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PREDLOG ZAKONA
o Službi družbenega knjigovodstva
v SR Sloveniji (ESA-481)
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na 28. seji dne 18.
10. 1984 določil besedilo:
- PREDLOGA ZAKONA O SLUŽBI DRUŽBENEGA KNJIGOVODSTVA V SR SLOVENIJI,
ki vam ga pošiljamo v obravpavo na podlagi prve alinee
210. člena, 261. in 262. člena poslovnika Skupščine SR
Slovenije.
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na podlagi 85.
člena poslovnika Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije
in na podlagi 215. in 216. člena poslovnika Skupščine SR
Slovenije določil, da bodo kot njegovi predstavniki pri
I. Splošne določbe
1. člen
Služba družbenega knjigovodstva v SR Sloveniji (v nadaljnjem besedilu: služba v republiki) je samostojna in neodvisna
organizacija, ki opravlja kot skupna služba organizacij združenega dela in drugih uporabnikov družbenih sredstev ter kot
informacijska služba družbenega sistema informiranja dela in
naloge družbenega knjigovodstva in plačilni promet v državi.
2. člen
Služba v republiki opravlja dela in naloge, ki imajo pomen
za vso državo, določene z zakonom o službi družbenega
knjigovodstva (Uradni list SFRJ, št. 70-830/83) in naloge družbenega knjigovodstva, določene s tem zakonom in drugimi
predpisi.
Dela in naloge službe v republiki so dejavnost posebnega
družbenega pomena.
3. člen
Služba v republiki dela po zakonu in drugih, na podlagi
zakona izdanih predpisih in je v mejah svojih pravic in dolžnosti odgovorna za njihovo uporabo.
Služba v republiki je samostojna pri svojem delu.
4. člen
Za svoje delo pri opravljanju del in nalog družbenega knjigovodstva, ki so določene v tem ali drugem^ republiškem
zakonu, je služba v republiki odgovorna Skupščini SR Slovenije.
Skupščina SR Slovenije nadzoruje delo službe v republiki.
5. člen
Služba v republiki opravlja naloge s svojega delovnega
področja prek organizacijskih enot, to je prek centrale in
podružnic.
6. člen
Služba v republiki daje Skupščini SR Slovenije letno
poročilo o delu službe v republiki in zaključni račun službe v
republiki, če Skupščina SR Slovenije zahteva, pa tudi poročilo
o izvršitvi posameznih nalog, ki so ji bile zaupane.
7. člen
Služba v republiki sprejme delovni program v skladu z
delovnim programom službe družbenega knjigovodstva,
nalogami, določenimi v republiškem zakonu in nalogami, ki
jih je prevzela z družbenimi dogovori, samoupravnimi sporazumi in pogodbami.
Na podlagi delovnega programa službe v republiki sprejmejo njene organizacijske enote svoje podrobnejše delovne
načrte.

delu skupščinskih delovnih teles sodelovali:
- Rudi ŠEPIČ, član Izvršnega sveta in republiški
sekretar za finance,
- dr. Jože KUNIČ, namestnik republiškega sekretarja
za finance,
- Ada GORJUP, namestnica republiškega sekretarja za
finance,
- Marko LOZEJ, republiški svetovalec v Izvršnem svetu
Skupščine SR Slovenije,
- Zvonko DRAKSLER, republiški podsekretar v Republiškem sekretariatu za finance.
8. člen
Služba v republiki mora iz svojih sredstev povrniti škodo, ki
jo pri opravljanju del in nalog s svojega delovnega področja
povzroči uporabniku družbenih sredstev njen organ ali delavec s svojim nezakonitim ali nepravilnim delom.
9. člen
Služba v republiki ne plačuje republiških in občinskih taks
za spise in dejanja v postopku pred sodišči, upravnimi in
drugimi organi ter organizacijami v SR Sloveniji.
Določba prejšnjega odstavka se uporablja tudi za Službo
družbenega knjigovodstva Jugoslavije in službe družbenega
knjigovodstva v drugih republikah in avtonomnih pokrajinah.
10. člen
Pri opravljanju del in nalog s svojega delovnega področja
služba v republiki in njene organizacijske enote sodelujejo s
Službo družbenega knjigovodstva Jugoslavije in službami
družbenega knjigovodstva v drugih republikah in avtonomnih
pokrajinah.
Služba v republiki in njene organizacijske enote so dolžne
dajati pravno pomoč Službi družbenega knjigovodstva Jugoslavije in službam družbenega knjigovodstva v drugih republikah in avtonomnih pokrajinah na njihovo zahtevo.
11. člen
Delo službe v republiki je javno.
Služba v republiki in njene organizacijske enote obveščajo
javnost o svojem delu pri opravljanju del in nalog s svojega
delovnega področja ter opažanjih in pojavih pri razvoju družbeno-ekonomskih odnosov prek poročil skupščinam družbenopolitičnih skupnosti, z obveščanjem družbenopolitičnih
organizacij, prek javnih občil in na druge načine, ki so
določeni v zakonu ali statutu službe.
II. Dela in naloge službe v republiki
12. člen
Služba v republiki opravlja evidenco in informativno-analitična dela in naloge o razpolaganju z družbenimi sredstvi,
kontrolo pravilnosti podatkov o razpolaganju z družbenimi
sredstvi, kontrolo zakonitosti razpolaganja z družbenimi sredstvi, kontrolo izpolnjevanja obveznosti uporabnikov družbenih sredstev, ekonomsko-finančno revizijo ter druga dela in
naloge družbenega knjigovodstva, določene z zakonom ter
plačilni promet v državi.
13. člen
Služba v republiki opravlja v okviru kontrole izpolnjevanja
obveznosti uporabnikov družbenih sredstev tudi kontrolo
zakonitosti in pravilnosti obračuna, pravočasnosti vplačila in
poročevalec
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pravilnosti usmerjanja prispevkov in drugih obveznosti
samoupravnih interesnih skupnosti.
Če uporabnik družbenih sredstev ne izda v predpisanem
roku naloga za plačilo z zakonom predpisanih obveznosti do
samoupravnih interesnih skupnosti ali obveznosti do samoupravnih interesnih skupnosti, ki so bile določene z zakonom
in sprejete s samoupravnimi sporazumi ter se plačujejo iz
dohodka oziroma iz osebnih dohodkov, izda nalog za poravnavo teh obveznosti služba v republiki.
Služba v republiki izda nalog tudi za poravnavo dospelih
obveznosti do samoupravnih interesnih skupnosti materialne
proizvodnje, od katerih je odvisno uresničevanje osnovnih
ciljev družbenega razvoja, določenih v družbenem planu SR
Slovenije, ki so bile sprejete s samoupravnim sporazumom in
jih uporabnik družbenih sredstev ni poravnal v predpisanem
roku, če je služba v republiki s takšnim samoupravnim sporazumom sprejela tako obveznost in če je uporabnik družbenih
sredstev s sprejetjem samoupravnega sporazuma soglašal s
takšnim načinom poravnavanja obveznosti.
14. člen
V okviru svojega delovnega področja opravlja služba v
republiki kot informacijska služba družbenega sistema informiranja dejavnosti na področju družbenega sistema informiranja skupnega pomena za republiko, določene z zakonom.
Pri opravljanju dejavnosti na področju družbenega sistema
informiranja, skupnega pomena za republiko, služba v republiki zlasti:
- evidentirđ, zbira in obdeluje podatke, predpisane s srednjeročnimi in letnimi programi statističnih raziskovanj,
pomembnih za republiko, v skladu z zakonom ali drugim
predpisom;
- zagotavlja podatke, kazalce, informacije in analize, s
svojega delovnega področja, ki so pomembne za pripravo,,
sprejetje in spremljanje uresničevanja družbenega plana SR
Slovenije in drugih dokumentov, ki načrtujejo družbenoekonomski razvoj republike in posameznih občin;
- zagotavlja informacije in analize o ekonomsko-finančnem položaju, rezultatih in pogojih gospodarjenja in drugih
odnosih posameznih dejavnosti, ki so opredeljene v družbenem planu republike kot dejavnosti posebnega pomena;
- zagotavlja podatke, kazalce, informacije in analize za
pripravo, sprejetje in spremljanje republiških zakonov ter drugih predpisov in splošnih aktov.
Vsebina, način sestavljanja, roki in drugi pogoji ter obveznosti v zvezi z opravljanjem nalog po drugi, tretji in četrti
alinei prejšnjega odstavka se določijo v delovnih programih
službe v republiki.
III. Organizacija službe v republiki
15. člen
Služba v republiki je pravna oseba s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi, ki jih ima po ustavi, zakonu in
svojem statutu (v nadaljnjem besedilu: statut).
Služba v republiki posluje z imenom: Služba družbenega
knjigovodstva v SR Sloveniji.
Sedež službe v republiki je v Ljubljani.
Služba v republiki in njene organizacijske enote imajo
pečat, na katerem je ime službe v republiki oziroma organizacijske enote in grb SR Slovenije.
16. člen
Organizacijska enota ima poslovno in pravdno sposobnost
v mejah sredstev, pravic, obveznosti in odgovornosti, ki jih
ima po tem zakonu in statutu?
17. člen
Centrala ima svoj sedež v Ljubljani in posluje z imenom:
Služba družbenega knjigovodstva v SR Sloveniji, Centralna
Ljubljana.
Centrala opravlja naslednja dela in naloge:
- zagotavlja v podružnicah enotno opravljanje del in
nalog, ki imajo pomen za vso državo, uporabo enotnega
postopka, enotne metodologije dela ter enotno uporabo
zakonov in drugih predpisov;
poročevalec

