se začne s sprejemom samouprav- 

nega sporazuma o združitvi samostojnih obrtnikov oziroma 
delovnih ljudi iz 59. člena tega zakona. 

(2) Konstituiranje zadruge je v tem, da se sprejme statut in 
izvolijo organi upravljanja zadruge. 

(3) Zadruga se mora konstituirati najpozneje v enem letu 
po sklenitvi samoupravnega sporazuma iz prvega odstavka 
tega člena. 

67. člen 
Samoupravni sporazum o združitvi v zadrugo vsebuje: 

imena ustanoviteljev; firmo in sedež zadruge: dejavnosti, 
s katerimi se bo zadruga ukvarjala; znesek sredstev, ki se 
zagotavljajo za ustanovitev in začetek dela zadruge; imena 
oseb, ki bodo opravile priprave do konstituiranja; rok, v kate- 
rem mora biti zadruga konstituirana; določbe o izvolitvi ozi- 
roma o imenovanju, delovnem področju in odgovornostih 
organov upravljanja in poslovodnega organa, o predstavlja- 
nju in zastopanju zadruge; o ekonomskih razmerjih med 
ZADRUŽNIKI; o odnosih v pravnem prometu s tujino med 
zadrugo kot družbenopravno osebo in ZADRUŽNIKI; o raz- 
merjih med ZADRUŽNIKI in poslovodnim organom; o osno- 
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vah in merilih za razporejanje čistega dohodka zadruge; 
o razmerjih med temeljno zadružno organizacijo in drugimi 
temeljnimi organizacijami v sestavi zadružne organizacije ter 
razmerja med temi organizacijami in delovno skupnostjo; 
o jamstvu; o postopku za sprejemanje statuta zadruge; 
o pogojih za sprejem v zadrugo; o izstopu oziroma izključitvi 
iz zadruge; O RAZPOLAGANJU SREDSTEV V PRIMERU PRE- 
NEHANJA ZADRUGE; o zagotovitvi pogojev za uresničevanje 
nalog in aktivnosti na področju splošne ljudske obrambe in 
družbene samozaščite; o postopku za spremembe in dopolni- 
tve samoupravnega sporazuma o združitvi v zadrugo in o dru- 
gih vprašanjih skupnega pomena. 

68. člen 
Po sklenitvi samoupravnega sporazuma o združitvi 

v zadrugo SPREJME ZADRUGA statut, s katerim se natanč- 
neje uredijo razmerja v zadrugi in medsebojne pravice, obvez- 
nosti in odgovornosti združenih samostojnih obrtnikov, dru- 
gih delovnih ljudi, ki opravljajo dejavnost po tem zakonu in 
delavcev zadruge. 

3. Odgovornost zadruge 

69. člen 
(1) Zadruga je odgovorna za obveznosti s sredstvi, s kate- 

rimi razpolaga 
(2) Če je v zadrugi organizirana temeljna zadružna organi- 

zacija in temeljna organizacija, odgovarja za obveznosti 
zadruge tudi ta temeljna zadružna organizacija oziroma 
temeljna organizacija SOLIDARNO, ČE SAMOUPRAVNI SPO- 
RAZUM O ZDRUŽITVI V ZADRUGO NE DOLOČA NJENE SUB- 
SIDIARNE ODGOVORNOSTI. Temeljna zadružna organizacija 
v sestavi zadruge odgovarja za obveznosti s sredstvi, s kate- 
rimi razpolaga. 

(3) Za obveznosti zadruge oziroma temeljne zadružne 
organizacije, ki jih ni bilo mogoče poravnati po prvem in 
drugem odstavku tega člena, odgovarjajo subsidiarno, razen 
s svojimi osnovnimi sredstvi, tudi ZADRUŽNIKI, in sicer do 
višine sredstev, ki so določena v samoupravnem sporazumu 
o združitvi v zadrugo in v pogodbi, ki so jo sklenili z zadrugo. 

(4) S samoupravnim sporazumom ali s pogodbo med 
zadrugo in ZADRUŽNIKOM je določeno, do katere višine so 
odgovorni ZADRUŽNIKI za obveznosti zadruge, nastale do 
njihovega izstopa iz zadruge, še določeno dobo po izstopu iz 
zadruge (jamstvena doba); višina jamstva se določi z mnogo- 
kratnikom vpisanega deleža. 

(5) PO PRETEKU JAMSTVENE DOBE SE ZADRUŽNIKU, KI 
JE IZSTOPIL, VRNE NJEGOV USTANOVITELJSKI DELEŽ IN 
DRUGA NJEGOVA ZDRUŽENA SREDSTVA 

70. člen 
(1) Odnosi med zadrugo in njenim ZADRUŽNIKOM glede 

združevanja sredstev in dela se urejajo s pogodbo, ki jo 
v skladu s samoupravnim sporazumom o združevanju in sta- 
tutom skleneta zadruga in ZADRUŽNIK. 

(2) Če se statut po sklenitvi pogodbe spremeni ali dopolni, 
se razmerja, ki so bila urejana s pogodbo pred spremembo 
statuta, lahko spremenijo le s soglasjem ZADRUŽNIKOV, ki so 
sklenili samoupravni sporazum o združitvi. 

4. Upravljanje v zadrugi 

71. člen 
(1) Delavci, ki v zadrugi opravljajo dejavnost zadruge, so 

pri uresničevanju svojih pravic in obveznosti na podlagi svo- 
jega dela in gospodarjenja z družbenimi sredstvi enakopravni 
Z ZADRUŽNIKI. 

(2) ZADRUŽNIKI in delavci zadruge v skladu s tem zakonom 
samostojno, skupaj in enakopravno odločajo o delu in poslo- 
vanju zadruge, urejajo medsebojna razmerja pri delu, pri 
pridobivanju dohodka ter druga medsebojna razmerja v za- 
drugi. 

72. člen 
(1) O upravljanju zadruge enakopravno odločajo ZADRUŽ- 

NIKI in delavci zadruge. 
(2) ZADRUŽNIKI oziroma delavci zadruge v skladu s samou- 
pravnim sporazumom iz 67. člena tega zakona odločajo 
z referendumom o samoupravnem sporazumu o združitvi 
v temeljno zadružno organizacijo oziroma v temeljno organi- 
zacijo; o združitvi v sestavljeno organizacijo združenega dela 
ali poslovno skupnost, o spremembah pri organiziranju 
zadruge in temeljne zadružne organizacije oziroma temeljne 
organizacije; o prenehanju zadruge; o statutu temeljne 
zadružne organizacije in temeljne organizacije; o osnovah in 
merilih za delitev sredstev za osebne dohodke in skupno 
porabo; o osnovah in merilih za oblikovanje sredstev za 
strokovno izpopolnjevanje ZADRUŽNIKOV; o drugih samou- 
pravnih sporazumih, če je to z zakonom določeno; o sklepih, 
ki se nanašajo na odpoved pravici do povrnitve združenih 
sredstev oziroma do nadomestila za gospodarjenje z združe- 
nimi sredstvi, kakor tudi o drugih vprašanjih, ki jih določa 
samoupravni sporazum o združitvi iz 67. člena tega zakona in 
statut zadruge oziroma temeljne zadružne organizacije in 
temeljne organizacije. ® 

(2) ZADRUŽNIKI in delavci zadruge dajejo na svojih zborih 
pobude, predloge in mnenja, usklajujejo stališča pri uresniče- 
vanju dela z družbenimi sredstvi in drugih samoupravnih 
pravic, določajo smernice za delo delegacij in delegatov ter 
sprejemajo sklepe pod pogoji in na način, ki jih določajo 
zakon, samoupravni sporazum in statut zadruge. 

5. Temeljna zadružna organizacija, temeljna 
organizacija, delovna enota zadruge in delovna 
skupnost zadruge 

73. člen 
V SKLADU S SAMOUPRAVNIM SPORAZUMOM O ZDRUŽI- 

TVI SE V ZADRUGI LAHKO ORGANIZIRAJO: 
- TEMELJNA ZADRUŽNA ORGANIZACIJA ZADRUŽNIKOV, 
- TEMELJNA ORGANIZACIJA ZDRUŽENEGA DELA 

DELAVCEV, KI DELAJO V ZADRUGI, 
- DELOVNA SKUPNOST DELAVCEV. 

74. člen 
(1) TEMELJNO ZADRUŽNO ORGANIZACIJO ZADRUŽNI- 

KOV V SESTAVI ZADRUGE ORGANIZIRAJO POD POGOJI IN 
NA NAČIN, KI VELJA ZA ORGANIZIRANJE TEMELJNE ORGA- 
NIZACIJE ZDRUŽENEGA DELA ZADRUŽNIKI ALI ZADRUŽNIKI 
IN DELAVCI, KI DELAJO V ZADRUGI, ČE TI DELAVCI NISO 
ORGANIZIRALI TEMELJNE ORGANIZACIJE ZDRUŽENEGA 
DELA. TEMELJNA ZADRUŽNA ORGANIZACIJA IMA 
V NAČELU POLOŽAJ, PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVOR- 
NOSTI TEMELJNE ORGANIZACIJE ZDRUŽENEGA DELA. 

(2) V zadrugi, ki v svoji sestavi nima temeljne zadružne 
organizacije oziroma v temeljnih zadružnih organizacijah 
v njeni sestavi, se lahko za posamezna področja ustanovijo 
proizvodni oziroma storitveni obrati kot delovne enote in 
sicer: 

- za izdelovanje vsakovrstnih proizvodov, obdelavo, preo- 
blikovanje in presnovo materiala in polizdelkov, kompletira- 
nje izdelkov, opravljanje montažnih del in opravljanje drugih 
opravil s področja dejavnosti zadruge oziroma njenih ZA- 
DRUŽNIKOV; 

- za izdelavo končnih izdelkov za trg ali za potrebe koope- 
racije (mehanične, električne in elektronske komponente kot 
so oprema, polizdelki in elementi, podsklopi, sklopi in drugi 
deli za vgraditev v serijsko in posamično opremo, postroje 
ipd ); za izdelavo in popravila strojev, delovnih naprav in 
orodij ZADRUŽNIKOM. 

(3) Za prodajo produkcijskega materiala in delovnih sred- 
stev svojim ZADRUŽNIKOM in za prodajo njihovih proizvodov 
lahko zadruge ustanavljajo prodajalne kot svoje delovne 
enote. 

(4) Za uvajanje bo[jše tehnologije in poslovanja v obratoval- 
nice svojih ZADRUŽNIKOV lahko zadruge ustanavljajo teh- 
nične in ekonomske biroje ter knjigovodske in druge servise 
kot svoje delovne enote. (5) Delavci, ki opravljajo v zadrugi 
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administrativna, strokovna, pomožna in tem delom podobna 
dela skupnega pomena za zadrugo oziroma za njeno temeljno 
zadružno organizacijo in temeljne organizacije v njeni sestavi, 
oblikujejo delovno skupnost v skladu s samoupravnim spora- 
zumom iz 67. člena tega zakona in statutom zadruge. 

(6) Medsebojne pravice, obveznosti in odgovornosti delav- 
cev delovne skupnosti in zadruge oziroma temeljnih zadruž- 
nih organizacij in temeljnih organizacij v njeni sestavi ureja 
samoupravni sporazum o medsebojnih pravicah, obveznostih 
in odgovornostih v skladu s samoupravnim sporazumom iz 
67. člena tega zakona in statuta zadruge po načelih svobodne 
menjave dela. 

(7) DELOVNO SKUPNOST IZ PETEGA ODSTAVKA OBLIKU- 
JEJO DELAVCI PO TEM, KO JE SKLENJEN SAMOUPRAVNI 
SPORAZUM IZ 67. ČLENA TEGA ZAKONA. 

6. Pridobivanje in delitev dohodka v zadrugi 

75. člen 
(1) ZADRUGA, KI SE UKVARJA S PROIZVODNJO BLAGA IN 

OPRAVLJANJEM STORITEV ALI INTELEKTUALNIH STORI- 
TEV, PRIDOBIVA DOHODEK IZ CELOTNEGA PRIHODKA KI 
GA USTVARI S PRODAJO PROIZVODOV IN STORITEV 

(2) CELOTNI PRIHODEK IN DOHODEK UGOTAVLJA IN RAZ- 
POREJA ZADRUGA V SKLADU S SAMOUPRAVNIM SPORA- 
ZUMOM IN ZVEZNIM ZAKONOM. 

76. člen 
O dohodku zadruge odločajo enakopravno ZADRUŽNIKI in 

delavci zadruge s katerimi so združili svoje delo in sredstva 
v skladu s samoupravnim sporazumom in drugim samouprav- 
nim splošnim aktom zadruge. 

77. člen 
(1) ČLANI ZADRUGE DELIJO ČISTI DOHODEK ZADRUGE 

Kl V SVOJI SESTAVI NIMA TEMELJNIH ZADRUŽNIH ORGANI- 
ZACIJ OZIROMA ČISTI DOHODEK TEMELJNE ZADRUŽNE 
ORGANIZACIJE, V SORAZMERJU S TEM, KOLIKO SO S SVO- 
JIM OSEBNIM DELOM IN SREDSTVI PRISPEVALI K NJE- 
NEMU DOHODKU. 

(2) Del čistega dohodka iz prejšnjega odstavka je odvisen 
od obsega, stopnje in raznovrstnosti delovne povezanosti, od 
medsebojnega sodelovanja ter od obsega vzajemne odgovor- 
nosti. Ugotavlja se po osnovah in merilih iz samoupravnega 
sporazuma o združitvi v zadrugo, zlasti: 

1. pri skupnem in individualnem delu v proizvodnji in oprav- 
ljanju storitev; 

2. pri skupni nabavi in pri skupni uporabi delovnih strojev in 
opreme kot tudi pri nabavi in uporabi reprodukcijskega mate- 
riala za lastno ali skupno proizvodnjo; • 

3. pri skupni graditvi objektov za potrebe zadruge ter njenih 
ZADRUŽNIKOV in uporabi teh objektov za lastno ali skupno 
proizvodnjo; 

4. Pri skupni prodaji izdelkov. 
(3) DEL ČISTEGA DOHODKA ZADRUGE NAMENIJO ČLANI 

V POSLOVNI SKLAD ZADRUGE KOT SREDSTVA ZADRUGE 
V SKLADU S SAMOUPRAVNIM SPORAZUMOM O ZDRUŽ'lTvi 
V ZADRUGO. 

78. člen 
(1) Delavci v delovni skupnosti, ki v zadrugi opravljajo 

administrativno strokovna, pomožna in tem podobna dela 
skupnega pomena, pridobivajo dohodek iz celotnega pri- 
hodka, ki ga delovna skupnost ustvari s svobodno menjavo 
dela Z ZADRUŽNIKI in delavci zadruge oziroma temeljne 
zadružne organizacije in temeljne organizacije združenega 
dela iz prejšnjega člena, za katere opravlja dela skupnega 
pomena. 

(2) Dohodek delovne skupnosti, ki ga pridobivajo delavci 
v delovni skupnosti iz prvega odstavka tega člena, je odvisen 
od prispevka k uspehu pri poslovanju in zadovoljevanju 
potreb in interesov zadruge oziroma organizacij v njeni 
sestavi, za katere delovna skupnost opravlja dela in od vrste 
obsega ter kakovosti njihovega dela, kot tudi od dohodka 
oziroma prihodka, ki ga ustvarijo te organizacije. 

(3) Delavci v delovni skupnosti iz prvega odstavka tega 
člena imajo pravico do sredstev za osebne dohodke in za 
skupno porabo v skladu z načelom delitve po delu ter v skladu 
z osnovami in menli, določenimi v samoupravnem spora- 
zumu, ki ga ZADRUŽNIKI in delavci zadruge oziroma organi- 
zacije v njeni sestavi, za katere delovna skupnost opravlja 
dela skupnega pomena, sklenejo z delavci v delovni skupno- 
sti, ustrezno osnovam in merilom, po katerih se ta sredstva 
ugotavljajo v temeljnih organizacijah. 

(4) S samoupravnim sporazumom iz prejšnjega odstavka so 
lahko v okviru celotnega prihodka oziroma dohodka dolo- 
čena tudi sredstva za razširitev materialne osnove njenega 
dela, in sicer v skladu s skupnimi interesi, zaradi katerih je bila 
zadruga ustanovljena. 

7. Statusne spremembe zadruge 

79. člen 
(1) Za združitev zadruge z drugo zadrugo ali organizacijo 

združenega dela, za razdelitev zadruge in za izločitev dela 
zadruge je potrebna privolitev večine ZADRUŽNIKOV in 
večine delavcev. 

(2) Zdruga preneha v primerih in na način kot organizacija 
združenega dela. 

(3) Zadruga preneha tudi, če tako sklene z referendumom 
najmanj tri četrtine njenih ZADRUŽNIKOV in najmanj tri četr- 
tine njenih delavcev ali če se število ZADRUŽNIKOV zniža 
tako, da jih ostane manj, kot je po tem zakonu določeno za 
ustanovitev zadruge in ostane na tej višini več kot eno leto. 
V tem primeru se opravi redna likvidacija zadruge. 

80. člen 
SREDSTVA ZADRUGE, KI OSTANEJO PO NJENI REDNI 

LIKVIDACIJI ALI STEČAJU PREVZAME OBČINA, NA KATERE 
OBMOČJU JE BIL SEDEŽ ZADRUGE IN JIH UPORABI ZA 
POSPEŠEVANJE RAZVOJA DROBNEGA GOSPODARSTVA. 

IV. TEMELJNE ORGANIZACIJE KOOPERANTOV 

81. člen 
(1) Temeljna organizacija kooperantov je oblika svobod- 

nega združevanja dela in sredstev samostojnih obrtnikov in 
drugih delovnih ljudi, ki opravljajo dejavnost kot postranski 
poklic, v odnosih trajnejšega sodelovanja z organizacijo zdru- 
ženega dela. 

(2) Samostojni obrtniki in drugi delovni ljudje, ki združujejo 
svoje delo in sredstva v odnosih trajnejšega sodelovanja 
z organizacijami združenega dela (v nadaljnjem besedilu: 
člani) lahko sami ali skupaj z delavci organizacije združenega 
dela organizirajo temeljno organizacijo kooperantov v sestavi 
delovne organizacije. Temeljna organizacija kooperantov ima 
v načelu položaj, pravice in obveznosti ter odgovornosti 
temeljne organizacije združenega dela . 

82. člen 
Delovni človek, ki opravlja gospodarsko in drugo dejavnost 

kot postranski poklic, ne more biti član temeljne organizacije 
kooperantov, če je njen delavec. 

83. člen 
Člani, ki opravljajo gospodarsko in drugo dejavnost po tem 

zakonu, se združujejo v temeljno organizacijo kooperantov 
praviloma zaradi določene skupne proizvodnje oziroma 
opravljanja storitev ter drugih interesov, ki jih določijo 
s pogodbo ali samoupravnim sporazumom o združitvi dela in 
sredstev. 

84. člen 
(1) Temeljno organizacijo kooperantov organizirajo člani 

sami ali skupaj z delavci organizacije združenega dela tako, 
da sprejmejo sklep o organizaciji temeljne organizacije 
kooperantov, na podlagi tega sklepa pa samoupravni spora- 
zum o združevanju dela sredstev in članov v temeljni organi- 
zaciji kooperantov. 
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(2) Samoupravni sporazum iz prvega odstavka tega člena 
ureja: 

- ime, sedež in dejavnost temeljne organizacije koope- 
rantov; 

- osnove za urejanje družbenoekonomskih odnosov 
delavcev in članov temeljne organizacije kooperantov; 

- razloge za združevanje dela in sredstev v delovno orga- 
nizacijo; 
- načine obveščanja delavcev in samostojnih obrtnikov; 
- pogoje za sprejem v članstvo; 
- pogoje za izstop oziroma izključitev članov iz temeljne 

organizacije kooperantov; 
- začasno sodelovanje z drugimi samostojnimi obrtniki 

brez prevzemanja rizika in brez odgovornosti za obveznosti 
temeljne organizacije kooperantov; 

- druga vprašanja skupnega pomena. 
85. člen 

(1) Člani in delavci temeljne organizacije kooperantov odlo- 
čajo enakopravno in skupno o vseh vprašanjih temeljne orga- 
nizacije kooperantov, razen o razporejanju sredstev za 
osebne dohodke delavcev ter o drugih vprašanjih, določenih 
v samoupravnem sporazumu iz prejšnjega člena. 

(2) Člani in delavci temeljne organizacije kooperantov odlo- 
čajo neposredno ali po delegatih v organih upravljanja 
temeljne organizacije kooperantov. 

(3) V organih temeljne organizacije kooperantov so člani in 
delavci zastopani tako, da število njihovih delegatov ustreza 
številu članov in številu delavcev. 

86. člen 
V skladu s samoupravnim sporazumom iz 84. člena zakona 

se v temeljni organizaciji kooperantov sprejmejo statut in 
drugi samoupravni splošni akti. 

87. člen 
Član temeljne organizacije kooperantov je udeležen pri 

njenem skupnem prihodku, skupnem dohodku in čistem 
dohodku po merilih samoupravnega sporazuma v skladu z za- 
konom. 

88. člen 
Za obveznosti temeljne organizacije kooperantov, ki jih ni 

bilo mogoče poravnati iz družbenih sredstev, s katerimi ta 
organizacija razpolaga, niti iz naslova odgovornosti drugih 
temeljnih organizacij v sestavi delovne organizacije, odgovar- 
jajo subsidiarno člani z odstotkom svoje udeležbe v celotnem 
prihodku temeljne organizacije kooperantov v letu, v katerem 
je izguba nastala, kot ga določa samoupravni sporazum. 

89. člen 
(1) Član jamči za obveznosti temeljne organizacije koope- 

rantov, ki so nastale do konca tistega leta, v katerem je 
prenehal biti član temeljne organizacije kooperantov. 

(2) Član ne more izstopiti niti ne more biti vključen iz 
temeljne organizacije kooperantov, zoper katero je uveden 
likvidacijski ali stečjani postopek. 

(3) Jamstvo traja še dve leti po prenehanju članstva za tiste 
obveznosti, ki so nastale v času članstva. 

(4) Temeljna organizacija kooperantov mora seznaniti 
samostojne obrtnike in druge delovne ljudi, ki opravljajo 
dejavnost kot postranski poklic in imajo namen postati člani 
temeljne organizacije kooperantov, s svojimi obveznostmi do 
temeljnih organizacij v delovni organizaciji, v katere sestavi 
je. 

V. USTANOVITEV, POSLOVANJE IN 
PRENEHANJE OBRATOVALNICE 
SAMOSTOJNEGA OBRTNIKA 

1. Obratovalnica samostojnega obrtnika 

90. člen 
(1) Obratovalnico samostojnega obrtnika lahko ustanovj, 

kdor izpolnjuje te pogoje: 

1. da je opravilno in zdravstveno sposoben, 
2. da ni v delovnem razmerju, 
3. da ima strokovno izobrazbo oziroma z delom pridobljeno 

delovno zmožnost, ki je določena za opravljanje dejavnosti, 
4. da mu ni s pravnomočno odločbo prepovedano samo- 

stojno opravljanje ustrezne dejavnosti oziroma poklica, 
5. DA IMA SREDSTVA, KI SO POTREBNA ZA ZAČETEK 

OPRAVLJANJA DEJAVNOSTI, 
6. da ima poslovni prostor, razen v primerih, ko ta ni 

potreben, 
7. da je poravnal vse zapadle davčne in druge družbene 

obveznosti, 
8. da izpolnjuje morebitne druge, s posebnimi predpisi 

določene pogoje. 
(2) VREDNOST SREDSTEV, S KATERIMI SE BO OPRAV- 

LJALA DEJAVNOST, SE OB VLOŽITVI ZAHTEVE ZA IZDAJO 
OBRTNEGA DOVOLJENJA UGOTOVI NA PODLAGI PREDLO- 
ŽENE DOKUMENTACIJE, ČE SAMOSTOJNI OBRTNIK NE 
RAZPOLAGA Z DOKUMENTACIJO, UGOTOVI VREDNOST 
SREDSTEV IZVEDENEC; višino denarnih sredstev določi pro- 
silec sam. 

(3) pogoje iz 4., 6. in 7. točke prvega, odstavka ugotovi 
pristojni občinski upravni organ po uradni dolžnosti. 

91. člen 
(1) Kadar prosilec za izdajo obrtnega dovoljenja ne izpol- 

njuje vseh pogojev o poslovnem prostoru ali o strokovni 
izobrazbi, mu pristojni občinski upravni organ lahko izda 
začasno obrtno dovoljenje. 

(2) Obrtno dovoljenje iz prejšnjega odstavka izda pristojni 
občinski upravni organ na podlagi dokazila, da je prosilec 
opravljal najmanj dve leti ustrezna dela v organizaciji združe- 
nega dela, obratovalnici samostojnega obrtnika ali v tujini. 

(3) Začasnega obrtnega dovoljenja ni mogoče izdati za 
opravljanje tistih dejavnosti, ki lahko ogrozijo življenje in 
zdravje, družbeno premoženje ter premoženje občanov in jih 
določa pravilnik o strokovni usposobljenosti za samostojno 
opravljanje gospodarskih dejavnosti, razen v primerih, če ima 
prosilec ustrezno strokovno izobrazbo. 

(4) Na podlagi začasnega obrtnega dovoljenja ni mogoče 
izdati dovoljenja za zaposlitev delavcev. 

(5) Začasno obrtno dovoljenje se prosilcu lahko izda le 
enkrat in največ za dobo 3 let ne glede na vrsto dejavnosti, ki 
jo namerava opravljati. 

92. člen 
(1) Obratovalnica mora biti vpisana v register obratovalnic, 

ki ga vodi pristojni občinski upravni organ. 
(2) Vpis v register se opravi po uradni dolžnosti v osmih 

dneh od izdaje obrtnega dovoljenja. 
(3) Z vpisom v register obratovalnic velja obratovalnica za 

ustanovljeno in sme pričeti z delom. 
(4) Pristojni občinski upravni organ, ki vodi register obrato- 

valnic, tekoče pošilja podatke o vpisih v register obratovalnic 
Zavoda SR Slovenije za statistiko, ki vodi enotni register 
obratovalnic za SR Slovenijo. 

(5) Zavod SR Slovenije za statistiko s posebnim predpisom 
določi enotna navodila o vodenju in vpisu v register obrato- 
valnic pri pristojnem občinskem upravnem organu ter o vode- 
nju enotnega registra obratovalnic za SR Slovenijo. 

93. člen 
(1) Ob preselitvi sedeža obratovalnice na podlagi priglasitve 

samostojnega obrtnika ni potrebno novo obrtno dovoljenje. 
Samostojni obrtnik sme pričeti z delom v preseljeni obratoval- 
nici, ko pristojni občinski upravni organ izda odločbo, da 
poslovni prostor z opremo ustreza predpisom. 

(2) Občinski upravni organ, pristojen za izdajo obrtnih 
dovoljenj, vpiše po uradni dolžnosti spremembo sedeža obra- 
tovalnice v register obratovalnic. 

94. člen 
(1) Strokovno izobrazbo za opravljanje določene dejavnosti 

ima, kdor ima srednjo strokovno izobrazbo pridobljeno po 
programu srednjega izobraževanja, po katerem traja izobra- 
ževanje najmanj dve oziroma tri leta. 
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(2) Obratovalnico lahko ustanovi tudi, kdor nima priznane 
strokovne izobrazbe iz prejšnjega odstavka, če dokaže, da 
ima z delom pridobljene delovne zmožnosti in je usposobljen 
za samostojno opravljanje gospodarske dejavnosti določene 
stroke oziroma poklica ali pa za posamezna dela. 

(3) Natančnejše predpise o strokovni izobrazbi po prvem 
odstavku tega člena in o preizkusu znanja oziroma o preverja- 
nju strokovne usposobljenosti po prejšnjem odstavku izda 
republiški upravni organ, pristojen za drobno gospodarstvo, 
ko dobi mnenje republiških upravnih organov pristojnih za 
delo, vzgojo in izobraževanje ter Gospodarske zbornice Slo- 
venije. Republiški upravni organ pristojen za drobno gospo- 
darstvo, predpiše, za katere dejavnosti in pod katerimi pogoji 
preverjanje strokovne usposobljenosti ni potrebno. 