- zagotavlja opravljanje del in nalog v podružnicah,
določenih s tem zakonom ali drugim predpisom ter kontrolira
njihovo izvršitev;
- opravlja evidenco in informacijsko-analitična dela in
naloge ter sodeluje z drugimi informacijskimi službami, ki so
skupnega pomena za republiko, na področju družbenega
sistema informiranja;
- opravlja ekonomsko-finančno revizijo;
- v kontrolnem postopku pripravlja odločbe na drugi stopnji in odločbe v revizijskem postopku ter sodeluje v računskem upravnem sporu;
- pripravlja strokovna navodila za delo podružnic pri izvajanju republiških predpisov;
- neposredno kontrolira uporabo predpisov pri uporabnikih družbenih sredstev, kadar tako določi generalni direktor;
- opravlja instruktažo in kontrolo dela in poslovanja v
podružnicah;
- pripravlja gradiva za svet Službe družbenega knjigovodstva v SR Sloveniji (v nadaljnjem besedilu: svet);
- opravlja druga dela in naloge, ki jih določa ta zakon in
statut.
18. člen
Podružnica se praviloma ustanovi za območje več občin.
Za opravljanje določenih nalog ima lahko podružnica eno
ali več ekspozitur kot izločeno delovno enoto.
Pri ustanavljanju podružnic in ekspozitur se upoštevajo
potrebe uporabnikov družbenih sredstev, oddaljenost uporabnikov družbenih sredstev, obseg del in nalog, sredstva za
delo, kadrovski pogoji in ekonomičnost poslovanja ter druga
merila, določena s statutom.
O ustanovitvi podružnice ali njene ekspoziture odloči svet
po predhodnem mnenju pristojnih organov občin z območja,
na katerem bo delovala podružnica ali ekspozitura.
Podružnica posluje z imenom: Služba družbenega knjigovodstva v SR Sloveniji, podružnica z navedbo kraja, kjer je
njen sedež.
19. člen
Podružnica neposredno ali po svojih ekspoziturah opravlja
na svojem območju:
- evidenco in informacijsko-analitične naloge;
- kontrolo pravilnosti podatkov o razpolaganju z družbenimi sredstvi, kontrolo zakonitosti razpolaganja z družbenimi
sredstvi, kontrolo izpolnjevanja obveznosti uporabnikov družbenih sredstev ter vodi upravni računski postopek na prvi
stopnji;
- naloge ekonomsko-finančne revizije v primerih, določenih s statutom;
- plačilni promet v državi;
- druga dela in naloge, ki jih določa ta zakon in statut.
20. člen
Izjemoma lahko opravlja podružnica dela in naloge iz prejšnjega člena na območju druge krajevno pristojne podružnice
v primerih in pod pogoji, ki so določeni v statutu.
21. člen
Če organizacijska enota službe v republiki ne opravi posamezne naloge s svojega delovnega področja ali jo opravi
nezakonito, strokovno nepravilno ali nepravočasno, lahko
generalni direktor odredi, da to nalogo opravijo delavci drugih organizacijskih enot.
IV. Svet in generalni direktor
22. člen
Organa službe v republiki sta svet in generalni direktor.
23. člen
Za uresničitev organiziranega sodelovanja uporabnikov
družbenih sredstev pri opravljanju del in nalog z delovnega
področja službe v republiki in za uresničitev družbenega
vpliva na njihovo opravljanje se ustanovi svet.
Svet sestavljajo: štirinajst delegatov Skupščine SR Slovenije, od katerih mora biti več kot polovica iz združenega dela
ter po en delegat Republiške konference Socialistične zveze
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delovnega ljudstva Slovenije in Republiškega sveta zveze
sindikatov Slovenije.
Mandat delegatov v svetu traja štiri leta.
Generalni direktor je po položaju član sveta.
Pri delu sveta sodelujejo tudi delegati delovnih skupnosti
organizacijskih enot službe v republiki. Število teh delegatov
se določi s statutom.
24. člen
Svet odloča o zadevah s svojega delovnega področja na
sejah. Sklep je sprejet, če je zanj glasovalo več kot polovica
članov sveta.
25. člen
Svet si predpiše poslovnik o svojem delu, v katerem uredi
organizacijo in način svojega dela ter druga vprašanja, ki
imajo pomen za njegovo delo.
26. člen
Svet opravlja naslednje naloge:
- sprejema statut;
- odloča o ustanavljanju podružnic in ekspozitur
- sprejema delovni program službe v republiki;
- sprejema letno poročilo o delu službe v republiki;
- sprejema finančni načrt, periodične obračune in določa
zaključni račun službe v republiki;
- razporeja sredstva amortizacije za zgradbe in računalniško opremo;
- sprejema program razvoja in izboljševanja tehnične in
tehnološke osnove dela službe v republiki;
- sprejema splošne akte o strokovni izobrazbi ter strokovnem usposabljanju in izpopolnjevanju delavcev, ki opravljajo
določena dela in naloge, pomembne za delo službe v republiki;
- sprejema program strokovnega usposabljanja in izpopolnjevanja delavcev, ki opravljajo določena dela in naloge,
pomembne za delo službe v republiki;
- sprejema tarifo o plačilih za delo in storitve službe v
republiki;
- sprejema splošne akte o uporabi sredstev službe v republiki za posebne namene;
- določa merila o plačilih za storitve, ki jih opravljajo
organizacijske enote službe v republiki po družbenih dogovorih, samoupravnih sporazumih in pogodbah;
- na predlog generalnega direktorja imenuje in razrešuje
pomočnike generalnega direktorja in direktorja podružnic;
- sklepa družbene dogovore, samoupravne sporazume ter
sprejema druge splošne akte iz pristojnosti službe v republiki;
- ustanavlja komisije in druga delovna telesa, da obravnavajo in proučujejo posamezna vprašanja iz pristojnosti sveta
službe v republiki ter mu d&jejo o teh vprašanjih mnenja in
predloge;
- razpravlja o vprašanjih, ki so uvrščena na dnevni red seje
sveta službe družbenega knjigovodstva in sprejema stališča o
tem;
- sprejema ukrepe na področju splošne ljudske obrambe
in družbene samozaščite v službi v republiki;
- odloča o ustanavljanju skupnega glasila službe v republiki;
- odloča o drugih vprašanjih v skladu z zakonom in statutom.
27. člen
Generalni direktor kot vodja službe v republiki opravlja
naslednje naloge:
- predstavlja in zastopa službo v republiki in vodi njeno
delo;
- organizira in zagotavlja zakonito in učinkovito opravljanje del in nalog z delovnega področja službe v republiki;
- pripravlja predloge, ki jih obravnava in o njih odloča svet
ter skrbi, da se izvajajo odločitve, smernice in sklepi sveta;
- izdaja strokovna navodila za delo podružnic pri izvajanju
republiških predpisov;
- rešuje spore o pristojnosti med organizacijskimi enotami;
- vlaga predloge za začetek postopka za oceno ustavnosti
in zakonitosti predpisov in samoupravnih splošnih aktov, ki
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jih služba v republiki uporablja pri svojem delu;
- izdaja splošne akte o notranji organizaciji in delu ter o
sistemizaciji del in nalog v službi v republiki po predhodnem
mnenju delovnih skupnosti organizacijskih enot in ob
soglasju sveta;
- zadrži izvršitev splošnega akta ali posamičnega akta
sveta službe ter samoupravnega splošnega akta ali posamičnega akta delovne skupnosti organizacijske enote v primerih, določenih z zakonom;
- priskrbi mnenje delovnih skupnosti organizacijskih enot
o programu strokovnega usposabljanja in izpopolnjevanja
delavcev za dela in naloge z delovnega področja službe v
republiki in o splošnem aktu o strokovni izobrazbi in strokovni usposobljenosti delavcev v službi v republiki, preden da
predlog svetu;
- začne postopek za ugotavljanje disciplinske odgovornosti oziroma postopek za ugotavljanje materialne odgovornosti
zoper pomočnike generalnega direktorja in direktorja podružnic;
- opravlja funkcijo odredbodajalca za sredstva službe v
republiki;
- odloča o pritožbah zoper odločbe podružnice, izdane v
kontrolnem postopku ter izdaja odločbe v postopku revizije v
skladu z zakonom;
- opravlja druge naloge, ki so po zakonu, statutu ali drugem splošnem aktu službe v republiki v njegovi pristojnosti.
28. člen
Generalnega direktorja imenuje in razrešuje Skupščina SR
Slovenije.
Generalni direktor ima namestnika, ki ga imenuje in
razrešuje Skupščina SR Slovenije
Generalni direktor in njegov namestnik se imenujeta za štiri
leta in sta lahko dvakrat zaporedoma imenovana na isto
dolžnost.
Če je generalni direktor odsoten ali zadržan, ga nadomešča
njegov namestnik z vsemi njegovimi pooblastili in odgovornostmi.
Generalni direktor ima lahko enega ali več pomočnikov.
S statutom se določi, katera dela in naloge z delovnega
področja službe v republiki lahko prenese generalni direktor
na svojega namestnika in pomočnika.
29. člen
Generalni direktor in njegov namestnik sta za opravljanje
del in nalog z delovnega področja službe v republiki odgovorna Skupščini SR Slovenije.
V. Sredstva za delo
30. člen
Služba v republiki pridobiva sredstva za delo v skladu z
naravo, vrsto, zahtevnostjo, obsegom in kakovostjo del in
nalog s svojega delovnega področja, določenih z zakonom in
predpisom, izdanim na njegovi podlagi in s samoupravnim
sporazumom oziroma pogodbo, s katero se določajo dela in
naloge, ki se financirajo iz teh sredstev.
Sredstva za delo pridobiva služba v republiki:
- iz plačil organizacij združenega dela in drugih uporabnikov družbenih sredstev, za katere opravlja plačilni promet v
državi, z njihovih žiro računov in drugih računov, iz plačil
družbenopolitičnih skupnosti, samoupravnih interesnih skupnosti in samoupravnih skladov, za katere opravlja evidence,
informativno-analitične naloge, kontrolo ter ekonomskofinančno revizijo, z njihovih zbirnih in drugih računov;
- iz plačil, določenih s samoupravnim sporazumom oziroma pogodbo, na podlagi katerih opravlja dela in naloge s
svojega delovnega področja za organizacije združenega dela
in druge uporabnike družbenih sredstev;
- iz plačil za opravljanje evidence, informativno-analitičnih nalog ter kontrolnih del in nalog, pomembnih za vso
državo, ki so določena in zagotovljena v proračunu federacije;
- iz drugih virov, določenih s statutom v skladu z zakonom.
Plačila za opravljanje plačilnega prometa v državi, evidence, informativno-analitičnih nalog, kontrole in ekonomporočevalec