(4) Ne glede na določbo drugega odstavka tega člena lahko 
za dejavnost oziroma za dela, pri katerih bi bila ogrožena 
varnost življenja in zdravja ali družbeno premoženje ter pre- 
moženje občanov, republiški upravni organ, pristojen za 
drobno gospodarstvo, predpiše, da lahko ustanovi obratoval- 
nico le kdor ima strokovno izobrazbo po prvem odstavku tega 
člena in delovne izkušnje. 

95. člen 
(1) Če samostojni obrtnik zaradi opravljanja družbenih 

zadolžitev in razlogov, ki niso odvisni od njegove volje, ne 
more osebno voditi obratovalnice, lahko eden od zaposlenih 
delavcev ali ožji družinski član, kateremu je delo v obratoval- 
nici edina ali glavna zaposlitev, začasno vodi obratovalnico, 
in to najdlje šest mesecev, v primeru bolezni, vojaške obvez- 
nosti ALI DRUGE, ČASOVO DOLOČENE ZADRŽANOSTI pa 
dokler le-ta traja. OSEBA, KI NADOMEŠČA SAMOSTOJNEGA 
OBRTNIKA, ODGOVARJA ZA ZAKONITOST DELA OBRATO- 
VALNICE IN ZAKONITOST DELA V OBRATOVALNICI ZAPO- 
SLENIH DELAVCEV. 

(2) Začasno vodenje obratovalnice po prejšnjem odstavku 
je samostojni obrtnik v 15 dneh dolžan prijaviti pristojnemu 
občinskemu upravnemu organu. Prijavi je samostojni obrtnik 
dolžan priložiti dokaz o onemogočanju osebnega dela v obra- 
tovalnici. 

(3) Če samostojni obrtnik v primerih iz prvega odstavka tega 
člena ali iz drugega utemeljenega razloga dalj kot 30 dni ne 
dela v obratovalnici, lahko začasno ustanovi obratovalnico, 
če ta zakon ne določa drugače. 

(4) Začasno ustavitev obratovanja iz prešnjega odstavka 
dovoli pristojni občinski upravni organ največ za dobo enega 
leta, v primeru opravljanja vojaške obveznosti ali bolezni, 
dokler vojaška obveznost ali bolezen traja. 

(5) Ponovni pričetek obratovanja mora samostojni obrtnik 
priglasiti pristojnemu občinskemu upravnemu organu. 

(6) Določbe tega člena o začasni ustavitvi obratovanja se 
smiselno uporabljajo tudi za opravljanje obrti kot postran- 
skega poklica. 

96. člen 
(1) Obratovalnica preneha: 
1. če jo samostojni obrtnik odjavi: 
2. po samem zakonu; 
3. če pristojni upravni organ samostojnega obrtnika 

z odločbo prepove opravljati dejavnost. 
(2) Prenehanje obratovalnice ugotovi pristojni občinski 

upravni organ z odločbo o prenehanju. Po pravnomočnosti 
odločbe se prenehanje obratovalnice po uradni dolžnosti 
vpiše v register obratovalnic. 

97. člen 
Obratovalnica preneha po samem zakonu: 
1. če samostojni obrtnik sklene delovno razmerje; 
2. če samostojni obrtnik začne uživati pokojnino; 
3. če samostojni obrtnik umre; 
4. če samostojni obrtnik trajno izgubi opravilno sposob- 

nost: 
5. če je samostojnemu obrtniku s pravnomočno odločbo 

organa za postopek o prekrških ali sodišča prepovedano 
samostojno opravljanje dejavnosti oziroma poklica za dobo, 
daljšo od šestih mesecev; 

6. če samostojni obrtnik ne prične z delom v enem letu po 
izdaji obrtnega dovoljenja; 

7. če samostojni obrtnik, ki je pridobil začasno obrtno 
dovoljenje, v roku treh let ne izpolni pogojev iz prvega 
odstavka 91. člena tega zakona; 

8. če je nad obratovalnico samostojnega obrtnika izveden 
stečajni postopek; 

9. če samostojni obrtnik pri opravljanju svoje dejavnosti 
uporablja dopolnilo dela drugih oseb brez dovoljenja pristoj- 
nega občinskega upravnega organa ali v nasprotju s tem 
dovoljenjem, z dnem pravnomočnosti odločbe pristojnega 
upravnega organa; 

10. če samostojni obrtnik opravlja gospodarsko ali drugo 
dejavnost v nasprotju z obrtnim dovoljenjem, z dnem pravno- 
močnosti odločbe pristojnega upravnega organa; 

11. ČE SE UGOTOVI, DAJE SAMOSTOJNI OBRTNIK DOBIL 
OBRTNO DOVOLJENJE NA PODLAGI LAŽNIH LISTIN 
Z DNEM PRAVNOMOČNOSTI ODLOČBE, S KATERO SE UGO- 
TOVI TO DEJSTVO: 

12. ČE SAMOSTOJNI OBRTNIK DALJ KOT ENO LETO NE 
PORAVNA ZAPADLIH DAVČNIH IN DRUGIH OBVEZNOSTI 
S PRIPADAJOČIMI OBRESTMI IN STROŠKI PRISILNE IZTER- 
JAVE. 

98. člen 
Pristojni občinski upravni organ lahko odloči, da obratoval- 

nica preneha: 
1. če brez dovoljenja po 4. odstavku 95. člena tega zakona 

preneha z delom za več kot 60 dni; 
2. če ne prične z delom po poteku roka, ki je bil določen za 

začasno ustavitev obratovanja (95. člen): 
3. z dnem, ko začne samostojni obrtnik prestajati kazen in 

mora biti zaradi prestajanja kazni odsoten več kot šest me- 
secev: 

4. če pristojno častno sodišče predlaga odvzem obrtnega 
dovoljenja zaradi hujših kršitev dobrih poslovnih običajev, ali 
če pristojni občinski upravni organ ugotovi, da je bil samo- 
stojnemu obrtniku izrečen ukrep družbene discipline zaradi 
hujše kršitve dobrih poslovnih običajev, oziroma mu je častno 
sodišče večkrat izreklo ukrepe zaradi lažjih kršitev dobrih 
poslovnih običajev; 

6. če samostojni obrtnik ne vodi sam obratovalnice in če 
osebno ne dela v njej; 

7. ČE SAMOSTOJNI OBRTNIK, OD KATEREGA JE DAVČNI 
ORGAN ZAHTEVAL POROŠTVO ZA PORAVNAVO DAVČNIH 
OBVEZNOSTI, V ROKU, KI MU JE BIL DOLOČEN, NE PRED- 
LOŽI POROŠTVENE IZJAVE; 

8. če je bila samostojnemu obrtniku s pravnomočno 
odločbo izrečena kazen za prekršek po 2. in 3. točki drugega 
odstavka 154. člena zakona ali za druge kršitve, ki jih je storil 
v zvezi z opravljanjem svoje dejavnosti. 

2. Skupna obratovalnica 

99. člen 
(1) Z namenom, da skupaj opravljajo dejavnosti lahko več 

samostojnih obrtnikov, ki opravljajo iste ali sorodne dejavno- 
sti ali dejavnosti, ki se tehnološko dopolnjujejo, ustanovi 
skupno obratovalnico v skladu z določbami tega zakona. 
Skupno obratovalnico lahko ustanovijo tudi delovni ljudje, ki 
imajo namen opravljati takšne dejavnosti in izpolnjujejo pred- 
pisane pogoje. 

(2) Skupne obratovalnice ni mogoče ustanoviti za opravlja- 
nje avtoprevozniške dejavnosti. 

(3) SKUPNO OBRATOVALNICO LAHKO USTANOVI NAJ- 
VEČ 10 USTANOVITELJEV. USTANOVITELJI S POGODBO 
DOLOČIJO USTANOVITVENE DELEŽE IN VRSTO SREDSTEV 
S KATERIMI VSTOPAJO V SKUPNO OBRATOVALNICO. 

(4) Medsebojna razmerja med ustanovitelji skupne obrato- 
valnice se urejajo s pogodbo, ki jo morajo ustanovitelji pred- 
ložiti pristojnemu občinskemu upravnemu organu pred izdajo 
obrtnega dovoljenja. 

100. člen 
Pogodba o ustanovitvi skupne obratovalnice mora vsebo- 

vati zlasti: 
1. imena ustanoviteljev; 
2. predmet poslovanja: 
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3 poslovni sedež in poslovni prostor, 
4 NAČIN VODSTVA IN VODJO OBRATOVALNICE; 
5. določbe o materialni odgovornosti nasproti tretjim 

osebam, 
6. način ugotavljanja in delitve dohodka, 
7. način in pogoje za izstop posameznih ustanoviteljev iz 

skupne obratovalnice in za vstop novih sopogodbenikov, 
8. določbe o načinu prenehanja skupne obratovalnice. 

101. člen 
(1) Če se ustanovi skupna obratovalnica, ki opravlja več 

dejavnosti, mora imeti za vsako dejavnost vsaj eden izmed 
ustanoviteljev predpisano strokovno izobrazbo oziroma uspo- 
sobljenost. 

(2) Za ustanovitev skupne obratovalnice mora imeti vsaj 
eden od ustanoviteljev ustrezen poslovni prostor Ustanovite- 
lji lahko skupaj zagotovijo ustrezen poslovni prostor, 

(3) Za ustanovitev skupne obratovalnice izda pristojni 
občinski upravni organ eno obrtno dovoljenje, V KATEREGA 
VPIŠE VODJO SKUPNE OBRATOVALNICE, KI JE DOLOČEN 
S POGODBO IZ PREJŠNJEGA ODSTAVKA. 

102. člen 
Soustanovitelj skupne obratovalnice odgovarja solidarno 

z vsem svojim premoženjem za obveznosti, ki so jih sprejeli 
soustanovitelji skupne obratovalnice. 

103. člen 
Za poslovanje ter začasno ustavitev ali trajno prenehanje 

obratovanja skupne obratovalnice se smiselno uporabljajo 
določbe tega zakona, ki veljajo za poslovanje in prenehanje 
obratovalnice. 

VI. OPRAVLJANJE GOSPODARSKIH 
DEJAVNOSTI 

1. Obrtne dejavnosti 

104. člen 
(1) Za obrtno dejavnost po tem zakonu se šteje izdelovanje 

vsakovrstnih proizvodov, ki nastanejo z obdelavo, dodelavo, 
preoblikovanjem in presnovo materiala in polizdelkov ali z nji- 
hovim sestavljanjem oziroma vgrajevanjem, vzdrževanjem, in 
popravilo predmetov ter opravljanje osebnih in drugih storitev 
s samostojnim osebnim delom. 

(2) Za obrtno dejavnost po zakonu se šteje tudi proizvodnja 
električne energije na malih hidroelektrarnah in drugih alter- 
nativnih virih do 1000 kW moči. 

105. člen 
(1) Obrtna delavnica sme sprejemati naročila oziroma pred- 

mete v delo ali svoje izdelke razstaviti naprodaj in jih prodajati 
v svojih poslovnih prostorih. 

(2) Obrtna delavnica sme sprejemati naročila oziroma pred- 
mete v delo ter prodajati svoje izdelke tudi na drugih krajih 
pod pogoji, ki jih predpiše pristojna občinska skupščina. 

106. člen 
(1) Obrtna delavnica sme prodajati tudi tuje izdelke, ki 

služijo za uporabo njenih izdelkov, ter tiste tuje izdelke, ki se 
v kraju navadno prodajajo v obrtni delavnici. O tem, ali posa^ 
mezne vrste tujih izdelkov služijo za uporabo izdelkov obrtne 
delavnice oziroma ali se v nekem kraju določeni predmeti 
navadno prodajajo v obrtni delavnici, daje mnenje pristojna 
občinska oziroma medobčinska gospodarska zbornica. 

(2) Obrtna delavnica, ki se ukvarja z dejavnostjo živilskih 
strok, sme za dopolnitev izbire svojih izdelkov v svojem 
poslovnem prostoru prodajati tuje izdelke le na podlagi 
posebnega dovoljenja pristojnega občinskega upravnega or- 
gana. 

(3) Obrtna delavnica sme za dopolnitev izbire svojih izdel- 
kov ter za dopolnitev ponudbe svojih storitev na podlagi 
dovoljenja pristojnega občinskega upravnega organa proda- 
jati tuje izdelke, če gre pri teh izdelkih za njihovo vgraditev ali 

montažo. Te izdelke prodaja obrtna delavnica v tujem imenu 
in za tuj račun oziroma v svojem imenu in za svoj račun. O tem 
sklene samoupravni sporazum oziroma pogodbo po 20. ali 21. 
členu tega zakona. 

2. Domača in umetna obrt 

107. člen 
(1) Opravljanje domače obrti je gospodarska dejavnost, ki 

jo opravlja samostojni obrtnik oziroma delovni človek, ki 
opravlja dejavnost kot postranski poklic, ali jo opravlja občan 
na domu sam ali s člani skupnega gospodinjstva na podlagi 
priglasitve pristojnemu občinskemu upravnemu organu, ki 
o tem izda potrdilo in jo vpiše v register obratovalnic. 

(2) Za domačo obrt oziroma za predmete domače obrti se 
štejejo izdelki, ki glede na uporabo strojev in tehnologije dela 
nimajo značaja serijske proizvodnje in ki se izdelujejo na 
tradicionalen način, značilen za določeno območje, oziroma, 
ki ohranjajo značilnost ročnega dela. 

108. člen 
Oseba, ki opravlja domačo obrt. mora inšpekcijskim in 

drugim organom, ki opravljajo nadzor, omogočiti pregled 
prostora, v katerem dela. 

109. člen 
Določbe tega zakona o ustanovitvi, poslovanju in preneha- 

nju obratovalnice se ne uporabljajo za opravljanje domače 
obrti, na podlagi priglasitve. 

110. člen 
Za umetno obrt, oziroma za predmete umetne obrti se 

štejejo: izdelovanje izdelkov, katerih oblikovanje zahteva 
umetniško ustvarjanje in posebne ročne oziroma oblikovalne 
spretnosti in izdelki, ki so izdelani po izvirnih umetninah ali po 
zgodovinskih modelih. 

111. člen 
Določbe tega zakona o ustanovitvi, poslovanju in preneha- 

nju obratovalnice, o dopolnilnem delu drugih oseb in o spre- 
jemanju učencev v učnem razmerju se uporabljajo tudi za 
opravljanje umetne obrti. 

112. člen 
Mnenje o tem, ali se določeni izdelki štejejo za predmete 

domače oziroma umetne obrti, daje Gospodarska zbornica 
Slovenije, in sicer za predmete domače obrti po mnenju 
ustrezne organizacije etnografov, za predmete umetne obrti 
pa po mnenju ustrezne organizacije likovnih umetnikov, zgo- 
dovinarjev ali etnografov. 

113. člen 
IZDELKE DOMAČE IN UMETNE OBRTI IZ 110. ČLENA 

LAHKO OBČAN PRODAJA V STANOVANJU, NA TRGIH, SEJ- 
MIH IN PODOBNIH KRAJIH, DOLOČENIH ZA PRODAJO. 

3. Gostinska in turistična dejavnost 

114. člen 
Samostojni gostinec lahko opravlja gostinsko dejavnost ob 

pogojih tega zakona in zakona o gostinski dejavnosti. 

115. člen 
(1) DELOVNI ČLOVEK ALI OBČAN LAHKO V SVOJEM 

GOSPODINJSTVU, POČITNIŠKI HIŠI ALI STANOVANJU NUDI 
TRAJNO ALI SEZONSKO, KOT POSTRANSKI POKLIC, 
NASTANITVENE STORITVE OZIROMA SPREJEMA GOSTE NA 
PRENOČEVANJE IN ZAJTRK, POD POGOJI TEGA ZAKONA IN 
ZAKONA O GOSTINSKI DEJAVNOSTI. 

(2) NOSILEC DEJAVNOSTI IZ PREJŠNJEGA ODSTAVKA JE 
LAHKO L.E EN ČLAN SKUPNEGA GOSPODINJSTVA. 

(3) DELOVNI ČLOVEK IN OBČAN, KI OPRAVLJA DEJAV- 
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NOST IZ PRVEGA ODSTAVKA TEGA ČLENA MORA IZPOL- 
NJEVATI MINIMALNE TEHNIČNE IN SANITARNE POGOJE 
DOLOČENE Z ZAKONOM O GOSTINSKI DEJAVNOSTI. 

(4) DELOVNI ČLOVEK IN OBČAN IZ PRVEGA ODSTAVKA 
MORA SVOJO DEJAVNOST PRIGLASITI PRISTOJNEMU 
OBČINSKEMU UPRAVNEMU ORGANU, KJER SO PROSTORI 

(5) DELOVNEMU ČLOVEKU IN OBČANU, KI OPRAVLJA 
DEJAVNOST IZ PRVEGA ODSTAVKA TEGA ČLENA NI TREBA 
IZPOLNJEVATI POGOJEV O STROKOVNI IZOBRAZBI OZI- 
ROMA STROKOVNI UPOSOBLJENOSTI, KI VELJAJO ZA 
GOSTINSKO DEJAVNOST, KOT TUDI NE POGOJA IZ 133 
ČLENA TEGA ZAKONA. 

116. člen 
(1) KMET LAHKO V SVOJEM KMEČKEM GOSPODARSTVU 

SPREJEMA GOSTE NA PRENOČEVANJE IN JIM NUDI HRANO 
IN PIJACO, CE IZPOLNJUJE MINIMALNE TEHNIČNE IN SANI- 
TARNE POGOJE, DOLOČENE Z ZAKONOM O GOSTINSKI 
DEJAVNOSTI. 

(2) KMET LAHKO GOSTOM NUDI LE DOMA PRIDELANE IN 
PREDELANE KMETIJSKE PRIDELKE, V PRIMERU RAZŠIRI- 
TVE PONUDBE MORA LE-TO PRIGLASITI PRISTOJNEMU 
OBČINSKEMU UPRAVNEMU ORGANU. 

117. člen 
Kmečko gospodarstvo lahko v svoji neposredni bližini uredi 

šotorišče, ki mora izpolnjevali predpisane sanitarne pogoje. 

118. člen 
SAMOSTOJNI OBRTNIK, KI OPRAVLJA DEJAVNOST TURI- 

STIČNEGA POSREDOVANJA, LAHKO OPRAVLJA TO DEJAV- 
NOST, CE IMA NAJMANJ PETO STOPNJO IZOBRAZBE IN 
IZPOLNJUJE DRUGE POGOJE IZ 90. ČLENA TEGA ZAKONA. 

4. Prometna dejavnost 

a) Avtoprevozništvo 
119. člen 

(1) SAMOSTOJNI AVTOPREVOZNIK OPRAVLJA DEJAV- 
NOST JAVNEGA PREVOZA POTNIKOV IN STVARI Z MOTOR- 
NIM VOZILOM V PROSTEM CESTNEM PROMETU IN SICER 

- PREVOZ POTNIKOV Z MOTORNIM VOZILOM, KI IMA 
SKUPAJ Z VOZNIKOVIM SEDEŽEM NAJVEČ 9 SEDEŽEV IN 

- PREVOZ STVARI S TOVORNIM MOTORNIM VOZILOM IN 
PRIKLOPNIM VOZILOM, KATERO GLEDE DIMENZIJ, 
SKUPNE TEZE IN OSNEGA PRITISKA IZPOLNJUJE PREDPI- 
SANE POGOJE, KI JIH V SKLADU Z ZAKONOM O TEMELJIH 
VARNOSTI CESTNEGA PROMETA DOLOČAJO PREDPISI 
IZDANI, NA NJEGOVI PODLAGI. 

(2) SAMOSTOJNI AVTOPREVOZNIK LAHKO OPRAVLJA 
DEJAVNOST JAVNEGA PREVOZA POTNIKOV Z AVTOBUSOM 
V MESTNEM, PRIMESTNEM ALI MEDKRAJEVNEM CEST- 
NEM PROMETU KOT POSEBNI JAVNI REDNI PREVOZ, OB 
USKLADITVI VOZNIH REDOV; KI JO IZVEDE OBČINSKI 
UPRAVNI ORGAN PRISTOJEN ZA PROMET. 

(3) SAMOSTOJNI AVTOPREVOZNIK LAHKO OPRAVLJA 
TUDI LINIJSKI PREVOZ POTNIKOV Z AVTOBUSOM NA POD- 
LAGI POGODBE SKLENJENE S POOBLAŠČENO ORGANIZA- 
CIJO ZDRUŽENEGA DELA ZA PREVOZ POTNIKOV V LINIJ- 
SKEM CESTNEM PROMETU, ALI V OKVIRU ZADRUGE AVTO- 
PREVOZNIKOV. 

(4) SAMOSTOJNI AVTOPREVOZNIK, KI OPRAVLJA JAVNI 
PREVOZ POTNIKOV IZ DRUGEGA IN TRETJEGA ODSTAVKA 
TEGA ČLENA, LAHKO OPRAVLJA PREVOZ POTNIKOV 
Z AVTOBUSOM TUDI V PROSTEM CESTNEM PROMETU. 

120. člen 
Samostojni avtoprevoznik opravlja javni prevoz samo 

z enim od svojih vozil, ki ga upravlja sam ali pa pri niem 
zaposleni VOZNIK. 

121. člen 
(1) OBRTNO DOVOLJENJE ZA OPRAVLJANJE JAVNEGA 

PREVOZA DOBI OSEBA, KI IMA POLEG POGOJEV IZ 90. 

ČLENA TEGA ZAKONA VOZNIŠKO DOVOLJENJE USTREZNE 
KATEGORIJE. 

(2) DOVOLJENJE IZ PREJŠNJEGA ODSTAVKA MORA IMETI 
SAMOSTOJNI AVTOPREVOZNIK ALI PRI NJEM ZAPOSLENI 
VOZNIK - VEDNO V VOZILU, S KATERIM OPRAVLJA 
PREVOZ. 

b) PREVOZ S PLOVNIMI OBJEKTI 

122. člen 
SAMOSTOJNI LADJAR OZIROMA SAMOSTOJNI ČOLNAR 

LAHKO OPRAVLJA DEJAVNOST JAVNEGA PREVOZA NA 
OBALNEM MORJU IN NOTRANJIH VODAH SFR JUGOSLA- 
VIJE IN SICER. 

1. POTNIKOV: S PLOVNIMI OBJEKTI SKUPNE ZMOGLJI- 
VOSTI DO 100 POTNIKOV; 

2. STVARI: 
. - NA MORJU - S PLOVNIMI OBJEKTI, KI SKUPAJ DOSE- 
ŽEJO VELIKOST DO 150 RT ZA PREVOZ TOVORA; 

- NA NOTRANJIH VODAH - S PLOVNIMI OBJEKTI 
SKUPNE NOSILNOSTI DO 150 TON ZA PREVOZ TOVORA 
OZIROMA S POGONSKIMI STROJNIMI NAPRAVAMI, KI SKU- 
PAJ DOSEŽEJO MOČ NA OSI DO 110 kW. 

123. člen 
OBRTNO DOVOLJENJE ZA USTANOVITEV POSLOVAL- 

NICE SAMOSTOJNEGA LADJARJA OZIROMA SAMOSTOJ- 
NEGA ČOLNARJA, KI OPRAVLJA DEJAVNOST JAVNEGA 
PREVOZA NA MORJU, IZDA PRISTOJNI UPRAVNI ORGAN 
OBČINE, NA OBMOČJU KATERE JE SEDEŽ LUŠKE KAPITA- 
NIJE OZIROMA NJENE IZPOSTAVE, PRI KATERI JE VPISAN 
PLOVNI OBJEKT, DOVOLJENJE ZA USTANOVITEV POSLO- 
VALNICE SAMOSTOJNEGA LADJARJA OZIROMA SAMO- 
STOJNEGA ČOLNARJA, KI OPRAVLJA DEJAVNOST JAV- 
NEGA PREVOZA NA NOTRANJIH VODAH, IZDA PRISTOJNI 
UPRAVNI ORGAN OBČINE, V KATERI JE PLOVNI OBJEKT 
VPISAN. 

124. člen 
(1) OBRTNO DOVOLJENJE ZA OPRAVLJANJE DEJAVNO- 

STI PREVOZA S PLOVNIMI OBJEKTI LAHKO DOBI OSEBA KI 
IZPOLNJUJE POGOJE IZ 90. ČLENA TEGA ZAKONA IN IMA 
POOBLASTILO ZA OPRAVLJANJE DOLOČENIH DEL NA 
LADJAH TRGOVSKE MORNARICE, OZIROMA POTRDILO 
O USPOSOBLJENOSTI ZA VODITELJA ČOLNA 

(2) PRI SAMOSTOJNEM LADJARJU OZIROMA SAMOSTOJ- 
NEM ČOLNARJU ZAPOSLENI DELAVCI MORAJO IMETI 
USPOSOBLJENOST, KOT JO ZA ČLANE POSADKE PLOV- 
NEGA OBJEKTA DOLOČAJO POSEBNI PREDPISI. 

125. člen 
(1) OBRTNO DOVOLJENJE ZA SAMOSTOJNEGA 

LADJARJA OZIROMA SAMOSTOJNEGA ČOLNARJA MORA 
POLEG PODATKOV, KI JIH VSEBUJE OBRTNO DOVOLJE- 
NJE, VSEBOVATI ŠE NASLEDNJE PODATKE 

- OZNAČBO PLOVNEGA OBJEKTA; 
- IME LUŠKE KAPITANIJE OZIROMA NJENE IZPOSTAVE 

OZIROMA NAVEDBO PRISTOJNEGA UPRAVNEGA ORGANA 
OBČINE, KJER JE PLOVNI OBJEKT VPISAN; 

- DOVOLJENJE OBMOČJA LADJARSKE OZIROMA ČOL- 
NARSKE DEJAVNOSTI. 

5. Trgovina na drobno 

126. člen 
(1) ZA TRGOVINO NA DROBNO (PRODAJA NA DROBNO) 

PO TEM ZAKONU SE ŠTEJE PRODAJA PREHRAMBENIH IN 
NEPREHRAMBENIH PROIZVODOV, KI JIH DOLOČI REPUBLI- 
ŠKI UPRAVNI ORGAN PRISTOJEN ZA TRŽIŠČE V SKLADU 
Z DOGOVOROM SOCIALISTIČNIH REPUBLIK IN AVTONOM- 
NIH POKRAJIN. 

(2) Samostojni prodajalec lahko opravlja prodajo na drobno 
tudi v premičnih objektih na območju ene ali več občin pod 
pogoji, ki jih predpiše občinska skupščina, na območju katere 
se opravlja prodaja na drobno. 
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127. člen 
(1) Za prodajo na drobno. Ki se opravlja pod pogoji tega 

zakona in zakona o blagovnem prometu, se šteje tudi prodaja 
rabljenega blaga v svojem imenu in na račun komitenta 
— komisijska prodaja. 

(2) Za prodajo na drobno se šteje tudi prodaja rabljenega 
blaga v svojem imenu in za svoj račun pod pogojem, da je za 
usposobitev blaga za prodajo potrebno vložiti lastno delo. 

128. člen 
DA SE ZAGOTOVI PRESKRBA PREBIVALSTVA V ODDA- 

LJENIH MANJŠIH NASELJIH, SE OBRTNO DOVOLJENJE ZA 
TRGOVINO NA DROBNO IZDA TUDI DELOVNEMU ČLOVEKU, 
KI IZPOLNJUJE POGOJE IZ 90 ČLENA TEGA ZAKONA, 
ČEPRAV NIMA USTREZNE STROKOVNE IZOBRAZBE. 

129. člen 
V obrtnem dovoljenju za ustanovitev prodajalne za prodajo 

na drobno se v označbi dejavnosti vpišejo proizvodi oziroma 
skupine proizvodov, ki jih bo ta prodajalna prodajala. 

130. člen 
(1) Samostojni prodajalec kupuje proizvode za prodajo pri 

proizvajalnih organizacijah združenega dela ali v trgovinah na 
debelo. 

(2) Kmetijske živilske proizvode in gozdne sadeže ter obrtne 
izdelke lahko kupuje samostojni prodajalec tudi pri individu- 
alnih kmetijskih proizvajalcih, samostojnih obrtnikih oziroma 
pri drugih delovnih ljudeh, ki opravljajo dejavnost po tem 
zakonu. 

-6. Intelektualne storitve gospodarskega značaja 

131. člen 
ZA INTELEKTUALNE STORITVE GOSPODARSKEGA ZNA- 

ČAJA SE ŠTEJEJO STORITVE, ŽA OPRAVLJANJE KATERIH 
JE POTREBNO POLEG DELOVNIH SREDSTEV TUDI TEORE- 
TIČNO IN PRAKTIČNO ZNANJE, PRIDOBLJENO V PRO- 
GRAMU USMERJENEGA IZOBRAŽEVANJA. 