sko-finančne revizije ter za opravljanje storitev občanom in
civilno-pravnim osebam v plačilnem prometu in blagajniški
službi z uporabniki družbenih sredstev določi svet s tarifo.
Plačila za naloge in storitve, ki jih opravi služba v republiki
po samoupravnih sporazumih in pogodbah, se določijo s temi
akti v skladu z merili, ki jih določi svet,
31. člen
Tarifa obsega plačila za naloge in storitve vseh organizacijskih enot, upoštevajoč tudi sorazmerni delež, ki ga služba v
republiki daje Službi družbenega knjigovodstva Jugoslavije.
32. člen
Iz sredstev za delo, ki se oblikujejo in ugotavljajo kot prihodek službe v republiki, se plačujejo stroški za opravljanje del
in nalog z delovnega področja službe v republiki, zagotavljajo
sredstva za zboljšanje in razširitev materialne osnove dela
službe v republiki, sredstva za posebne namene, sredstva
rezerv, delež Službi družbenega knjigovodstva Jugoslavije ter
zagotavljajo sredstva, iz katerih pridobivajo delovne skupnosti organizacijskih enot svoj dohodek.
Za stroške za opravljanje del in nalog z delovnega področja
službe v republiki po prejšnjem odstavku se štejejo materialni
stroški in stroški amortizacije osnovnih sredstev.
Sredstva rezerv se uporabljajo za poravnavo odškodninskih
obveznosti službe v republiki do uporabnikov družbenih sredstev.
33. člen
Za uspešnejše opravljanje del in nalog, ki imajo pomen za
vso državo, zagotavlja služba v republiki na podlagi razvojnega programa tudi del sredstev za raziskovanje in razvoj, za
zboljšanje in razširitev materialne osnove dela pri opravljanju
teh del in nalog, za usposabljanje kadrov ter druge skupne
potrebe.
VI. Delovna skupnost
34. člen
Delavci v organizacijskih enotah službe v republiki sestavljajo delovno skupnost teh enot. Delavci v delovnih skupnostih organizacijskih enot uveljavljajo in uresničujejo svoje
samoupravne pravice, obveznosti in odgovornosti v skladu z
zakonom, statutom in statutom delovne skupnosti.
35. člen
Delavci v organizacijskih enotah službe v republiki uresničujejo svoje samoupravne pravice, obveznosti in odgovornosti v skladu z naravo del in nalog, ki jih opravljajo in
odgovornostjo, ki jo imajo pri opravljanju del in nalog z
delovnega področja službe v republiki.
Svoje samoupravne pravice uveljavljajo delavci v delovni
skupnosti organizacijske enote v skladu z zakonom, statutom,
statutom delovne skupnosti in drugimi samoupravnimi splošnimi akti delovne skupnosti, ki so sprejeti v skladu s statutom
in zakonom.
Generalni direktor in njegov namestnik uresničujeta svoje
samoupravne pravice, obveznosti in odgovornosti v delovni
skupnosti centrale, razen pravic, obveznosti in odgovornosti
za katere je z zakonom določeno, da jih uresničujeta kako
drugače.
36. člen
Delavci v delovnih skupnostih organizacijskih enot pridobivajo dohodek iz sredstev službe v republiki, primerno načelom svobodne menjave dela, v skladu z zakonom, družbenim
dogovorom in samoupravnim sporazumom ter s samoupravnim sporazumom o medsebojnih pravicah, obveznostih in
odgovornostih službe v republiki in delavcev v njenih organizacijskih enotah.
Dohodek delovne skupnosti je odvisen od uspehov dela
organizacijske enote in od rezultatov dela delavcev ter njihovega prispevka k prihodku službe v republiki.
Razporejanje dohodka delovne skupnosti na sredstva za
osebno in skupno porabo v skladu z zakonom, družbenim
poročevalec

dogovorom, samoupravnim sporazumom in drugimi samoupravnimi splošnimi akti delovne skupnosti se določi s finančnim načrtom, končna razporeditev pa z zaključnim računom.
37. člen
S samoupravnim sporazumom o medsebojnih pravicah,
obveznostih in odgovornostih službe v republiki in delavcev v
njenih organizacijskih enotah se uredijo:
- pravice, obveznosti in odgovornosti delovne skupnosti
organizacijske enote pri opravljanju del in nalog službe v
republiki;
- skupne osnove in merila za razporejanje dohodka
delovne skupnosti organizacijske enote;
- odgovornost delavcev glede na pomen pooblastil, ki
izvirajo iz pravic in dolžnosti, ki so jim bile poverjene pri
izvrševanju javnih pooblastil;
- druga vprašanja v zvezi z medsebojnimi pravicami,
obveznostmi in odgovornostmi, ki so pomembna za zakonito,
smotrno in uspešno opravljanje del in nalog službe v republiki.
38. člen
S samoupravnimi splošnimi akti urejajo delavci v delovni
skupnosti medsebojne pravice, obveznosti in odgovornosti v
skladu z zakonom in statutom.
39. člen
Naloge vodje centrale opravlja generalni direktor. Naloge
vodje podružnice opravlja direktor podružnice.
40. člen
Generalni direktor oziroma direktor podružnice opravlja kot
vodja organizacijske enote naslednje naloge:
- organizira in vodi delo organizacijske enote ter jo
zastopa v mejah sredstev, s katerimi razpolaga;
- skrbi za zakonitost dela organizacijske enote ter izvajanja smernic in navodil sveta službe družbenega knjigovodstva
oziroma generalnega direktorja službe družbenega knjigovodstva;
- skrbi za izvajanje smernic in sklepov sveta;
- v skladu s splošnimi akti o notranji organizaciji in delu
ter o sistemizaciji del in nalog v službi v republiki izdaja
splošne akte v organizacijski enoti;
- razporeja sredstva za materialne stroške, sredstva amortizacije opreme in sredstva za investicijsko vzdrževanje;
- opravlja naloge odredbodajalca za sredstva organizacijske enote in sredstva delovne skupnosti;
- začne postopek za ugotavljanje disciplinske odgovornosti oziroma postopek za ugotavljanje materialne odgovornosti
zoper delavce v organizacijski enoti;
- priskrbi mnenje delovne skupnosti v primerih, kadar po
zakonu, statutu, statutut delovne skupnosti ali drugem
samoupravnem splošnem aktu odloča po predhodnem mnenju delovne skupnosti;
- opravlja druge naloge, določene v zakonu, statutu ali
drugem splošnem aktu službe v republiki, statutu delovne
skupnosti ali drugem samoupravnem splošnem aktu.
Direktor podružnice izdaja prvostopne odločbe v kontrolnem postopku.
41. člen
Direktor podružnice je za svoje delo in za delo podružnice
odgovoren svetu in generalnemu direktorju.
Direktor podružnice je kot vodja delovne skupnosti podružnice odgovoren tudi delovni skupnosti podružnice. Njuna
medsebojna razmerja se uredijo v statutu delovne skupnosti.
42. člen
Vodilni delavci v službi v republiki so: pomočniki generalnega direktorja, direktorji podružnic in njihovi pomočniki,
vodje ekspozitur in vodje organizacijskih delov v centrali in
podružnicah, ki so določeni s statutom.
43. člen
Pomočnike generalnega direktorja in direktorje podružnic
imenuje in razrešuje svet na predlog generalnega direktorja v
skladu s statutom.
5

Druge vodilne delavce imenuje in razrešuje vodja organizacijske enote po predhodnem mnenju delovne skupnosti.
Za direktorja podružnice je lahko imenovan, kdor ima
visoko strokovno izobrazbo in izpolnuje še druge z zakonom
in statutom predpisane pogoje.
Vodilni delavci v službi v republiki se imenujejo za štiri leta
in so lahko ponovno imenovani.
Vodilni delavci, ki po poteku časa, za katerega so bili
imenovani, niso ponovno imenovani, imajo pravico biti razporejeni na dela in naloge, ki ustrezajo njihovi strokovni izobrazbi in delovnim sposobnostim.
44. člen
Delavci s posebnimi pooblastili in odgovornostmi v službi v
republiki so delavci, ki so pooblaščeni za opravljanje kontrole
nad uporabo predpisov pri uporabnikih družbenih sredstev,
delavci, ki opravljajo naloge ekonomsko-finančne revizije ter
delavci, ki vodijo upravni računski postopek.
45. člen
Vodilni delavci in delavci s posebnimi pooblastili in odgovornostmi ne smejo opravljati funkcije v izvršnih svetih skupščin družbenopolitičnih skupnosti in ne v izvršilnih organih
skupščin samoupravnih interesnih skupnosti. Z delovnim
razmerjem v službi tudi ni združljivo opravljanje funkcij v tistih
telesih skupščin družbenopolitičnih skupnosti ali samoupravnih interesnih skupnosti, ki so pristojna za obravnavanje
zadev ali za pripravljanje predlogov s področja finančnomaterialnega poslovanja.
Delavec službe v republiki ne sme prevzeti dolžnosti blagajnika, knjigovodje ali računovodje v organizaciji združenega
dela, v delovni skupnosti ali pri drugem uporabniku družbenih sredstev in tudi ne opravljati takih opravil za občane, ki s
samostojnim osebnim delom in lastnimi sredstvi opravlja
obrtno ali drugo gospodarsko dejavnost oziroma za občana,
ki z osebnim delom samostojno opravlja poklicno dejavnost.
46. člen
Delovno razmerje sklenejo delavci na podlagi javnega razpisa oziroma oglasa.
O potrebi, da se sklene delovno razmerje z novimi delavci
pod pogoji, predvidenimi s splošnim aktom o sistemizaciji del
in nalog organizcijske enote, odloča vodja organizacijske
enote po predhodnem mnenju delovne skupnosti.
Vodja organizacijske enote odloča po predhodnem mnenju
delovne skupnosti o sprejemu in razporeditvi delavcev na
določena dela in naloge ter o prenehanju delovnega razmerja
delavcev na način in pod pogoji, ki so določeni z zakonom in
statutom.
47. člen
Javni razpis opravi razpisna komisija, ki jo imenuje delovna
skupnost.
i
O izbiri kandidatov na podlagi javnega razpisa odloča vodja
organizacijske enote na predlog razpisne komisije in po predhodnem mnenju delovne skupnosti.
48. člen
S samoupravnim splošnim aktom delovne skupnosti se
določi, kaj se v skladu s statutom šteje za hujšo in kaj za lažjo
kršitev delovnih obveznosti.
49. člen
Ukrepe za kršitev delovnih obveznosti vodilnih delavcev ter

delavcev s posebnimi pooblastili in odgovornostmi v organizacijskih enotah izreka diciplinska komisija, ki jo ustanovi
svet.
Ukrepe za kršitev delovnih obveznosti drugih delavcev v
organizacijskih enotah izreka disciplinska komisija, ki jo voli
delovna skupnost organizacijske enote.
Sestava in način dela disciplinske komisije iz prvega oziroma drugega odstavka tega člena se ureja s splošnim aktom
oziroma samoupravnim splošnim aktom.
Zoper odločitev disciplinske komisije iz prvega oziroma
drugega odstavka tega člena je dopusten ugovor v roku,
določenem v splošnem aktu oziroma samoupravnem splošnem aktu.
O ugovoru zoper odločitev disciplinske komisije iz prvega
odstavka tega člena odloča svet, o ugovoru zoper odločitev
disciplinske komisije iz drugega odstavka tega člena pa
delovna skupnost organizacijske enote.
50. člen
Predlog za začetek postopka za ugotovitev delavčeve odgovornosti zaradi kršitve delovnih obveznosti vloži generalni
direktor oziroma direktor podružnice na lastno pobudo ali na
pobudo sveta, vodje dela organizacijske enote, organa upravljanja delovne skupnosti, organa samoupravne kontrole oziroma sindikalne organizacije organizacijske enote, oziroma
na zahtevo uporabnika družbenih sredstev.
51. člen
Pravice, obveznosti in odgovornosti iz delovnega razmerja,
ki niso urejene s tem zakonom, uresničujejo delavci v delovni
skupnosti organizacijske enote v skladu z zakonom o delovnih razmerjih.

VII. Prehodne in končne določbe
52. člen
Statut se uskladi z določbami tega zakona najpozneje v
šestih mesecih po njegovi.uveljavitvi.
Drugi splošni akti, ki niso v skladu s tem zakonom, se
uskladijo s tem zakonom v šestih mesecih po uveljavitvi
statuta.
53. člen
Statut in drugi samoupravni splošni akti delovnih skupnosti
se uskladijo s tem zakonom v enem letu po njegovi uveljavitvi.
54. člen
Sedanji svet nadaljuje svoje delo po določbah zakona o
službi družbenega knjigovodstva v SR Sloveniji (Uradni list
SRS, št. 24-1775/77) do ustanovitve sveta po tem zakonu.
Svet se mora konstituirati v treh mesecih po uveljavitvi tega
zakona.
55. člen
Z dnem, ko začne veljati ta zakon, preneha veljati zakon o
službi družbenega knjigovodstva v SR Sloveniji (Uradni list
SRS, št. 24-1775/77).
56. člen
Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
SRS.

SKUPŠČINA SR SLOVENIJE
IZVRŠNI SVET
OBRAZLOŽITEV
1.
Zbor združenega dela Skupščine SR Slovenije je na seji dne
26/9-1984 obravnaval osnutek zakona o službi družbenega
knjigovodstva v SR Sloveniji.
Zbor združenega dela je sprejel osnutek zakona in Izvrš6

nemu svetu Skupščine SR Slovenije kot predlagatelju naročil,
da pripravi predlog zakona in pri tem upošteva pripombe,
predloge in stališča delovnih teles skupščine in zbora.
Na podlagi navedenega osnutka zakona ter pripomb, predlogov in stališč, izraženih v delovnih telesih skupščine oziporočevalec

roma zbora, je predlagatelj za razpravo v Skupščini SR Slovenije pripravil predlog zakona o službi družbenega knjigovodstva v SR Sloveniji.
V predlogu zakona je upoštevana pripomba zakonodajnopravne komisije Skupščine SR Slovenije k 4. členu osnutku
zakona, kar je podrobneje prikazano v nadaljevanju te obrazložitve. Drugih pripomb v skupščinski razpravi k osnutku ni
bilo, zato je predlog zakona (razen glede navedenega 4. člena
osnutka) pripravljen v enakem besedilu kot osnutek zakona.
2.
V razpravi o osnutku zakona je Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije izrazila mnenje, da bi bilo treba 4.
člen osnutka črtati, saj so enake določbe, razen zadnjega dela
četrtega odstavka, vsebovane že v zveznem zakonu in jih zato
v tem zakonu ni treba ponavljati. Glede zadnjega dela četrtega odstavka pa je komisija predlagatelju zakona predlagala,
da naj ponovno prouči, ali so te določbe nujno potrebne, in jih
po potrebi vgradi med druge določbe zakona.
V navedenem zadnjem delu četrtega odstavka 4. člena
osnutka zakona je vsebovana omejitev, po kateri služba v
republiki s sprejetjem ustreznih aktov ne more prevzeti obveznosti izdajanja nalogov za poravnavanje zapadlih obveznosti
uporabnikov družbenih sredstev, razen v primerih, ki so v
zakonu izrecno predvideni (14. člen osnutka). Glede na to, da
je v zveznem zakonu in v predlogu tega zakona izrecno
predpisano, kdaj sme služba v republiki izdajati naloge za
poravnavanje zapadlih obveznosti posameznih uporabnikov,
predlagatelj po ponovno proučitvi tega vprašanja ocenjuje, da
posebna določba o tem, da v drugih primerih izdajanje takšnih nalogov ni dopustna, ni potrebna. Zato je besedilo 4.
člena osnutka zakona v tem predlogu zakona v celoti izpuščeno.
3.
Predlagane rešitve v zveznem zakonu so bile podrobneje
obrazložene v predlogu za izdajo zakona, v tezah k navedenem predlogu in v osnutku zakona. Zato se v obrazložitvi k
predlogu zakona omejujemo le na kratek prikaz temeljnih
rešitev v zakonu, in sicer:
1. Zvezni zakon o službi družbenega knjigovodstva (v
nadaljnjem besedilu: zvezni zakon) v celoti ureja položaj in
temelje delovanja službe družbenega knjigovodstva ter
plačilni promet v državi. Zato se z republiškim zakonom
urejajo le vprašanja, ki so v pristojnosti republike in niso urejena z zveznim zakonom, in sicer zlasti glede organizacije
in delovanja službe v SR Sloveniji (v nadaljnjem besedilu:
služba) in glede nalog, ki so specifične za republiko.
2. Kot skupna in samostojna služba organizacij združenega dela in drugih uporabnikov družbenih sredstev ter kot
informacijska služba v družbenem sistemu informiranja
opravlja služba naloge družbenega knjigovodstva in plačilni
promet v državi.
Dela in naloge, ki jih opravlja služba so dejavnosti posebnega družbenega pomena.
3. V predlogu zakona je posebej urejen položaj službe kot
informacijske službe v družbenem sistemu informiranja.
Navedene so naloge službe, ki jih služba opravlja v sodelovanju z drugimi informacijskimi službami v republiki na
področju družbenega sistema informiranja skupnega pomena
za republiko.
4. V zveznem zakonu ni urejeno vprašanje kontrole izpolnjevanja obveznosti do samoupravnih interesnih skupnosti. V
členih (zlasti 41. in 44. člen), v katerih zvezni zakon govori o
kontroli, je omenjena le kontrola zakonitosti, pravilnosti in
pravočasnosti obračunavanja, vplačevanja in usmerjanja
obveznosti do družbenopolitičnih skupnosti in njihovih
skladov.
Po oceni predlagatelja je potrebno vprašanje kontrole
obračunavanja, vplačevanja in usmerjanja obveznosti do
samoupravnih interesnih skupnosti enotno urediti za vse
samoupravne interesne skupnosti, zato je v prvem odstavku
13. člena predloga (14. člen osnutka) predlagano, da tako
kontrolo opravlja služba.
V zveznem zakonu tudi ni urejeno vprašanje, kdo izda nalog
za plačilo obveznosti do samoupravne interesne skupnosti,
če takega naloga ne izda uporabnik družbenih sredstev sam.
Po 103. členu zveznega zakona izda služba nalog za plačilo z
poročevalec

računa uporabnika družbenih sredstev le, če gre za dospele
obveznosti do družbenopolitičnih skupnosti in njihovih
skladov.
Z drugim odstavkom 13. člena predloga zakona je predlagano, da služba izda nalog za plačilo obveznosti do samoupravne interesne skupnosti, če takega naloga v predpisanem
roku ne izda uporabnik družbenih sredstev sam. Po tem
odstavku izda služba nalog za poravnavo dospelih obveznosti
do samoupravnih interesnih skupnosti, ki so predpisane z
zakonom (neodvisno iz kakšnih virov se plačujejo) ali
določene z zakonom, sprejete pa s samoupravnimi sporazumi
in se plačujejo iz dohodka oziroma iz osebnih dohodkov.
Takšna ureditev se ne razlikuje od ureditve, določene z obstoječim republiškim zakonom.
V skladu z razpravo o predlogu za izdajo zakona je v
predlogu zakona predvidena rešitev, po kateri izdaja služba v
republiki tudi naloge za poravnavo dospelih obveznosti do
samoupravnih interesnih skupnosti s področja materialne
proizvodnje, od katerih je odvisno uresničevanje osnovnih
ciljev družbenega razvoja, določenih z družbenim planom
republike, ki so bile sprejete s samoupravnim sporazumom in
jih uporabnik družbenih sredstev ni poravnal v predpisanem
roku. Pri tem pa morata biti izpolnjena dva pogoja: da je
služba s pristopom k samoupravnemu sporazumu prevzela
takšno obveznost in da je uporabnik družbenih sredstev s
sprejetjem samoupravnega sporazuma soglašal s takšnim
načinom poravnavanja obveznosti.
5. Organizacija službe se s predlogom zakona bistveno ne
spreminja, povečuje pa se obseg nalog. Svoje naloge opravlja
služba prek organizacijskih enot, to je prek centrale in podružnic.
V osnutku zakona so podrobno določene naloge centrale in
podružnice. Glavna novost je v tem, da lahko naloge ekonomsko-finančne revizije opravljajo tudi podružnice.
6. S predlogom zakona se v skladu z zveznim zakonom
predlagajo spremembe glede upravljanja službe. Doslej so bili
organi službe svet, generalni direktor in direktor podružnice,
po predloženemu predlogu pa sta organa službe le svet in
generalni direktor.
V predlogu zakona so v primerjavi z dosedanjo ureditvijo
predvidene pomembne spremembe glede sestave sveta. Po
obstoječi ureditvi so večino članov sveta sestavljali delegati
delovnih skupnosti organizacijskih enot službe, po predlogu
zakona pa delegati delovnih skupnosti pri delu sveta le sodelujejo (in torej nimajo pravico odločanja). Pretežno število
članov sveta sestavljajo delegati organizacij združenega dela
in drugih uporabnikov družbenih sredstev, ki jih imenuje
Skupščina SR Slovenije. Poleg teh članov sestavljajo svet tudi
delegati določenih družbenopolitčnrh organizacij.
Po obstoječi ureditvi je svet odločal le s soglasjem vseh
zunanjih članov. Glede na navedene spremembe v sestavi
sveta je s predlogom zakona predvideno, da svet odloča z
večino glasov vseh svojh članov.
7. Služba pridobiva sredstva za delo v skladu z določbami
zveznega zakona. Sredstva za delo se bodo tako kot doslej
zagotavljala iz plačil uporabnikov družbenih sredstev za
opravljanje del in nalog družbenega knjigovodstva in plačilnega prometa v državi na podlagi tarife. Po obstoječi ureditvi
sprejme tarifo svet, potrdi pa Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. Zaradi drugačne sestave sveta, ki ni sestavljen več iz
delegatov delovnih skupnosti, je v tem predlogu predvidena
rešitev, po kateri sprejme tarifo svet službe samostojno, brez
potrditve Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije.
8. V skladu z načelom zveznega zakona, da se za delavce
službe v zvezi z uresničevanjem samoupravnih pravic, obveznosti in odgovornosti smiselno več ne uporabljajo določbe
predpisov o državni upravi, je bilo treba v predlogu zakona
popolneje urediti ta vprašanja. Delavci v delovnih skupnostih
organizacijskih enot uresničujejo svoje samoupravne pravice,
obveznosti in odgovornosti, ki so določene s statutom in
drugimi samoupravnimi splošnimi akti delovne skupnosti, v
skladu z zakonom in samoupravnim sporazumom, ki ga sklenejo služba in delavci v njenih organizacijskih enotah.
V predlogu zakona je določeno, da naloge vodje centrale
opravlja generalni direktor, podružnice pa direktor; pri tem so
njune naloge v predlogu podrobno opredeljene.
V predlogu zakona je določeno, kdo so vodilni delavci in
delavci s posebnimi pooblastili in odgovornostmi. Določeno
7