VII. OPRAVLJANJE DEJAVNOSTI KOT 
POSTRANSKI POKLIC 

132. člen 
Z odlokom občinske skupščine se lahko določi, da smejo 

delovni ljudje in občani trajno ali sezonsko opravljati dolo- 
čene dejavnosti kot postranski poklic, če imajo strokovno 
izobrazbo oziroma usposobljenost za opravljanje take dejav- 
nosti po 94. členu tega zakona ter izpolnjujejo druge s poseb- 
nimi predpisi določene pogoje. 

133. člen 
Delavci v delovnem razmerju v združenem delu ali delavci, 

ki so v delovnem razmerju s samostojnim obrtnikom, smejo 
opravljati dejavnosti iz 132. člena tega zakona kot postranski 
poklic le s soglasjem organa upravljanja svoje organizacije 
združenega dela oziroma druge družbene pravne osebe ali 
samostojnega obrtnika, pri katerem so zaposleni. 

134. člen 

(1) Oseba, ki opravlja dejavnost iz 132. člena tega zakona, 
kot postranski poklic, mora priglasiti in označiti prostor 
v katerem opravlja to dejavnost, s svojim imenom in vrsto 
dejavnosti, ter inšpekcijskim in drugim organom, ki opravljajo 
nadzor, omogočiti pregled svojega delovnega prostora in 
drugih delovnih sredstev PRISTOJNI OBČINSKI UPRAVNI 
ORGAN IZDA POTRDILO O PRIGLASITVI. 

(2) Opravljanje dejavnosti kot postranski poklic iz prejš- 
njega odstavka občinski upravni organ prepove, če preneha 
veljati soglasje iz 133. člena zakona. 

135. člen 
Oseba, ki opravlja dejavnost kot postranski poklic, ne sme 

uporabljati dopolnilnega dela drugih oseb. 

VIII. SAMOSTOJNO OPRAVLJANJE 
GOSPODARSKIH IN DRUGIH DEJAVNOSTI 
Z DOPOLNILNIM DELOM DRUGIH OSEB 

136. člen 
(1) SAMOSTOJNI OBRTNIK LAHKO ZA OPRAVLJANJE 

DEJAVNOSTI PO TEM ZAKONU UPORABLJA DOPOLNILNO 
DELO NAJVEČ 10 DELAVCEV. ČE ZAKON NE DOLOČA DRU- 
GAČE. 

(2) SAMOSTOJNI OBRTNIK LAHKO UPORABLJA DELO 
DRUGIH OSEB ČE ZAPOSLI DELAVCE NA PODLAGI 
POGODBE O DELOVNEM RAZMERJU. 

(3) IZJEMOMA LAHKO SAMOSTOJNI OBRTNIK ZAPOSLI 
TUDI VEČJE ŠTEVILO DELAVCEV KOT DOLOČA PRVI 
ODSTAVEK TEGA ČLENA. ČE TAKO ZAPOSLITEV DOVOLI 
OBČINSKI UPRAVNI ORGANj PRISTOJEN ZA DROBNO 
GOSPODARSTVO VEČJE ŠTEVILO ZAPOSLENIH SE 
Dovoli v primeru: * 

- DELOVNO INTENZIVNIH DEJAVNOSTI, 
- TRAJNEJŠE KOOPERACIJE Z ORGANIZACIJAMI ZDRU- 

ŽENEGA DELA. 
- VKLJUČEVANJE IZDELKOV IN STORITEV V IZVOZ. 

137. člen 
SAMOSTOJNI AVTOPREVOZNIK SME ZA OPRAVLJANJE 

PREVOZOV ZAPOSLITI NAJVEČ ENEGA VOZNIKA. 

138. člen 
SAMOSTOJNI LADJAR OZIROMA SAMOSTOJNI ČOLNAR 

LAHKO ZAPOSLI TOLIKO DELAVCEV KOLIKOR JIH JE 
POTREBNO ZA SESTAVO POSADKE PLOVNEGA OBJEKTA 
IN NORMALNO OPRAVLJANJE DEJAVNOSTI. 

139. člen 
SAMOSTOJNI OBRTNIK. KI OPRAVLJA DEJAVNOST INTE- 

LEKTUALNIH STORITEV, LAHKO ZAPOSLI NAJVEČ DESET 
DELAVCEV. 

140. člen 
(1) Ustanovitelji skupne obratovalnice lahko skupaj zapo- 

slijo največ dvakrat toliko delavcev, kot je določeno za eno 
obratovalnico. 

(2) Delavci, katerih dopolnilno delo uporabljajo samostojni 
obrtniki v skupni obratovalnici, imajo pravice, obveznosti in 
odgovornosti, kot jih določa pogodba. 

141. člen 
(1) Dovoljenje za uporabo dopolnilnega dela drugih delav- 

cev izda pristojni občinski upravni organ. 
(2) V dovoljenje iz prejšnjega odstavka se vpiše število 

delavcev, ki jih samostojni obrtnik lahko zaposli. 

142. člen 
(1) V ŠTEVILO ZAPOSLENIH, KI JIH SME ZAPOSLITI SAMO- 

STOJNI OBRTNIK, SE NE VŠTEVA DELO ČLANOV NJEGO- 
VEGA DRUŽINSKEGA GOSPODINJSTVA. 

(2) ZA DOPOLNILNO DELO ENEGA DELAVCA SE ŠTEJE 
TUDI DELO VEČ DELAVCEV, KI SKUPAJ DOSEGAJO POLNI 
DELOVNI ČAS. 

(3) V število drugih delavcev, ki jih sme zaposliti samostojni 
obrtnik se ne všteva delo tistih delavcev, ki za določen čas 
nadomeščajo delavce, odsotne zaradi bolezni, porodniškega 
dopusta, opravljanja vojaških ali drugih obveznosti: to delo se 
ne šteje za dopolnilno delo drugih tudi v primeru predčas- 
nega povratka odsotnega delavca, vendar le do izteka časa za 
katerega je sklenjeno delovno razmerje. 

(4) Delo učencev in študentov na proizvodnem delu in 
praksi ter delo pripravnikov se ne šteje za dopolnilno delo 
drugih delavcev. 
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v(5) Za dopolnilno delo drugih delavcev se tudi ne šteje delo 
učenca, ki je že opravil strokovni izpit in sicer za čas, ki je 
obrtni delavnici potreben za uskladitev števila zaposlenih 
delavcev, vendar najdalj šest mesecev po opravljenem izpitu 
oziroma nadalj eno leto, če mora taka oseba v tem času na 
odslužitev vojaškega roka. 

143. člen 
(1) Če samostojni obrtnik umre, lahko njegov zakonec ozi- 

roma mladoletni otroci, ki nimajo potrebnih dohodkov za 
preživjjanje, vodijo obratovalnico po poslovodji. 

(2) Šteje se, da zakonec oziroma mladoletni otroci nimajo 
potrebnih dohodkov za preživljanje, če dohodek na družin- 
skega člana ne presega zneska, ki daje delavcu v rednem 
delovnem razmerju pravico do otroškega dodatka. 

(3) Osebe iz drugega odstavka tega člena morajo v treh 
mesecih po smrti imetnika dovoljenja o tem obvestiti pristojni 
občinski upravni organ, ki izda ustrezno odločbo. 

(4) Poslovodja je lahko oseba, ki izpolnjuje poaoie iz 90 
člena tega zakona. 

(5) Vodstvo poslovanja po poslovodji se dovoli za čas, 
dokler trajajo razmere po prvem odstavku tega člena. 

IX. RAZPOREJANJE DOHODKA 
V OBRATOVALNICI SAMOSTOJNEGA 
OBRTNIKA 

144. člen 
Če samostojni obrtnik, ki uporablja dopolnilno delo drugih 

delavcev, združuje svoje delo in delovna sredstva z organiza- 
cijo združenega dela po 20. členu tega zakona, morajo biti 
v okviru tega združevanja delavcem, ki opravljajo dopolnilno 
delo, zagotovljene v načelu enake pravice, kot gredo samo- 
stojnemu obrtniku na podlagi združevanja njegovega dela. 

145. člen 
Delovnim ljudem, ki z osebnim delom opravljajo gospodar- 

ske in druge dejavnosti, pripada po poravnavi davčnih in 
drugih družbenih obveznosti in po zagotovitvi osebnih 
dohodkov ter sredstev sklada skupne porabe delavcev preo- 
stali del dohodka v skladu z zakonom. 

146. člen 
Ce celotni dohodek, dosežen s poslovanjem obratovalnice, 

ni dovolj visok, da bi pokril v celoti osebne dohodke, dolo- 
čene v 6. členu tega zakona, ima izplačilo osebnih dohodkov 
v višini, ki je določena s kolektivno pogodbo, prednost pred 
izplačilom osebnega dohodka samostojnega obrtnika. 

147. člen 
Z namenom, da se v obratovalnicah samostojnih obrtnikov 

ohrani socialna varnost oziroma omogoči prekvalifikacija- 
obrtnikov in delavcev ter nudi pomoč, kadar je to v družbe- 
nem interesu, obratovalnicam samostojnih obrtnikov, ki so 
zašle v izjemne gospodarske težave, lahko samostojni obrt- 
niki s samoupravnim sporazumom o združitvi dela dohodka 
oblikujejo ter združujejo sredstva rezerv v poseben sklad 
skupnih rezerv za območje posameznega združevanja ali več 
združenj samostojnih obrtnikov po 22. členu tega zakona. 

148. člen 
Višino sredstev za izločanje rezerv iz dela dohodka v pose- 

ben sklad skupnih rezerv po prejšnjem odstavku ter način 
upravljanja in pogoji za njihovo uporabo se določijo s samou- 
pravnim sporazumom, glede na vrsto gospodarske in druge 
dejavnosti samostojnih obrtnikov in odvisno od možnosti 
rizikov pri njihovem poslovanju v skladu z zakonom. 

149. člen 
Če samostojni obrtnik ustanovi pogodbeno organizacijo, 

pa je del dohodka v sklad skupnih rezerv iz prejšnjega člena 
že vplačal, ima pravico do povračila vplačanega zneska, če je 
pogodbeno organizacijo ustanovil v roku 12 mesecev od 

dneva plačila dela dohodka, če vrnjeni znesek uporabi kot 
svojo naložbo v pogodbeno organizacijo. 

X. NADZORSTVO IN UKREPI 

150. člen 
(1) Delo obratovalnic, skupnih obratovalnic, pogodbenih 

organizacij združenega dela in obrtnih zadrug nadzorujejo 
pristojni občinski upravni organi in organi inšpekcije. 

(2) Opravljanje dejavnosti v stanovanjskih prostorih IN 
OPRAVLJANJE DEJAVNOSTI NA PODLAGI PRIGLASTIVE 
nadzoruje pristojni občinski upravni organ. 

(3) DELO SAMOSTOJNIH LADJARJEV OZIROMA SAMO- 
STOJNIH ČOLNARJEV NADZORUJE LUŠKA KAPITANIJA 
KOPER OZIROMA PRISTOJNI OBČINSKI UPRAVNI ORGAN. 

(4) Za nadzor nad delom pogodbenih organizacij združe- 
nega dela in obrtnih zadrug se uporabljajo predpisi o nadzor- 
stvu nad delom organizacij združenega dela, če ni s tem 
zakonom drugače določeno. 

151. člen 
(1) Če poslovni prostor, oprema in naprave, motorna vozila 

in PLOVNI OBJEKTI (v nadaljnjem besedilu: delovna sredstva) 
ne ustrezajo predpisom o varstvu pri delu oziroma predpisa- 
nim zdravstveno tehničnim pogojem dela, izda pristojni 
inšpekcijski organ odločbo, s katero odredi odpravo ugotov- 
ljenih pomanjkljivosti oziroma odredi druge predpisane 
ukrepe. 

(2) če se ugotovljene pomanjkljivosti v določenem roku ne 
odpravijo, izda pristojni občinski upravni organ odločbo, da 
se delovna sredstva, za katere so ugotovljene pomanjkljivosti, 
ne smejo uporabljati za opravljene dejavnosti ali da se obrato- 
vanje začasno ustavi ter določi ponoven rok za odpravo 
pomanjkljivosti. 

(3) če tudi v tem roku pomanjkljivosti niso odpravljene, 
pristojni občinski upravni organ prepove samostojnemu obrt- 
niku opravljanje gospodarske in druge dejavnosti v skladu s 3. 
točko prvega odstavka 96. člena tega zakona. 

(4) Pritožba zoper odločbo občinskega upravnega organa 
oziroma pristojnega občinskega inšpekcijskega organa ne 
zadrži izvršitve odločbe. 

152. člen 

Če opravlja delovni človek oziroma občan svojo dejavnost 
v nasprotju z določbami 106., 115., 116., 117. in 132. člena 
tega zakona oziroma z določbami posebnih predpisov, na 
katere ti členi odkazujejo, mu pristojni občinski upravni organ 
prepove opravljanje te dejavnosti. 

XI. KAZENSKE DOLOČBE 

153. člen 
(1) Z denarno kaznijo OD 125.000 DO 5,000.000 DINARJEV 

se kaznuje za gospodarski prestopek pogodbena organizacija 
združenega dela, če se ukvarja z dejavnostjo, za področje 
katere se ne more ustanoviti pogodbena organizacija po 
drugem odstavku 25. člena tega zakona. 

(2) Z denarno kaznijo OD 25.000 DO 250.000 DINARJEV se 
kaznuje odgovorna oseba pogodbene organizacije, ki stori 
gospodarski prestopek iz prejšnjega odstavka. 

154. člen 
(1) Z denarno kaznijo najmanj 25.000 DINARJEV se kaznuje 

za prekršek: 
1. kdor trajno, sezonsko ALI OBČASNO opravlja gospodar- 

sko in drugo dejavnost brez obrtnega dovoljenja (13. člen); 
2. kdor trajno ali sezonsko opravlja dejavnost domače obrti 

ali drugo dejavnost kot postranski poklic ali kdor sprejema 
goste na prenočišče in hrano, ne da bi to priglasil pristojnemu 
občinskemu upravnemu organu, ali kdor opravlja te dejavno- 
sti v nasprotju s tem zakonom (107., 115., 132., 134. člen); 

3. kdor v roku 15 dni po prenehanju opravljanja gospodar- 
ske in druge dejavnosti ne predloži dovoljenja za opravljanje 
dejavnosti pristojnemu občinskemu upravnemu organu, ki 
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mu ga je izdal, da na njem označi, da je prenehalo veljati (15. 
člen); 

(2) Z denarno Kaznijo najmanj 50.000 DINARJEV se kaznuje 
za prekršek samostojni obrtnik, ki: 

1. ustanovi skupno obratovalnico v nasprotju s tem zako- 
nom (99., 101. člen); 

2. prodaja v obrtni delavnici tuje izdelke v nasprotju s tem 

/. 
Zbori Skupščine SR Slovenije so obravnavali osnutek 

zakona o spremembah in dopolnitvah obrtnega zakona in ga 
sprejeli na svojih sejah dne 25. maja 1988. Izvršnemu svetu 
Skupščine SR Slovenije so naložili, da pripravi predlog 
zakona in upošteva pripombe, predloge in mnenja skupščin- 
skih delovnih teles zborov ter pripombe iz razprave delegatov 
na sejah zborov. 

Predlagatelj je pri oblikovanju rešitev v predlogu upošteval 
sklepa Zbora združenega dela in Zbora občin ter stališča 
Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR Slovenije, ki so jih 
sprejeli ob obravnavi osnutka zakona ter ustrezno upošteval 
vse pripombe in stališča, ki so bila dana na posvetih, ki jih je 
organizirala Republiška konferenca SZDL Slovenije, prav 
tako je temeljito preučil vse ostale pripombe in predloge iz 
razprav. Na tej podlagi so vse pripombe, predlogi in stališča 
v največji možni meri upoštevana, rešitve v zakonskem pred- 
logu pa ustrezno vsebinsko in redakcijsko dopolnjene. 
Predlog zakona, pripravljen na teh podlagah, je predložen 
v integralnem besedilu. (Zaradi preglednosti je besedilo pred- 
loga pisano z velikimi črkami, osnovno besedilo zakona 
- Uradni list SRS št. 15/86 pa z malimi črkami. Besedilo je 
terminološko usklajeno). 

V skladu s pripombo Zakonodajne komisije predlagatelj 
dopolnjuje 1. člen (1. člen osnutka) tako, da je iz 1. in 8. člena 
predloga povsem jasno razvidno, da delovni ljudje s samo- 
stojnim osebnim delom v lasti občanov lahko opravijo tiste 
dejavnosti oziroma dela iz posameznih dejavnosti, ki niso 
prepovedane z zveznim ali republiškim zakonom. 

Predlagatelj podaja prikaz zakonske ureditve dejavnosti, ki 
so bile zajete v 7. členu osnovnega zakona: 
- izdelava zdravil, mamil in strupov - republiškega zakona 

nimamo. Zvezna zakonodaja oziroma republiška ureja pogoje 
za OZD, za posameznike le izjemoma: 

1.) Zakon o dajanju zdravil v prometu (Ur. I. SFRJ, št 43/86- 
3., 5. in 47 člen) 

2.) Zakon o prometu strupov (Ur. I. SFRJ, št. 43/82, 64/85 
-1,7. in 11. člen) 

3. Zakon o proizvodnji in prometu mamil (Ur. I. SFRJ, št. 55V 
75, 58/85) 

4. Zakon o zdravstvenem varstvu (Ur. I. SFRJ, št. 1/80, 45/82, 
42/85 - 76. člen) 

- izdelava eksplozivnih snovi, urejeno za organizacije zdru- 
ženega dela v zakonu o eksplozivnih snoveh, vnetljivih tekoči- 
nah, plinih ter o drugih nevarnih snoveh (Ur. I. SRS. št. 18/77 
-8. člen) 

- izdelava strelnega orožja — dovoljeno v dosedanjem 
obsegu. Ureja zakon o orožju (Ur. I. SRS, št. 17/81 - p.b. - 48. 
člen) 
- izdelava kemičnih sredstev za zaščito rastlin in sredstev 

za dezinfekacijo in deratizacijo, oziroma kemičnih sredstev, ki 
so po predpisih označena kot nevarna okolju in ljudem. Repu- 
bliškega zakona nimamo za to področje, ureja pa zakon 
o varstvu rastlin pred boleznimi in škodljivci, ki ogrožajo vso 
državo (Ur. I. SFRJ, št 74/82) in zakon o varstvu rastlin pred 
boleznimi in škodljivci (Ur. I. SRS. št. 16/77), ki ureja promet, 
ne pa proizvodnjo 

- klanje živine in obdelava mesa v klavnicah - dovoljeno 
- rudarska dela - dovoljeno v dosedanejm obsegu, ureja 

zakon o rudarstvu (Ur. I. SRS, št. 17/75, 29/86 - 53. člen) 
- prevoz z zračnimi plovili - ureja zakon o zračni plovbi (Ur. 

I. SFRJ, št. 45/86 - 38 , 39., 40. in 66. člen) 
- žagarstvo - ureja zakon o gozdovih (Ur. I. SRS, št. 18/85, 

29/86 - 56. člen) 
- prevoz oseb z žičnicami - dovoljen, ureja zakon o varno- 

sti na žičnicah in vlečnicah (Ur. I. SRS, št. 17/81, 29/86) 

zakonom (106., 105., 113.) 
3. storitev in izdelkov, ki jih prodaja občanom, organizaci- 

jam združenega dela ali drugim družbenopravnim osebam ne 
označi s ceno (19. člen); 

4. ne priglasi v predpisanem roku pristojnemu občinskemu 
organu sprememb, ki so nastale glede podatkov, vpisanih 
v register (92., 93. člen). 

- tiskarstvo in grafična dejavnost - dovoljeno 
- javno predvajanje filmov prepovedano: - dejavnost je 

opredeljena kot dejavnost posebnega družbenega pomana. 
Ureja zakon o kultumo-umetniških dejavnostih in posredova- 
nju kulturnih vrednot (Ur.l. SRS, št. 10/84 - 29. člen) 

- dejavnost igralnic in iger na srečo - prepovedano, ureja 
zakon o igrah na srečo (Ur. I. SRS, št. 32/80 - 4. člen; 29/86) 

- trgovinske dejavnosti - dovoljena trgovina na drobno 
(kot prodaja na drobno in komisijska prodaja). Trgovina na 
debelo ni možna po zakonu o blagovnem prometu (Ur. I. SRS, 
št 21/77, 29/86) Zakon o združenem delu prepoveduje usta- 
navljanje OZD po občanih in civilno pravnih osebah; v 318. 
členu, da občani smejo ustanavljati organizacije združenega 
dela za prodajo na debelo. Zunanja trgovina je prepovedana 
z zakonom o prometu blaga in storitev s tujino (Ur. I. SFRJ, št. 
66/85 - 87 člen). 

- proizvodnja električne energije na hidroelektrarnah in 
drugih alternativnih virih nad 1000 kW moči - dejavnost je 
opredeljana kot dejavnost posebnega družbenega pomena. 
Področje ureja zakon o energetskem gospodarstvu (Ur. I. SRS, 
št. 33/81 - v 12. členu je proizvodnja dovoljena v dosedanjem 
obsegu: 29/86) 
- turistično posredovanje - dovoljeno, razen s tujino, kar 

prepoveduje zakon o prometu blaga in storitev s tujino (Ur. I. 
SFRJ, št. 66/85) 

- opravljanje finančno tehničnih, poslovnih in drugih stori- 
tev - dovoljeno v omejenem obsegu. 

Finančne, tehnične in poslovne storitve, ki se po klasifika- 
ciji uvršačjo v področje gosfx>darstva, so se opravljale doselj 
na podlagi 16 alineje 7. člena pod pojmom tim. intelektualnih 
storitev. Predlog zakona ta dela in dejavnost opredeljuje kot 
intelektualne storitve gospodarskega značaja 

- storitve reklame in ekonomske propagande - dovoljeno 
- projektiranje gredbenih objektov in drugo projektiranje 

- ureja zakon o graditvi objektov (Ur. I. SRS, št. 34/84 -49. in 
79. člen; 29/86) 

- inženiring - dovoljeno 
- poslovne storitve - knjigovodske, obdelava podatkov in 

računalniško programiranje, zastopanje, ekonomske, tehno- 
loške, organizacijske storitve in tem podobne storitve - dovo- 
ljeno 

-raziskovalno razvojne storitve v gospodarskih dejavnostih. 
- V 5. členu zakona (2. člen osnutka) predlagatelj v skladu 

s pripombami odbora za družbenopolitični sistem Zbora zdru- 
ženega dela, Zakonodajno-pravne komisije in Komisije za 
spremljanje izvajanja zakona o združenem delu opredeljuje 
kot delo na domu opravljanje dejavnosti za katero zaradi 
narave stvari ni potrebno imeti poslovnega prostora. Obrtni 
zakon namreč v 1. členu že sedaj določa, da delovni ljudje 
lahko opravljajo dejavnosti tudi v posameznih prostorih v sta- 
novanju, če gre za dejavnost kjer narava dela ne terja poslov- 
nega prosotora ali če se delo opravlja na terenu ali v prostorih 
naročnika ali kooperanta. Delovni človek, ki opravlja dejav- 
nost brez poslovnega prostora - v stanovanju, si mora prido- 
biti mnenje pristojnega stanovanjskega organa, kar je pogoj 
za opravljanje dejavnosti v stnanovanju. Kot delo na domu se 
zato šteje le opravljanje take dejavnosti, ki zaradi svoje narave 
ne zahteva poslovnega prostora, ki bi moral ustrezati vsem 
tehničnim predpisom kot jih določa obrtni zakon, pač pa 
zahteva le prostor, v katerem se lahko opravlja Dejavnost 
opravlja lahko delovhi človek sam ali pa s člani družinskega 
gospodinjstva s katerimi skelene delovno razmerje, ne sme pa 
zaposlovati drugih delavcev. Zaradi jasnosti določbe, je pred- 
lagatelj dopolnil ta člen tudi z določilom, da delovni človek, ki 
opravlja dejavnost v stanovanjskih prostorih ne more zaposliti 
drugih delavcev. Pri tem je predlagatelj upošteval dejstvo, da 
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se dejavnost opravlja v stanovanju, zato se ne more razrasti 
do takega obsega, da bi to lahko začelo ovirati druge stano- 
valce. Organizacija dela pri zaposlovanju večjega števila 
delavcev (npr. 10) se ne more več odvijati v prostoru, ki je še 
vedno stanovanje. Predlagatelj ohranja termin delo na domu, 
glede na to, da ga je uvedel zakon o združenem delu in se 
v praksi že uporablja. 

Tretji odstavek osnutka predlagatelj redakcijsko prenaša 
v 6. člen predloga. 

Delo na domu pozna tudi delovna prvna zakonodaja, kadar 
temeljna organizacija organizira delo na domu v dejavnostih, 
ki so predmet nejnega poslovanja ali so z njimi v neposredni 
zvezi (191. člen zakona o delovnih razmerjih - Ur. I. SRS, št. 
24/83, S'86, 18/88). V teh primerih se opravlja delo na domu 
kot delovno razmerje, na pa kot osebno delo (obrt) v smislu 5. 
člena tega zakona. 

- Določbo o ugotavljanju vrednosti sredstev s katerimi se 
bo dejavnost opravljala, (tretji odstavek 4. člena osnutka) 
prenaša predlagatelj zaradi sistematike zakona v poglavje, ki 
ureja ustanovitev in prenehanje obratovalnice - 90. člen. 

- Navedena sprememba 1. ter 5. odstavka 7. člena predloga 
obrtnega zakona je predlagana zaradi vskladitve s predlogom 
zakona o spremembah zakona o poslovnih stavbah in poslov- 
nih prostorih, ki naj bi bil sprejet po hitrem postopku in 
predvidel črtanje naslova II. poglavja zakona o poslovnih 
stavbah in poslovnih prostorih in sicer 6.. 7., 8. in 9. člena, ki 
omejujejo lastninsko pravico na poslovnih stavbah in poslov- 
nih prostorih, tako občanov neobrtnikov kot tudi članov obrt- 
nikov. 

Predlagana sprememba je v skladu z dogovorom, sprejetim 
na 102. seji Odbora za družbenoekonomsko ureditev, raz- 
vojno in tekočo gospodarsko politiko ob obravnavi predloga 
za izdajo zakona o spremembah zakona o poslovnih stavbah 
in poslovnih prostorih s predlogom zakona. 

Zaradi predloga Zveze obrtnih združenj Slovenije in Gospo- 
darske zbornice Slovenije, da naj se samostojnim obrtnikom 
v obrtnem zakonu omogoči prostovoljno odločanje o tem ali 
se bodo sredstva obratovalnice vodila ločeno na žiro računu 
ali ne, predlagamo črtanje navednega odstavka. Menimo 
namreč, da v obrtnem zakonu takšna fakultativna določba ni 
možna, prav tako pa bodo samostojni obrtniki lahko obliko- 
vali vire sredstev za razširitev materialne osnove dela in vire 
obratnih sredstev po določilih predloga zakona o spremem- 
bah in dopolnitvah zakona o davkih občanov in bo ustrezno 
rešen tudi nadzor nad njihovim koriščenjem. 

- V 9. členu je črtano določilo, da v primeru dvoma ali so 
določene dejavnosti ali posamezna dela iz dejavnosti prepo- 
vedane, daje mnenje republiški upravni organ pristojen za 
drobno gospodarstvo, po predhodnem mnenju Gospodarske 
zbornice Slovenije (drugi odstavek 6. člena osnutka), s čemer 
je predlagatelj sledil pripombam skupine delegatov za zbor 
združenega dela - gospodarsko področje - 29. okoliš iz 
občine Laško in Zakonodajno-pravne komisije, ker ocenjuje, 
da bi ta določba lahko zaradi obilice mnenj, ki jih je treba 
pribaviti zavirala postopek pri izdaji obrtnega dovoljenja. 

- V 12. členu je predlagatelj črtal v osnovnem besedilu 
zakona besedo -smiselno- (uporabo predpisov) ker se vsi ti 
predpisi, ki veljajo za OZD, uporabljajo tudi za obrtnike, saj za 
njih ni posebnih predpisov. 