je, da pomočnike generalnega direktorja in direktorje podružnic imenuje in razrešuje svet na predlog generalnega direktorja, druge vodilne delavce pa imenuje in razrešuje vodja
organizacijske enote po predhodnem mnenju delovne skupnosti, s tem da so imenovani za štiri leta in so lahko ponovno
imenovani.
9. V predlogu zakona so določene nekatere specifičnosti
glede urejanja delovnih razmerij delavcev v službi, sicer pa se
za ta razmerja uporabljajo določbe zakona o delovnih razmerjih.
10. Delavci v delovni skupnosti pridobivajo dohodek smiselno načelom svobodne menjave dela v skladu z zakonom,
družbenim dogovorom, samoupravnim sporazumom, ki ga
sklenejo služba in delavci v njenih organizacijskih enotah.
Dohodek delovne skupnosti je odvisen od uspehov dela organizacijske enote in od rezultatov dela delavcev ter njihovega
prispevka k prihodku službe.
S samoupravnim sporazumom o medsebojnih pravicah,
obveznostih in odgovornostih službe in delavcev v njenih

organizacijskih enotah se urejajo pravice, obveznosti in odgovornost delovne skupnosti organizacijske enote pri opravljanju del in nalog službe, skupne osnove in merila za razporejanje dohodka delovne skupnosti organizacijske enote, odgovornosti delavcev glede na pomen pooblastil, ki izvirajo iz
pravic in dolžnosti, ki so jim bile poverjene pri izvrševanju
javnih pooblastil.
V skladu z zakonom in statutom urejajo delavci v delovni
skupnosti medsebojne pravice, obveznosti in odgovornosti s
samoupravnimi splošnimi akti.
4.
Za izvedbo tega zakona niso potrebna sredstva iz proračunov družbeno-političnih skupnosti. Zaradi tega zakona za
republiko, občine, organizacije združenega dela in druge
uporabnike družbenih sredstev ter za občane tudi ne bodo
nastale nove materialne obveznosti, prav tako pa tudi ne nove
upravno administrativne naloge.

PREDLOG ZAKONA
o podaljšanju rokov za določitev
stopenj in osnov davkov za leto
1985 (ESA-538)
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na 28. seji
dne 18. 10. 1984 določil besedilo:
- PREDLOGA „ZAKONA O PODALJŠANJU
ROKOV ZA DOLOČITEV STOPENJ IN OSNOV DAVKOV ZA LETO 1985,
ki vam ga pošiljamo v obravnavo na podlagi prve
alinee 210. člena, 261. in 262. člena poslovnika
Skupščine SR Slovenije.
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na podlagi

1. člen
Ne glede na določbo 13. člena zakona o davkih občanov
(Uradni list SRS, št. 44-1892/82), po kateri morajo biti osnove
in stopnje davkov za prihodnje leto določene do 31. decembra
tekočega leta, se stopnje in osnove davkov za leto 1985 lahko
določijo do 31. marca 1985.
2. člen
Davki od osebnih dohodkov, ki se obračunavajo in plaču-

85. člena poslovnika Izvršnega sveta Skupščine SR
Slovenije in na podlagi 215. in 216. člena poslovnika
Skupščine SR Slovenije določil, da bosta kot njegova predstavnika pri delu skupščinskih delovnih
teles sodelovala:
- Anton PENGOV, direktor Republiške uprave za
družbene prihodke,
- Ivan ROJC, namestnik direktorja Republiške
uprave za družbene prihodke.
jejo ob izplačilu in ki bodo izplačani pred uveljavitvijo stopenj
in osnov za leto 1985, se bodo obračunavali in plačevali po
stopnjah, ki veljajo na dan 31. decembra 1984.

3. člen
Ta zakon začne veljati 1. januarja 1985.

SKUPŠČINA SR SLOVENIJE
IZVRŠNI SVET
OBRAZLOŽITEV
mnih pokrajin bo še v teku 1984 leta predložen v sprejem
Skupščina SR Slovenije je 26. septembra 1984 razpravljala
medrepubliški dogovor o usklajevanju davčnega sistema in
o predlogu za izdajo zakona o podaljšanju rokov za določitev
stopenj in osnov davkov za leto 1985 z osnutkom zakona in
medrepubliški dogovor o temeljih davčne politike.
V dogovoru o usklajevanju davčnega sistema so predlasklenila, da izvršni svet Skupščine SR Slovenije na podlagi
gane enotne sistemske rešitve v zvezi z obdavčevanjem
predlogov in stališč pripravi predlog zakona.
dohodkov občanov, dohodkov od premoženja in premoženja,
Ustavna podlaga za sprejetje tega zakona je opredeljena v
dediščin in daril ter skupnega dohodka občanov, v dogovoru
določbah drugega odstavka 109. člena in 7. točke 321. člena
o temeljih davčne politike pa bodo določeni razponi davčnih
Ustave SR Slovenije, po katerih se z zakonom določajo sistem
stopenj po vrstah davkov, razponi davčnih osnov in meje, v
financiranja splošnih družbenih potreb v družbenopolitičnih
okviru katerih naj bi se priznavale davčne olajšave. Sprejem
skupnostih in v določbi četrtega odstavka 109. člena ustave,
omenjenih dogovorov bo zahteval uskladitev davčnih predpipo kateri družbenopolitične skupnosti samostojno določajo
sov s predlaganimi rešitvami, ki bi jih naj republike in avtonovišino davkov, ki so v skladu z zakonom njihov dohodek.
mne pokrajine uveljavile že s 1. januarjem 1985. V tej zvezi bo
Po 13. členu zakona o davkih občanov se višina davkov
potrebna sprememba in dopolnitev nekaterih določb zakona
ugotavlja po predpisih o osnovah in stopnjah, ki so veljali na
o davkih občanov, zakona o uvedbi in stopnjah republiških
dan 1. januarja tekočega leta, za katero se obveznost ugotavdavkov in taks, v katerem bo spremenjena posebna stopnja
lja. S predlaganim zakonom se rok za določitev stopenj in
republiškega davka od osebnega dohodka delavcev, razponi
osnov davkov za leto 1985 podaljšuje do 31. marca 1985.
osnov in stopenj davka od skupnega dohodka občanov in
Skupščinam socialističnih republik in skupščinam avtonodavka na dediščine in darila. Sprejete rešitve iz medrepubliš-

kega dogovora o temeljih davčne politike bodo vplivale tudi
na spremembo medobčinskega dogovora o usklajevanju
davčne politike in spremembo občinskih odlokov o davkih
občanov, s katerimi občine določajo višino stopenj za posamezno vrsto davkov v okviru dogovorjenih razponov.
V razpravi je bil-predlog za sprejetje tega zakona podprt z
opozorilom zakonodajno-pravne komisije, da naj podaljševanje rokov za določitev stopenj in osnov davkov preko 31.
decembra ne postane stalna praksa, temveč izjemen ukrep.
Odbor za finance Zbora združenega dela in odbor za finance
Zbora občin sta opozorila, da je potrebno delo na pripravah
obeh medrepubliških dogovorov pospešiti in jih predložiti v
obravnavo vsaj do konca letošnjega leta, da bo možno v
predlaganem podaljšanem roku sprejeti vse davčne predpise.
Da bi bili nosilci planiranja pravočasno seznanjeni s pogoji
gospodarjenja v prihodnjem letu, naj bi bile predložene vsaj
kvantifikacije stopenj in osnov davkov za leto 1985.

V zvezi z danimi opozorili pripominjamo, da je predlagano
podaljšanje rokov vezano izključno na rešitve iz omenjenih
medrepubliških dogovorov in da bo sočasno s tem zakonom
in obema medrepubliškima dogovoroma predložen v obravnavo Skupščini SR Slovenije tudi predlog za izdajo zakona o
spremembah in dopolnitvah zakona o davkih občanov z
osnutkom zakona in predlog za izdajo zakona o spremembah
in dopolnitvah zakona o uvedbi in stopnjah republiških davkov in taks z osnutkom zakona.
Glede na to, da bo dogovor o temeljih davčne politike šele
kot osnutek predložen v obravnavo skupščinam socialističnih
republik in avtonomnih pokrajin predlagatelj ocenjuje, da do
31. decembra 1984 ni možno izpeljati postopka za spremembo republiških in občinskih davčnih predpisov.
Izvedba predlagane spremembe zakona ne bo vplivala na
finančen učinek, ker gre za letno odmero davkov in tudi ne bo
zahtevala dodatnih stroškov.

PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA
o spremembah zakona o uvedbi in stopnjah
republiških davkov in taks z osnutkom
zakona (ESA-564)
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na 28. seji dne 18.
10. 1984 določil besedilo:
- PREDLOGA ZA IZDAJO ZAKONA O SPREMEMBAH
ZAKONA O UVEDBI IN STOPNJAH REPUBLIŠKIH DAVKOV
IN TAKS Z OSNUTKOM ZAKONA,
' ki ga vam pošiljamo v obravnavo na podlagi prve alinee
210. člena, 261., 262. in drugega odstavka 260. člena
poslovnika Skupščine SR Slovenije.