V praksi je zaradi opredelitve, da se predpisi uporabljajo 
»smiselno«, prišlo do različnih tolmačenj. 

Predlagatelj je s črtanjem besede 'smiselno' jasneje dolo- 
čil osnovno besedilo zakona. 

- V13. členu v drugem odstavku je predlagatelj redakcijsko 
popravil besedilo (črtal -ko ima namen opravljati gospodar- 
sko dejavnost' - 9. člen osnutka), ker je določilo nepotrebno. 

- V 14. členu je predlagatelj dodal določbo, da se v obrtno 
dovoljenje vpiše dejavnost in dela. Določba je potrebna, ker 
se v praksi pojavljajo nejasnosti. Zaradi razmejitve pristojnosti 
v pritožbenem postopku bo tako iz obrtnega dovoljenja raz- 
vidno, kateri upravni organ je pristojen za reševanje pritožbe. 

- Pri določbah 22. in 23. člena (12. in 13. člen osnutka) je 
predlagatelj sledil stališčem Družbenopolitičnega zbora naj 
bo organiziranost obrtnikov opredeljena le načelno tako. da 
se obrtniki obvezno združujejo v zbornico, podrobnejša raz- 
de lava tega načela pa je prepuščena interesom obrtnikov 
samih. Izhajajoč tudi iz stališč, mnenj in predlogov Predsed- 
stva Republiške konference SZDL in opravljenih regijskih 

posvetov in mnenja Zakonodajno-pravne komisije je predla- 
gatelj opustil določbe o ustanovitvi zadružne zveze. 

- V 28. členu je na pobudo skupine delegatov za ZZD - 28. 
okoliš iz občine Maribor Tezno črtal besedilo, da lahko zdru- 
žijo svoja sredstva v POZD največ trije ožji družinski člani 
(četrti odstavek 26. člena osnovnega besedila. 

- Da ne bi bil presežen namen, ki ga zasleduje zakon 
o združenem delu, ki določa, da pogodbo o ustanovitvi POZD 
skleneta poslovodja in pooblaščeni predstavnik Gospodarske 
zbornice Slovenije je črtano določilo, da sklene pogodbo tudi 
družbenopravna oseba kadar zagotovi del sredstev za začetek 
dela POZD - 30. člen predloga obrtnega zakona. 

- V 39. členu se dodaja četrti odstavek, ki določa komisij- 
sko ugotavljanje vrednosti sredstev, ki jih poslovodja združuje 
v POZD. S tem se ohranja obstoječa rešitev (tretji odstavek 35. 
člena osnov, besedila) kot je predlagala skupina delegatov 
občine Maribor-Tezno za ZZD - 42. okoliš. 

- Spremenjeni sta določbi 58. in 80. člena (29. in 48. člen 
osnutka) po kateri naj bi po končanem postopku stečaja ali 
redne likvidacije POZD ali zadruge preostanek sredstev prev- 
zela občina in jih uporabila za ustanovitev nove ali pospešitev 
dejavnosti obstoječe POZD oziroma zadruge. Predlagatelj je 
na sugestijo Zakonodajnopravne komisije ponovno proučil ti 
določili in ju spreminja, tako da razširja možnosti za uporabo 
eventualno preostalih sredstev (mišljena so družbena sred- 
stva) za pospeševanje razvoja drobnega gospodarstva Glede 
na vsestransko odpiranje možnosti hitrega razvoja drobnega 
gospodarstva tako s področja družbenega kot zasebnega 
sektorja bi bilo neracionalno zakonsko omejevati namen upo- 
rabe teh sredstev le na POZD ali zadruge zlasti zato ker ni 
nujno, da bi bila v relativno kratkem času ustanovljena rtova 
enota. Zato predlagatelj razširja namembnost teh sredstev na 
celotno področje drobnega gospodarstva. 

- Elaborat o ekonomski upravičenosti ustanovitve 
zadruge bo presojal poleg Zveze obrtnih združenj Slovenije 
izvršni svet občin le v primeru, da se v zadrugo vlagajo tudi 
družbena sredstva (35. člen osnutka). 

- V 90. členu je zaradi jasnosti določbe drugega odstavka 
(tretji odstavek 4. člena osnutka) dodano določilo, da višino 
denarnih sredstev s katerimi začenja obrtnik opravljati dejav- 
nost določi sam po lastni presoji. Glede na to. da se sredstva, 
ki so potrebna za opravljanje dejavnosti ob ustanovitvi obra- 
tovalnice evidenčno ovrednotijo, upravni organ ne posega 
v samostojno odločitev prosilca o tem katera sredstva bo 
uporabil za opravljanje dejavnosti, ker zakon nalaga uprav- 
nemu organu le. da upošteva kot pogoj za izdajo obrtnega 
dovoljenja, da ima prosilec sredstva za opravljanje dejavnosti. 
Del dokumentacije priskrbi upravni organ po uradni dolžnosti 
(prepoved opravljanja poklica, poslovni prostor, poravnave 
davčne obveznosti). 

- V 97. členu dopolnjuje predlagatelj 11. točko tako, da 
preneha obratovalnica po zakonu z dnem pravnomočnosti 
odločbe s katero se ugotovi, da je obrtnik dobil obrtno dovo- 
ljenje na podlagi lažnih listin. 

- V 98. členu predlagatelj dopolnjuje 7. točko tako, da 
določa da občinski upravni organ lahko odloči, da obratoval- 
nica preneha tudi kadar davčni organ, ki je od obrtnika 
- davčnega zavezanca zahteval poroštvo, da bo poravnal 
neplačane obveznosti (kot to določa 253. člen zakona o dav- 
kih občanov - Uradni list SRS št. 32/85) ni predložil v roku, ki 
mu ga je določil poroštvene izjave. 

. - V 99. členu je predlagatelj črtal omejitev za ustanovitev 
skupne obratovalnice pri prodaji na drobno le na 4 ustanovi- 
telje. 

- Predlagatelj v poglavju gostinska in turistična dejavnost 
(64. do 66. člena osnutka) na novo opredeljuje sobodajalstvo 
občanov in sprejemanje gostov v kmečkih gospodarstvih. Na 
podlagi mnenja posameznih občinskih upravnih organov, da 
iz osnutka zakona ni dovolj jasno razviden status občanov, ki 
v svojem gospodinjstvu, počitniški hišici ali stanovanju spre- 
jemajo goste na prenočevanje oziroma pogoji, ki jih morajo 
izpolnjevati za opravljanje te dejavnosti, v predlog zakona 
vnaša določila, ki dodatno urejata to področje kot postranski 
poklic. 

Na ta način naj bi se izognili možnosti, da bi se v posamez- 
nih okoljih pri izvajanju zakona pojavila različna tolmačenja. 

- Glede turističnega posredovanja je sprejeta pripomba 
skupine delegatov za zbor združenega dela - gospodarsko 
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področje 47. okoliš in črtana smer izobrazbe (67. člen 
osnutka), ker ni mogoče natančno opredeliti, katera smer 
izobrazbe se šteje kot ustrezna. 

- V poglavju, ki ureja promet je predlagatelj na novo obli- 
koval določbo 119. člena glede opravljanja avtoprevozniške 
dejavnosti. Pri tem je sledil pripombam skupine delegatov za 
delegiranje v Zbor združenega dela in Zbor občin Skupščine 
SR Slovenije Skupščine občine Ljubljana Moste-Polje in 
občine Ljubljana-Center, ki predlagajo podrobnejšo opredeli- 
tev 2., 3., 4. in 5. odstavka 69. člena osnutka zakona, tako da 
bo jasno, kdaj gre za linijski in kdaj za izvenlinijski prevoz 
potnikov ter kdo in kakšne pogodbe se sklepajo za posa- 
mezne vrste prevozov z avtobusi. Predlagatelj je sledil tem 
pripombam in preoblikoval določbe drugega in tretjega 
odstavka tega člena tako, da je sedaj le v drugem odstavku 
kot ena izmed oblik javnega prevoza potnikov z avtobusom, ki 
jih bo lahko opravljal samostojni avtoprevoznik, določen 
posebni javni redni prevoz, ob upoštevanju določb 32. člena 
zakona o prevozih v cestnem prometu (Uradni list SRS, št. 45/ 
87). S to obliko prevoza bo samostojni avtoprevoznik lahko 
pričel po uskladitvi voznih redov, kadar bi na isti razdalji tudi 
drug prevoznik opravljal javni prevoz potnikov. Druga oblika 
prevoza je linijski prevoz z avtobusom, ki ga bo samostojni 
avtoprevoznik lahko opravljal na podlagi pogodbe z organiza- 
cijo združenega dela, ki ]e registrirana za opravljanje te vrste 
prevoza ali v okviru zadruge avtoprevoznikov. 

Skupina delegatov Skupščine občine Ljubljana-Bežigrad za 
delegiranje delegatov v Zbor združenega dela Skupščine SR 
Slovenije je predlagala, naj se v celoti črta besedilo drugega 
stavka drugega odstavka 69člena osnutka zakona ter tretji, 
četrti in peti odstavek tega člena. Meni, da lahko le večja 
konkurenca spodbudi družbeni sektor na področju avtopre- 
vozništva k reorganizaciji, večji racionalizaciji in boljši kvali- 
teti prevozov. Predlagatelj se strinja, vendar meni, da je 
potrebno ob večji konkurenci na področju opravljanja cestnih 
prevozov hkrati zagotoviti tudi enake pogoje vsem izvajalcem 
teh storitev. Zato je predlagatelj tem pripombam sledil tako, 
da je opustil v drugem odstavku 69. člena predloga določilo 
dosedanjega drugega stavka tega odstavka, ki je določal, da 
so za opravljanje javnega prevoza potnikov na podlagi 
pogodbe, v primeru ko poteka linija preko območja dveh ali 
več občin, potrebna poleg odobritve upravnega organa, pri- 
stojnega za promet, tiste občine, kjer se prevoz začne, tudi 
soglasja pristojnih upravnih organov drugih občin, ter bese- 
dilo tretjega odstavka tega člena, po katerem naj bi se prevozi 
v linijskem prometu na podlagi pogodbe opravljali v krajih, 
kjer drug prevoznik ne opravlja javnega prevoza potnikov, ali 
kadar ta ne zadošča prevoznim potrebam. Soglasja pristojnih 
upravnih organov drugih občin kot pogoj za opravljanje 
posebnega javnega rednega prevoza potnikov predpisuje že 
zakon o prevozih v cestnem prometu tako za prevoznika- 
organizacijo združenega dela kot tudi za samostojnost avto- 
prevoznika. 

Ni pa mogel predlagatelj upoštevati predloga za črtanje 
četrtega in petega odstavka 69. člena osnutka saj so prav 
z jasno opredelitvijo vseh možnih oblik javnega prevoza pot- 
nikov z avtobusom, ki jih bo lahko opravljal samostojni avto- 
prevoznik, zagotovljeni tako njemu kot tudi javnemu prevoz- 
niku enaki pogoji za opravljanje te dejavnosti. Z rešitvijo v 4. 
odstavku tega člena se želi izboljšati kvaliteta prevozov potni- 
kov v linijskem cestnem prorrtetu in posebnem javnem red- 
nem prevozu. Težnja, ki se zasleduje v tej rešitvi je torej 
v usmeritvi kapacitet samostojnih avtoprevoznikov tudi v linij- 
ski prevoz, v katerem se prevaža pretežni del potnikov ter 
v posebni javni redni prevoz in s tem vzpodbuditi konkurenco 
ter dvigniti kvaliteto storitev za uporabnika. Družbeno nespre- 
jemljiva bi bila namreč rešitev, ki bi dajala samostojnemu 
avtoprevozniku možnost dogovarjanja samo za najdonos- 
nejše oblike in pogoje prevozov potnikov v prostem cestnem 
prometu, medtem ko za linijski prevoz ali posebni javni redni 
prevoz ne bi bil zainteresiran. 

Zaradi jasnosti v praksi in možnosti izvajanja inšpekcij- 
skega nadzora je predlagatelj dopolnil določbo 71. člena 
osnutka z novim drugim odstavkom, ki zavezuje samostoj- 
nega avtoprevoznika, da ima v vozilu, s katerim opravlja 
prevoz, vedno obrtno dovoljenje. Skladno s tem je dopolnil 
kazenske določbe. 

Predlagatelj je spremenil tudi določbo 123. člena (74. člen 

osnutka) v skladu s pripombami skupin delegatov Skupščine 
občine Ljubljana Moste-Polje, Skupščine občine Ljubljana- 
Center za Zbor združenega dela in Zbor občin Slovenije SR 
Slovenije, naj se opredeli, katera občina je pristojna za izdajo 
obrtnega dovoljenja za opravljanje, če se prevoz opravlja 
v več občinah. Predlagatelj je sledil pripombam in je besedilo 
zadnjega stavka tega člena spremenil tako, da je za izdajo 
tega dovoljenja pristojna vselej tista občina, pri kateri je 
plovni objekt vpisan. 

Črtana je določba 77. člena osnutka zakona, kjer je bilo 
določeno oddajanje manjših plovnih objektov kot samostojna 
obrtna dejavnost in je bila s tem v zvezi določena pristojnost 
za izdajanje dovoljenja. Predlatgatelj opušča to določbo, ker 
ne gre za prevoze s plovnimi objekti in se bo dejavnost lahko 
opravljala v okviru turistične dejavnosti pod splošnimi pogoji. 

- V 131. členu je zaradi jasnosti predlagatelj opredelil 
pojem »določenih dejavnosti« pri intelektualnih storitvah (82. 
člen osnutka) tako da je določil, da se kot intelektualne 
storitve gospodarskega značaja štejejo samo storitve 
v gospodarskih dejavnostih. To pomeni po enotni klasifikaciji 
dejavnosti področje, ki zajema finančne, tehnične, poslovne 
in druge storitve. 

-Predlagatelj v 136. (85. člen osnutka) sledi stališčem druž- 
benopolitičnega zbora in določa, da zaposlitev drugih delav- 
cev še vedno dovoljuje občinski upravni organ. 

- Predlagatelj je spremenil prehodne in končne določbe 
glede na spremenjeno besedilo. Glede na novo ureditev 
dejavnosti avtoprevozništva v prehodnih določbah je predla- 
gatelj zavezal tudi samostojne avtoprevoznike, da uskladijo 
svoje poslovanje z določbami 119. člena predloga tega 
zakona v roku 6 mesecev po njegovi uveljavitvi. S tem želi 
zagotoviti opravljanje te dejavnosti vsem samostojnim avto- 
prevoznikom pod enakimi pogoji, tako tistim, ki bodo to 
dejavnost začeli šele v bodoče opravljati kot tistim, ki so 
doslej že pridobili obrtno dovoljenje. Tako bo tudi sanirano 
stanje, ki je nastalo na področju te dejavnosti zaradi neenotne 
uporabe določb 111. člena veljavnega obrtnega zakona, saj 
so občinski upravni organi izdajali obrtna dovoljena samo- 
stojnim avtoprevoznikom le, da bi ustrezno ugotavljali izpol- 
njevanje pogojev, ki jih za opravljanje dovoljenih oblik jav- 
nega prevoza potnikov z avtobusom predpisuje zakon. 

III. 
Vrsta pripomb in stališč presega sistemske podlage obrt- 

nega zakona, ki jih daje veljavna ustava, zato jih predlagatelj 
ob pripravi predloga zakona ni mogel upoštevati. Ta mnenja 
in predloge bo uporabil pri oblikovanju celovitejših in trajnej- 
ših rešitev na tem področju po sprejetju ustavnih sprememb. 
Posebej velja to za prepovedovanje opravljanja posameznih 
dejavnosti ali del z osebnim delom glede na družbeni interes, 
ki je lahko podlaga za tako prepovedovanje. Poudariti 
moramo, da je v obstoječi zakonodaji zelo malo omejitev 
oziroma izrecnih prepovedi opravljanja dejavnosti s samostoj- 
nim osebnim delom, saj le-ta ni bila oblikovana ob predpo- 
stavki, da je dovoljeno opravljati vse dejavnosti kot to določa 
novi zakon o združenem delu. 

Predvsem so tu določbe o omejitvah pri opravljanju posa- 
meznih dejavnosti zaradi skrbi za zdravje in življenje ljudi, 
tako v zvezni zakonodaji kot tudi v republiški zakonodaji. 
Usmeritev na kar najmanjše število prepovedi je predlagatelj 
podal predvsem s področja republiške zakonodaje in je 
v skladu s sklepi in s stališči Izvršnega sveta S SRS, družbeno- 
političnega zbora Skupščine SRS pripravil informacijo, iz 
katere so razvidne predlagane spremembe zakonodaje. 

Pripombe in pobude za ureditev pravnega statusa obrato- 
valnice samostojnega obrtnika kot civilno pravne osebe, vla- 
ganja občanov v zasebni sektor in določbe o zadružništvu, bo 
prav tako možno celovito rešiti po spremembi Ustave SFRJ in 
SRS. Predlagatelj je v tej smeri dal Komisiji za ustavna vpraša- 
nja pri skupščini SRS pobudo za spremembo ustave, ter 
predlagal, da vsebinsko dopolni XVII. amandma, kakor tudi 
XV. in XVI. amandma glede zadružništva. 

Sedanje ustavne in zakonske določbe izenačujejo zadrugo 
z organizacijo združenega dela, zadružno lastnino z družbeno 
lastnino. Ustavne pobude so oblikovane tako, da bi bila 
zadruga civilno pravna oseba (sedaj je družbenopravna) in 
zadružna lastnina posebna oblika zasebne lastnine, ki nastaja 
po volji zadružnikov. Takšna ustavna ureditev bi šele lahko 
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predstavljala popolnoma novo osnovo za zakonsko ureditev 
zadružništva 

Vprašanje skladov se rešuje v okviru problematike drob- 
nega gospodarstva in zato predlagatelj ne daje normativnih 
podlag v obrtni zakon. Predlagatelj meni, da obrtni zakon ne 
more biti podlaga za ustanavljanje skladov za ftospeševanje 
razvoja drobnega gospodarstva, saj je potrebno s skladi 
pospeševati razvoj celotnega drobnega gospodarstva in ne le 
zasebnega sektorja, V mesecu septembru bo predlagate)/ 
poleg osnutka strategije razvoja drobnega gospodarstva 
obravnaval tudi model delovanja skladov za pospeševanje 
razvoja drobnega gospodarstva in zagotovitev finančnih 
virov, oziroma zakonskih osnov, s katerimi bodo podane 
podlage za oblikovanje potrebnih sredstev za pospeševanje 
razvoja drobnega gospodarstva v SR Sloveniji. Sredstva naj bi 
bila namenjena ustanavljanju novih enot drobnega gospodar- 
stva družbenega in zasebnega sektorja in bodo predstavljale 
poleg bančnih sredstev ustanoviteljev potrebno ekonomsko 
stimulacijo za zmanjševanje poslovnih rizikov, v novo usta- 
novljeni enoti drobnega gospodarstva. 

Predlagatelj ni sledil pobudi Zakonodajrtopravne komisije, 
da bi se v obrtnem zakonu ohranile samo tiste določbe 
o POZD in zadrOgah, ki so nujno potrebne glede na zakon 
o združenem delu ker smatra, da bo končna normativna 
ureditev odvisna tudi od družbenega dogovora, ki ureja vpra- 
šanja razvoja drobnega gospodarstva za celotno območje 
SFRJ in bo možna celovita proučitev teh določb šele po 
ustavnih spremembah. 

Vrsta pripomb in pobud vsebinsko ne sodi v obrtno zakono- 
dajo kot npr. ureditev dolžniško upniškega razmaja za 
nosilce samostojnega osebnega dela, vključevanje v nepo- 
sredno blagovno menjavo s tujino, enakopravni tiosi$p do 
bančnega kapitala in vrsto ukrepov ekonomske politike. 

Predlagatelj je pripravil analizo ustreznosti sistemskil^reši- 
tev za razvoj in vključevanje zasebnega sektorja v medna- 
rodno menjavo (priloga 2), ki jo je Republiški komite za, 
mednarodno sodelovanje posredoval Zveznemu izvršnemu * 
svetu. Analiza, s predlogi rešitev za celovito in komj>)eksr>o 
vključevanje samostojnega dela v mednarodno menjavo, je 
bila obravnavana na 230. seji ZlS-a dne 3. 3 19&8 ZIS je 
zadolžil ustrezne zvezne organe, da pristopijo k spremembam 
predpisov, vendar do sedaj ni bila sprejeta še nobena rešitev; 
predlagana v analizi. 

Prizadevanja za izenačitev dolžniško upniškega razmerja 
zasebnega in dnižbenega sektorja so prisotna že daljše raz- 
dobje Predlagatelj je v sodelovanju s Republiškim sekretari- 
atom za finance ob spremembi zakona o spremembah in 
dopolnitvah zakona o zavamvanju plačil med uporabniki 
družbenih sredstev (priloga 3) pripravil gradivo za IS S SRS, 
v katerem je predlagal delegatom iz SR Slovenije, da naj 
v zveznem zboru Skupščine SFRJ uveljavljalo pripombo, za 
izenačitev zavarovanja obveznosti plačil zasebnemu in druž- 
benemu sektorju. Pripomba ni bila sprejeta. 

Analiza finančnih in materialnih virov za pospeševanje raz- 
voja drobnega gospodarstva bo podrobno razdelila proble- 
matiko ter možne rešitve kreditiranja zasebnega sektorja 
drobnega gospodarstva, ki bodo vsporfoujale k večjemu raz- 
voju tega področja. 

Ostale pripombe, ki jih predlagatelj ni upošteval: 
- Predlagatelj ni spreminjal določbe 11. člena (8. člen 

osnutka j, ker naj bi po mnenju skupine delegatov za Zbor 
združenega dela in Zbor občin - gospodarsko področje - 29. 
okoliš pri zajemanju dohodka obratovalnice, ki jo ima delovni 
človek v več fizično ločenih poslovnih prostorih prihajalo do 
nejasnosti, kjje je davčni zavezanec. Delovni človek, ki oprav- 
lja dejavnost, je davčni zavezanec le v tisti občini, k jer ima 
dejavnost, prijavljeno - to pomeni, kjer ima poslovni sedež 
(firmo) obratovalnice. Fizično ločen prostor v drugi občini 
pomeni le »izpostavo« matične obratovalnice, ne pa novega 
sedeža obratovalnice Fizično ločen prostor mora biti prav 
tako označen s firmo obratovalnice. Predlagatelj posebej 
opozarja na vsebinsko razliko med obratovalnico in poslov- 
nimi prostori oziroma delovnimi prostori. Obrtnik ima lahko le 
eno obratovalnico (kot npr. eno trgovino, eno čistilnico) in 
več poslovnih oziroma delovnih prostorov, (kot npr.: skladišče 
za trgovino,, več zbiralnic za čistilnico ip. d), kar se v celoti 
pojmuje kot osebno delo. x 

- V zvezi s 14. členom (10. člen 'osnutka) predlagatelj ni 

sprejel pripomb skupin delegatov za Zbor združenega dela 
— gospodarsko področje — 1. okoliš in 28. okoliš ter skupine 
delegatov za Zbor združenega dela delegiranih s področja 
obrtnih in podobnih dejavnosti za Zbor združenega dela — 5. 
okoliš, ki so predlagali naj se 15 dnevni rok za izdajo obrtnega 
dovoljenja šteje šefe potem, ko upravni organ, pristojen za 
izdajo obrtnega dovoljenjaprejme vsa dokazila in mnenja od 
drugih upravnih organov, ki so fmtrebna za izdajo obrtnega 
dovoljenja. Predlagatelj ocenjuje, da bi taka dopolnitev 
v praksi dejansko pripeljala celo do podaljšanja postopka pri 
izdajanju obrtnega dovoljenja. Rok 15 dni za izdajo obrtnega 
dovoljenja je bil dogovorjen z medrepubliškim dogovorom in 
so ga nekatere republike (npr. SR Hrvaška) že sprejele v svojo 
obrtno zakonodajo. V skladu s prizadevanji, da se omogoči 
pridobitev obrtnega dovoljenja v čimkrajšem času predlaga- 
telj ni mogel sprejeti navedenih pripomb. 

— Mnenja skupine delegatov za Zbor združenega dela 
— 42. okoliš iz občine Maribor-Tezno, da pri izdaji obrtnih 
dovoljenj največje ovire f»redstavljajo tehnični predpisi ipo 
katerih se presojajo poslovni prostori, delovna sredstva in 
oprema, ki služijo za opravljanje dejavnosti. Glede nato, daje 
za poenostavitev tega področja predhodno potrebno pripra- 
viti celovit pregled zakonodaje in iz obstoječe prakse pri izdaji 
obrtnih dovoljenj ugotoviti možnosti za take poenostavitve 
predlagatelj do priprave predloga ni mogel opraviti take ana- 
lize Bo pa mnenje upošteval pri nadaljnjem dograjevanju 
zakonodaje s področja osebnega dela. 

— Črtanje^ določbe, da se tisti del sredstev,, ki jih dobi 
poslovodja iz čistega dohodka kot od/plačilo oziroma /povra- 
čilo sredstev ne more obdavčiti (30. člen osnutka) ne bo imelo 
negativnih ekonomskih posledic kot v svojih pripombah opo- 
zarja skupina delegatov občine Maribor-Tezno za Zbor zdru- 
ženega dela - 42. okoliš, ker se določba prenaša v celoti: 
v zakon o davkih občanov in se s tem ohranja njeno dotedanjo 
veljavnost. 

— Predlagatelj meni, da podrobnejših pogojev za opravlja- 
nje dejavnosti turizma na kmefih ni smotrno določati z repu- 
bliškim predpisom in da morajo biti za to še naprej pristojne 
občine, saj kot najožje družbenopolitične skupnosti upošte- 
vaje različne krajevne razmere oziroma potrebe najuspeš- 
nejše lahko urejajo,, vzpodbujajo in usmerjajo razvoj te dejav- 
nosti na svojem območju. Skupina delegatov za Zbor združe- 
nega dela iz občine Piran je podala predlog, da občanu, ki 
oddaja do 20 ležišč ni /potrebno voditi /poslovnih knjig, izpol- 
njevati pogojev strokovne uposobijen&sti, pridobiti soglasja. 

Predlog izhaja iz stališča, da je potrebno postaviti zgornjo 
mejo (20 ležišč) do katere lahko občani sprejemajo goste na 
prenočevanju v okviru svojega gospodinjstva, oziroma od 
katere dalje bi t)iSo to redna dejavnost 

Zakonsko določijo, po katerem delovni človek oziroma 
občan, ki sprejema goste na prenočevanje in zajtrk ne more 
uporabljati dopolnilnega dela drugih oseb ob doslednem 
upoštevanju davčnih predpisov zadošča, da v predlog zakona 
ni potrebno vnašati drugih omejitev. Prav tako ni potrebno, da 
se pooblasti občine, da same lahko predpišejo zgornjo mejo 
števila, do katere sme občan sprejemati na prenočevanje 
v okviru svojega gospodinjstva oziroma, da predpišejo 
dodatne podrobnejše pogoje, pod katerimi lahko občan 
opravlja to dejavnost saj razlike med občinami v SR Sloveniji 
na tem jiodročju niso tolikšne, da bi bilo to upravičeno, poleg 
tega pa bi določanje dodatnih podrobnejših pogojev omeji- 
tveno delovalo na razvoj te dejavnosti.. Predloga, da občanom, 
ki sprejemajo goste na prenočevanje ne bi bilo potrebno 
voditi poslovnih knjig,, ni mogoče uveljaviti v okvirni obrtnega 
zakona. 

Predlagelj ni upoštval pripombe občine Maribor-Rotovž, naj 
bi bila dana možnost ustanovitve skupne obratovalnice za 
avtoprevozniško dejavnost Značilnost skupine obratovalnice 
kot jih obrtni zakon opredeljuje ne daje možnosti, da bi se 
avto/prevozniška dejavnost opravljala tudi v tej organizacijski 
obliki, saj je smisel skupne obratovalnice večja izkoriščenost 
delovnih sredstev npr. z dvoizmenskim dellom, kar pa na enem 
delovnem sredstvu ob možnosti zaposlitve dodatnega waz- 
nika ni potrebna niti smiselna. 

Vključevanje avtopremznikov v mednarodni potniški pro- 
met, pa je urejeno lahko le zveznim zakonom. 

IV.: 
Za izvedbo zakona niso /zotrebna sredstva. 
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