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na podlagi 85.
člena poslovnika Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije
in na podlagi 215. in 216. člena poslovnika Skupščine SR
Slovenije določil, da bosta kot njegova predstavnika pri
delu skupščinskih delovnih teles sodelovala:
- Anton PENGOV, direktor Republiške uprave za družbene prihodke,
- Ivan ROJC, namestnik direktorja Republiške uprave
za družbene prihodke

Socialistična republika Slovenija
REPUBLIŠKA UPRAVA ZA DRUŽBENE
PRIHODKE
LJUBLJANA
POVZETEK
republiškega davka od 25% na 32% in sicer od prejemkov
S tem zakonom se usklajuje zakon o uvedbi in stopnjah
za delo preko polnega delovnega časa, razen za prejemke
republiških davkov in taks z osnutkom dogovora
za delo, ki ga je delavec po predpisih o delovnih razmerjih
socialističnih republik in socialističnih avtonomnih pokradolžan opraviti. Poleg tega se zvišujejo stopnje za največ
jin o temeljih davčne politike in predlaganimi sprememdve odstotni točki pri davku na dediščine in darila: pri
bami zakona o davkih občanov.
davku od skupnega dohodka občanov se pri začetnem
Skladno s predlagano spremembo 34. člena zakona o
razponu osnov (do 50.000 din) znižujejo od 10% oziroma
davkih občanov in osnutkom dogovora socialističnih
8% na 3% oziroma na 6%, pri osnovah nad 50.000 din pa
republik in socialističnih avtonomnih pokrajin o temeljih
zvišujejo za največ pet odstotnih točk.
davčne politike predlagamo zvišanje posebne stopnje

PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA
o spremembah zakona o uvedbi in stopnjah republiških
davkov in taks
I. USTAVNA PODLAGA
Ustavna podlaga za sprejetje tega zakona je opredeljena v
naslednjih določbah Ustave SR Slovenije:
- v določbah drugega odstavka 109. člena in 7. točke 321.
člena, po katerih se z zakonom določajo sistem, viri in vrste
davkov ter sistem financiranja splošnih družbenih potreb v
družbenopolitičnih skupnostih;
poročevalec

- v določbah četrtega odstavka 109. člena, po katerih
družbenopolitične skupnosti samostojno določajo višino davkov, ki so v skladu z zakonom njihov dohodek.
II. RAZLOGI ZA IZDAJO ZAKONA
Skupščini SR Slovenije naj bi bil še v teku tega leta predložen v sprejem osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah
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zakona o davkih občanov, dogovor socialističnih republik in
socialističnih avtonomnih pokrajin o usklajevanju davčnega
sistema in dogovor o temeljih davčne politike. S predlaganimi
rešitvami iz osnutka zakona o spremembah in dopolnitvah
zakona o davkih občanov in dogovora o temeljih davčnega
sistema, ki naj bi bile uveljavljene že s 1. januarjem 1985, bo
potrebno uskladiti tudi zakon o uvedbi in stopnjah republiških
davkov in taks. V tej zvezi bo potrebna sprememba višine
posebne stopnje republiškega davka od osebnega dohodka
delavcev, sprememba razponov osnov in stopenj davka od
skupnega dohodka občanov ter davka na dediščine in darila.
III. PREDLAGANE REŠITVE
1. Republiški davek od osebnega dohodka
delavcev - po posebni stopnji
Po veljavnem zakonu je določena enotna posebna stopnja
republiškega davka v višini 25% od prejemkov za delo, ki traja
preko polnega delovnega časa, razen za prejemke za delo, ki
ga je delavec po predpisih o delovnih razmerjih oziroma
samoupravnem splošnem aktu dolžan opraviti ter od prejemkov iz delovnega razmerja preko polnega delovnega časa v
drugi temeljni organizaciji. V 8. členu osnutka zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o davkih občanov je predvideno črtanje 2. točke 34. člena veljavnega zakona o davkih
občanov, po kateri se je republiški davek po posebni stopnji
plačeval tudi od prejemkov iz delovnega razmerja preko polnega delovnega časa v drugi temeljni organizaciji združenega
dela. Skiadno s predlagano spremembo 34. člena zakona o
davkih občanov in dogovorom socialističnih republik in
socialističnih avtonomnih pokrajin o temeljih davčne politike
predlagamo, da se posebna stopnja republiškega davka na
take prejemke določi v višini 32%. Z višjo obdavčitvijo teh
prejemkov naj bi se preprečevalo zaposlovanje preko polega
delovnega časa in s tem omogočalo večje zaposlovanje delavcev v redno delovno razmerje.
2. Republiški davek na dediščine in darila
V dogovoru socialističnih republik in socialističnih avtonomnih pokrajin o usklajevanju davčnega sistema je določeno,
da so stopnje davka na dediščine in darila progresivne in
različne glede na vrednost podedovanega ali v dar prejetega
premoženja ter od stopnje sorodstva dediča ali obdarjenca,
pri čemer so zavezanci prvega dednega reda v celoti
oproščeni tega davka. Po osnutku dogovora socialisitčnih
republik in socialističnih avtonomnih pokrajin o temeljih
davčne politike znašajo stopnje pri osnovi do 200.000 din
najmanj 5%.
pri osnovi nad 3,000.000 din je najmanj 30%. Razlika med
predlagano ureditvijo in sedaj veljavnim sistemom je v tem, da
so bili v SR Sloveniji v obdavčitev vključeni tudi zavezanci, ki
so z zapustnikom ali darovalcem v sorodstvenem razmerju, ki
ustreza prvemu dednemu redu in, da so bile davčne stopnje
glede na stopnjo sorodstva pri predlaganih osnovah od 1 do 5
odstotnih točk nižje.

Zaradi uskladitve tega zakona z omenjenima dogovoroma
predlagamo določitev davčne lestvice za drugi in tretji dedni
red ter za ostale zavezance, ki z darovalcem niso v sorodstvenem razmerju.
3. Davek od skupnega dohodka občanov
Po 62. členu zakona o spremembah in dopolnitvah zakona
o davkih občanov, ki je usklajen z dogovorom socialističnih
republik in socialističnih avtonomnih pokrajin o usklajevanju
davčnega sistema, se odbitna postavka pri določitvi (neobdavčeni del) osnove za odmero davka od skupnega dohodka
občanov znižuje od sedanjega dvainpolkratnega na dvakratni
letni poprečni čisti osebni dohodek zaposlenih delavcev v
gospodarstvu v SR Sloveniji, davčne olajšave za vzdrževane
družinske člane pa povečujejo od 60% oziroma 90% (za
otroke, motene v telesnem ali duševnem razvoju) na enkratni
letni poprečni čisti osebni dohodek zaposlenih delavcev v
gospodarstvu v SR Sloveniji. Skladno z osnutkom dogovora
socialističnih republik in socialističnih avtonomnih pokrajin o
temeljih davčne politike, s katerim so določene enotne
začetne in končne stopnje tega davka tako, da znašajo pri
osnovi do 40.000 din 3%, pri osnovi na 500.000 din pa 80%
predlagamo, da se z zakonom o uvedbi in stopnjah republiških davkov in taks določi nova davčna lestvica.
Glede na navedeno predlagamo, da se sedanja prva dva
razpona osnov (do 30.000 din in nad 30.000-45.000 din)
združita v nov razpon »do 40.000«, ostali razponi pa se zadržijo na sedanji višini. Višina davčne stopnje se pri začetnem
razponu znižuje od sedanjih 8% oziroma 10% na 3%, pri
ostalih razponih pa se stopnja zvišuje od 0 - do največ 5
odstotnih točk.
IV. FINANČNI UČINEK
Povečanje posebne stopnje republiškega davka od 25% na
32% bo kljub predvidenemu zmanjševanju obsega takega
načina zaposlovanja vplivalo na včeji priliv dohodkov republiškega proračuna v letu 1985 za okrog 20% delno zaradi
predlaganega zvišanja davčne stopnje, predvsem pa zaradi
porasta tovrstnih prejemkov občanov. Po oceni Republiškega
sekretariata za finance bo v letu 1984 doseženo iz tega vira
okrog 1.739 mio din.
Sprememba davčnih stopenj pri davku na dediščine in
darila ne bo vplivala na večji priliv glede na to, da je uvedena
popolna oprostitev tega davka za sorodstvena razmerja, ki
ustrezajo prvemu dednemu redu. Po oceni Republiške uprave
za družbene prihodke bo v letu 1984 dosežena realizacija tega
davka v višini okrog 131 mio din.
Pri davku od skupnega dohodka občanov ocenjujemo, da
bo sprememba davčnih stopenj vplivala na večji priliv tega
davka za okrog 50 mio din. Po oceni Republiške uprave za
družbene prihodke bo v letu 1984 iz tega naslova dosežena
realizacija v višini 300 mio din. Z znižanjem neobdavčenega
zneska zaradi istočasnega zvišanja zneska olajšav za vzdrževane družinske člane se bo število zavezancev, ki naj bi
plačevali davek od skupnega dohodka občanov povečalo za
okrog 20%.

OSNUTEK ZAKONA
o spremembah zakona o uvedbi in stopnjah republiških
davkov in taks
1. člen
Besedilo 3. člena zakona o uvedbi in stopnjah republiških
davkov in taks (Uradni list SRS, št. 12/82, 45/82, 32/83 in 41/83)
se spremeni tako, da se glasi:
»Republiški davek od osebnega dohodka delavcev na prejemke iz tretjega odstavka 34. člena zakona o davkih občanov
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se plačuje po stopnji 32 odstotkov.«
2. člen
Prvi odstavek 4. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Republiški davek na dediščine in darila se plačuje po
naslednjih stopnjah:
poročevalec

Od vrednosti dinarjev

nad
200.000
400.000
600.000
900.000
1,200.000
1,500.000
1,800.000
2,400.000
3,000.000

do
200.000
400.000
600.000
900.000
1,200.000
1,500.000
1,800.000
2,400.000
3,000.000

Sorodst.
razmerje,
ki ustreza
drugemu
dednemu
redu
(starši,
bratje,
sestre in
njihovi
potomci)
5
v
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Sorodst. Vsi drugi
razmerje,
ki ustreza
tretjemu
dednemu
redu
(dedi,
babice)

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

11
13
15
17
19
21
23
25
27
30

3. člen
7. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Republiški davek od skupnega dohodka občanov se
plačuje po naslednjih stopnjah:
Če znaša letna osnova din
nad
do
40.000
40.000 50.000
50.000 60.000
60.000 80.000
80.000 100.000
100.000 120.000
120.000 150.000
150.000 200.000
200.000 300.000
300.000 500.000
500.000

Znaša davek
%
3
1.200
6
1.800
10
2.800
15
5.800
20
9.800
25
14.800
30
23.800
40
43.800
55
98.800
70
238.800
80

nad
nad
nad
nad
nad
nad
nad
nad
nad
nad

40.000
50.000
60.000
80.000
100.000
120.000
150.000
200.000
300.000
500.000

4. člen
Ta zakon začne veljati 1. januarja 1985.

SKUPŠČINA SR SLOVENIJE
IZVRŠNI SVET
Obrazložitev
pri drugem dednem redu 5% do osnove 200.000 din (prej 4%
Ustavna podlaga za sprejetje tega zakona je opredeljena v
od osnove 300.000 din), pri osnovah nad 3,000.000 din pa 14%
določbah drugega odstavka 109. člena in 7. točke 321. člena
(prej 12%). Pri zavezancih »tretjega dednega reda« ter pri
Ustave SR Slovenije, po katerih se z zakonom določijo sistem,
»drugih zavezancih« se stopnje povečujejo za eno oziroma
viri in vrste davkov ter sistem financiranja splošnih družbenih
dve enoti v primerjavi s stopnjami pred spremembo, razen pri
potreb v družbenopolitičnih skupnostih ter v določbah četr-.
končni stopnji za osnovo nad 3,000.000 din, kjer se stopnja
tega odstavka 109. člena, po katerih družbenopolitične skuppovečuje od 25% na 30%.
nosti samostojno določajo višino davkov, ki so v skladu z
Izračuni kažejo, da navedene spremembe ne bodo bistveno
zakonom njihov dohodek.
vplivale na višini priliva dohodkov proračunov iz tega vira, ker
S tem zakonom se usklajuje zakon o uvedbi in stopnjah
se oprostitev za zavezance prvega dednega reda pretežno
republiških davkov in taks z dogovorom o temeljih davčne
kompenzira s povečanjem stopenj za ostale zavezance.
politike, ki bo predložen v sprejem skupščinam socialističnih
Odstopanja bodo nastala predvsem zaradi števila primerov in
republik in avtonomnih pokrajin še v teku tega teta, predlastrukture zavezancev glede na sorodstveno razmerje.
gane rešitve iz dogovora pa naj bi bile uveljavljene s 1.
januarjam 1985.
3. Davek od skupnega dohodka občanov
1. Republiški davek od osebnega dohodka delavcev
Pri davku od skupnega dohodka občanov je predlagana
sprememba davčne lestvice. Povečan je začetni razpon
Posebna stopnja republiškega davka od osebnega dohodka
davčne osnove od 30.000 din na 40.000 din, začetna stopnja
na prejemke za delo preko polnega delovnega časa, razen za
pa se znižuje od 10% oziroma 8% na 3%. To je pogojevalo tudi
prejemke za delo, ki ga je delavec po predpisih o delovnih
spremembo razponov osnov v zgornjem delu lestvice. Zadrrazmerjih oziroma samoupravnem splošnem aktu dolžan
žuje se končni razpon davčne osnove ( nad 500.000 din),
opraviti se poveča od 25% na 32%. Ker se od prejemkov iz
končna stopnja pa se povečuje od sedanjih 75% na 80%.
delovnega razmerja preko polnega delovnega časa v drugi
Navedene spremembe razponov osnov in stopenj vplivajo
temeljni organizaciji združenega dela plačujejo prispevki za
na nižjo davčno obremenitev zavezancev z nižjo davčno
pokojninsko in invalidsko zavarovanje, plačevanje tega davka
osnovo, povečanje pa nastane pri osnovi nad 500.000 din, kot
ni utemeljeno, zato je v osnutku zakona o spremembah in
kaže naslednji prikaz o poprečnih obremenitvah:
dopolnitvah zakona o davkih občanov predlagano črtanje 2.
točke 34. člena veljavnega zakona.
Poprečne obremenitve
Po veljavnih
Po
Z višjo stopnjo obdavčitve naj bi se destimuliralo temeljne
stopnjah predlaganih
organizacije združenega dela, da bi zaposlovale delavce na
novih
delu preko polnega delovnega časa. Z višjo stopnjo obdavčistopnjah
tve se bo povečal priliv dohodka proračuna iz tega vira,
- od osnove
60.000
9,5%
4,67%
vendar predvidevamo, da v manjši meri kot znaša porast
- od osnove
100.000
12,3%
9,8%
stopnje, ker upoštevamo manjše zaposlovanje na takem delu.
- od osnove
200.000
22,3%
21,9%
Realizacija tega davka je bila v prvih osmih mesecih tekočega
- od osnove
500.000
47,92%
47,77%
leta dosežena v višini 1.167,9 mio din, ob koncu leta 1984 pa
- od osnove
600.000
52,43%
53,13%
se ocenjuje, da bo dosežena v višini 1.739,3 mio din. Za leto
- od osnove
700.000
55,66%
56,60%
1985 se kljub predvidenemu zmanjševanju obsega takega
- od osnove
1.000.000
61,46%
63,88%
načina zaposlovanja ocenjuje povečanje tega davka za okoli
20%, delno zaradi povišanja davčne stopnje, predvsem pa
Navedene
spremembe
stopenj
ne
bodo
bistveno
vplivale
na
zaradi porasta tovrstnih prejemkov občanov.
povečanje realizacije tega davka. V letu 1983 (odmera za
preteklo leto) je bil odmerjen davek v višini 266.133 tisoč din,
2. Republiški davek na dediščine in darila
od tega je bilo odmerjeno zavezancem z osnovo nad 500.000
Pri davku na dediščine in darila se s spremembo predvideva
din 163.967.000 din, kar je 61% celotne odmere davka.
oprostitev obdavčitve zavezancev, ki so z zapustnikom oziNa povečanje realizacije tega davka pa bo vplivala tudi
roma z darovalcem v sorodstvenem razmerju, ki ustreza
sprememba zakona o davkih občanov, kjer je v skladu z
prvemu dednemu redu, povečane pa so stopnje za obdavčitev
dogovorom o usklajevanju davčnega sistema predvideno znizavezancev iz drugega in tretjega dednega reda ter za druge
žanje neobdavčenega dela čistega dohodka od dvainpolkratzavezance. Po spremenjenih stopnjah znaša začetna stopnja
nega na dvakratni znesek poprečnega čistega osebnega
poročevalec
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dohodka zaposlenih delavcev v gospodarstvu v SR Sloveniji.
Poleg tega se olajšave za vzdrževane družinske člane
povečuje od 60% oziroma 90% (za otroka motenega v telesnem ali duševnem razvoju) na 100% zneska poprečnega
letnega čistega osebnega dohodka zaposlenih delavcev v
gospodarstvu v SR Sloveniji. Izračuni kažejo, da se s to
spremembo poveča osnova za obdavčitev za okoli 20%, hkrati
pa bo to tudi vplivalo na povečanje števila zavezancev. Na
podlagi podatkov o prejetih davčnih napovedih za odmerno
leto 1983 (10.178) ter razmerij med številom zavezancev, ki so
vložili davčne napovedi in številom zavezancev, katerim je bil
davek odmerjen v preteklih letih, predvidevamo, da se bo
število zavezancev povečalo na 8.500 oziroma za okrog 30%.
Glede na realizacijo v prvih osmih mesecih tekočega leta
ocenjujemo, da bo ob koncu leta 1984 dosežena realizacija
tega davka v višini okoli 300 mio din, za leto 1985 pa bi po prvi
oceni znašala okoli 350 mio din (brez upoštevanja inflatornih
gibanj).
V sklepnem delu dolgoročnega programa gospodarske stabilizacije je določeno, da se mora z ustreznim določanjem
višine neobdavčenega zneska, zajeti večje število zavezancev.
Ta davek pa mora z upoštevanjem dejanske ekonomske moči
davčnega zavezanca zagotavljati socialno funkcijo tega
davka. Ob upoštevanju teh izhodišč pomeni predlagana rešitev glede na veljavni sistem v SR Sloveniji pri zavezancih, ki
vzdržujejo dva ali več družinskih članov, ugodnejšo rešitev.

ZAKON
O UVEDBI IN STOPNJAH REPUBLIŠKIH
DAVKOV IN TAKS (Uradni list SRS, št.
12/82, 45/82, 32/83 in 41/83)
Zakonske določbe, ki se spremenijo:
3. člen
Republiški davek od osebnega dohodka delavcev na prejemke iz 1. in 2. točke tretjega odstavka 34. člena zakona o
davkih občanov se plačuje po stopnji 25 odstotkov.

4. člen
Republiški davek na dediščine in darila se plačuje po
naslednjih stopnjah:
od vrednosti dinarjev
Sor. razm., ki Sor. razm., ki Sor. razrin., ki Vsi drugi
ustreza prveustreza
ustreza
mu ded. redu drugemu tretjem u
(zakonec in dednemu dednemu
otroci ter zet, redu (starši, redu (dedi,
snaha in bratje, sestre
babice)
pastorki) in nj. potom.)
nad
do
2
7
300.000
10
12
300.000
600.000
2,5
8
9
14
600.000
900.000
3
10
3.5
16
900.000 1.200.000
11
4
18
1.200.000 1.500.000
1.800.000
4,5
9
12
20
1.500.000
5
10
13
22
1.800.000 2.400.000
11
14
24
2.400.000 3.000.000
5,5
15
25
6
12
3.000.000
Zavezanci, ki dobijo v dar nepremično premoženje, pa z darovalcem niso v
sorodstvenem razmerju do vključno tretjega dednega reda, ne glede na določbo
prejšnjega odstavka, plačujejo republiški davek na dediščine in darila na način in
po stopnjah, predpisanih za plačevanje davka na promet nepremičnin.
7. člen
Republiški davek od skupnega dohodka občanov se
plačuje po naslednjih stopnjah:
Če je letna osnova dinarjev
znesek
Davek
od
do
30.000
8
nad 30.000
2.400
10
30.000 45.000
3.900
12
nad 45.000
45.000 60.000
5.700
nad 60.000
15
60.000 80.000
8.700
18
nad 80.000
80.000 100.000
12.300 + 21
nad 100.000
100.000 120.000
16.500
27
nad 120.000
120.000 150.000
24.600
40
nad 150.000
150.000 200.000
44.600 + 55
nad 200.000
200.000 300.000
99.600 + 70
nad 300.000
300.000 500.000
239.600 + 75
nad 500.000
500.000

PREDLOG DOGOVORA
o izdajanju doplačilne poštne znamke »VIII. svetovno
prvenstvo v smučarskih poletih, Planica 85« (ESA-562)

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na 26. seji dne 11.
10. 1984 obravnaval:
- PREDLOG DOGOVORA O IZDAJANJU DOPLAČILNE
POŠTNE ZNAMKE »VIII. SVETOVNO PRVENSTVO V
SMUČARSKIH POLETIH, PLANICA 85«,
ki ga je poslal Zvezni izvršni svet s prošnjo, da ga
predložimo Skupščini SR Slovenije v obravnavo, sprejem
in določitev podpisnika.
Dogovor določa, da bo ob 50-letnem jubileju prvih
smučarskih poletov v Jugoslaviji izdana doplačilna poštna
znamka »VIII. svetovno prvenstvo v smučarskih poletih,
Planica 85«. Doplačilna poštna znamka bo izdana v
nakladi 25 milijonov v vrednosti 2,00 din, v prodaji pa bo
od 1. do 31. marca 1985. Udeleženci dogovora bodo s
predpisi določili obveznost nakupa doplačilne poštne
znamke za vse poštne pošiljke v notranjem prometu, razen
za časopise in revije. Dogovor tudi določa, da bo dohodek
od prodanih doplačilnih poštnih znamk uporabljen za
kritje dela stroškov organizacije in izvedbe VIII. svetovnega prvenstva v smučarskih poletih v Planici leta 1985.
Udeleženci dogovora bodo sprejeli ukrepe, da bo Organi-
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zacijski komite VIII. svetovnega prvenstva v smučarskih
poletih Planica 85 sklenil dogovor s Skupnostjo jugoslovanskih ptt podjetij o načinu izdelave in višini sredstev za
pokritje stroškov izdaje in prodaje doplačilne poštne
znamke.
Za realizacijo navedenega dogovora bo potrebno sprejeti še poseben republiški zakon, ki bo določil obveznost
plačevanja doplačilne poštne znamke.
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije ugotavlja, da je
predlagani dogovor usklajen s tezami za dogovor o izdajanju doplačilnih poštnih znamk za dopolnilno financiranje
mednarodnih športnih tekmovanj v Jugoslaviji, katerega
sprejem je potrebno pospešiti.
Izvršni svet predlaga Skupščini SR Slovenije, da predlog
dogovora o izdajanju doplačilne poštne znamke »VIII. svetovno prvenstvo v smučarskih poletih, Planica 85« obravnava in sprejme ter pooblasti tov. dr. Martina Zoriča, člana
Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije in predsednika
Republiškega komiteja za vzgojo in izobraževanje ter telesno kulturo, da ga v imenu Skupščine SR Slovenije podpiše.

poročevalec

Na podlagi 244. člena, 2. odstavka in 3. alinee ustave Socialistične federativne republike Jugoslavije, Skupščina Socialistične republike Bosne in Hercegovine, Sobranje Socialistične republike Makedonije, Skupščina Socialistične republike Slovenije, Skupščina Socialistične republike Srbije,
Sabor Socialistične republike Hrvatske, Skupščina Socialistične republike Črne gore, Skupščina Socialistične avtonomne pokrajine Vojvodine in Skupščina Socialistične avtonomne pokrajine Kosova sklenejo
DOGOVOR
O IZDAJANJU DOPLAČILNE POŠTNE ZNAMKE
»VIII. SVETOVNO PRVENSTVO
V SMUČARSKIH POLETIH, PLANICA 85«
1. člen
Skupščine republik in skupščini avtonomnih pokrajin (v
nadaljnjem besedilu: udeleženci tega dogovora) soglašajo, da
se zaradi širšega propagiranja VIII. svetovnega prvenstva v
smučarskih poletih Planica leta 1985, s katerim se obenem
obeležuje 50-letnica prvega mednarodnega tekmovanja v
smučarskih skokih v Jugoslaviji, kot manifestacija mednarodnega sodelovanja in afirmacije telesne kulture Jugoslavije in
njene socialistične, neuvrščene in samoupravne politike v
svetu, izda doplačilna znamka »VIII. svetovno prvenstvo v
smučarskih skokih, Planica 85«.
2. člen
Udeleženci dogovora soglašajo, da se doplačilna poštna,
znamka »VIII. svetovno prvenstvo v smučarskih poletih, Planica 85« izda v vrednosti 2,00 din v skupni nakladi 25 milijonov.
Udeleženci dogovora soglašajo, da je doplačilna poštna
znamka iz 1. odstavka tega člena v prodaji od 1. do 31. marca
1985.

I. Ustavna podlaga za sklenitev dogovora
Podlaga za sklenitev dogovora socialističnih republik in
socialističnih avtonomnih pokrajin je 244. člen, 2. odstavek, 3.
alinea ustave Socialistične federativne republike Jugoslavije.
II. Razlogi za sklenitev dogovora
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na 127. seji 19. 4.
1984 obravnaval in podprl predlog Organizacijskega komiteja
Planica 50, da se za VIII. svetovno prvenstvo v smučarskih
poletih v Planici leta 1985 izda doplačilna poštna znamka.
Prvenstvo v smučarskih poletih bo organizirano ob 50letnici mednarodnih tekmovanj v Planici. Po izgradnji prve
velike skakalnice v Jugoslaviji in Planici 25. marca 1934 je bilo
organizirano prvo mednarodno tekmovanje v smučarskih
skokih. S tem tekmovanjem je Planica doživela velik sloves v
svetu, ki ga je s številnimi tekmovanji v naslednjih petdesetih
letih tudi potrjevala. Planici je bila leta 1972 zaupana organizacija I. svetovnega prvenstva v smučarskih poletih, leta 1979
pa V. svetovnega prvenstva v smučarskih poletih, nato pa štiri
finalna tekmovanja v svetovnem pokalu v skokih.
Planica je velikega pomena za večji razvoj smučanja pri nas
in pomeni prvi korak v svetovno smučarsko areno. Ker je dala
Planica v bogati 50-letni aktivnosti dela izjemen prispevek k
razvoju te športne panoge v svetu, ji je Mednarodna smučarska federacija (FIS) zaupala organizacijo VIII. svetovnega
prvenstva v smučarskih poletih, ki bo na sporedu marca leta
1985.
Za VIII. svetovno prvenstvo v smučarskih poletih v Planici
leta 1985 vlada v svetu veliko zanimanje. Ocenjeno je, da bodo
na prvenstvu sodelovali predstavniki najmanj sedemnajstih
držav ter številni organizatorji, strokovnjaki, novinarji in ljubitelji tega športa doma in v tujini.
poročevalec

3. člen
Udeleženci dogovora soglašajo, da se v obdobju od 1. do
31. marca 1985 plača doplačilna poštna znamka »VIII. svetovno prvenstvo v smučarskih poletih, Planica 85« za vse
poštne pošiljke v notranjem prometu, razen za časopise in
revije.
4. člen
Udeleženci dogovora soglašajo, da se da dohodek od prodanih doplačilnih znamk »VIII. svetovno prvenstvo v smučarskih poletih, Planica 85« za kritje dela stroškov organizacije in
izvedbe VIII. svetovnega prvenstva v smučarskih poletih, Planica leta 1985.
5. člen
Udeleženci dogovora soglašajo, da bodo v okviru pravic in
dolžnosti sprejeli ukrepe in aktivnosti, da bo Organizacijski
komite VIII. setovnega prvenstva v smučarskih poletih, Planica leta 1985 sklenil dogovor s Skupnostjo jugoslovanskih
ptt podjetij o načinu izdelave in višini sredstev za pokritje
stroškov izdaje in prodaje doplačilne poštne znamke »VIII.
svetovno prvenstvo v smučarskih poletih, Planica 85«.
6. člen
Dogovor je sprejet, ko ga podpišejo pooblaščeni predstavniki udeležencev tega dogovora.
7. člen
Dogovor začne veljati osmi dan po objavi v uradnih listih
republik in uradnih listih avtonomnih pokrajin.
Za Skupščino SR Bosne in Hercegovine
Za Sobranje SR Makedonije
Za Skupščino SR Slovenije
!
Za Skupščino SR Srbije
Za Sabor SR Hrvatske
Za Skupščino SR Črne gore
Za Skupščino SAP Vojvodine__
Za Skupščino SAP Kosova

—
—

—

—
——

III. Ocena stanja na področju, ki se ureja
z dogovorom, in namen, ki ga želimo doseči
Zvezni komite za promet in zveze ter Zvezni sekretariat za
finance sta oktobra leta 1983 pripravila teze za dogovor o
merilih za izdajanje doplačilnih poštnih znamk za dopolnilno
financiranje mednarodnih športnih tekmovanj v SFRJ. Teze
so bile pripravljene na pobudo nekaterih republik oziroma
avtonomnih pokrajin glede na dosedanjo prakso dogovarjanja o izdajanju doplačilnih poštnih znamk. V njih so določena
enotna merila za izdajanje doplačilnih poštnih znamk ob
določenih mednarodnih športnih tekmovanjih, ki so širšega
pomena. Teze predvidevajo, da bo v skladu z enotnimi merili
republik in pokrajin za vsak posamezni primer sklenjen
posebni dogovor.
Izvršni svet Skupščine SFI Slovenije soglaša s temeljnimi
načeli, ki so zajeta v tezah in predlaga, da se obenem z
dogovorom o merilih za izdajanje doplačilnih poštnih znamk
določi tudi konkreten dogovor o izdajanju doplačilne poštne
znamke v letu 1985 ob organizaciji VIII. svetovnega prvenstva
v smučarskih poletih v Planici.
V skladu s tezami za dogovor o merilih za izdajanje
doplačilnih znamk za dopolnilno financiranje mednarodnih
športnih tekmovanj v SFRJ Izvršni svet predlaga, da se v
poseben dogovor o izdajanju doplačilne poštne znamke »VIII.
svetovno prvenstvo v smučarskih poletih, Planica 1985« vnesejo naslednji osnovni elementi:
- skupna naklada znamk 25,000.000
- vrednost posamezne znamke 2,00 din
- obdobje plačevanja znamk od 1. do 31. marca 1985
- dohodki od prodanih znamk, po odbitku stroškov, se
bodo uporabili za organizacijo in realizacijo VIII. svetovnega
prvenstva v smučarskih poletih v Planici.
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Izvršni svet Skupščine SR Slovenije predlaga, da Zvezni
izvršni svet pripravi predlog dogovora o izdajanju doplačilne
poštne znamke »VIII. svetovno prvenstvo v smučarskih poletih, Planica 1985« obenem z dogovorom o merilih za izdajanje
doplačilnih poštnih znamk za dopolnilno financiranje mednarodnih športnih tekmovanj v SFRJ in da ju skupaj predloži
republiškim in pokrajinskim organom v postopek usklajevanja in dogovarjanja.

delegatom in voljenim ali imenovanim
funkcionarjem
Ljubljana, Dalmatinova 4

Komisija podpisnikov družbenega dogovora o
osnovah in merilih za določanje osebnih
dohodkov in drugih osebnih prejemkov

PREDLOG
o skupnih

IV. Udeleženci dogovora
V skladu z 281. členom ustave SFRJ federacija ne ureja prek
zveznih organov z zakonom izdajanja doplačilnih poštnih
znamk. Ker je treba izdajanje in določanje vrednosti doplačilnih poštnih znamk enotno urediti za vso SFRJ, se zaradi
uresničevanja tega skupnega interesa sklene dogovor socialističnih republik in socialističnih avtonomnih pokrajin.
Zaradi omenjenega razloga so udeleženci dogovora: skupščine socialističnih republik in skupščini socialističnih avtonomnih pokrajin.

DRUŽBENEGA DOGOVORA
osnovah

oblikovanje in

in

merilih za

delitev sredstev za osebne

dohodke funkcionarjev v SR Sloveniji
(ESA-460)
Na podlagi 147. člena ustave SR Slovenije in v skladu z
družbenim dogovorom o skupnih osnovah in merilih za
določanje osebnih dohodkov ter drugih prejemkov in nadomestil funkcionarjev v organih družbenopolitičnih skupnosti
in družbenopolitičnih organizacij (Uradni list SFRJ, št
)
sklepajo Skupščina SR Slovenije, Predsedstvo SR Slovenije, Izvršni svet Skupščine SR Slovenije, Ustavno sodišče
SR Slovenije, skupščine občin in posebnih družbenopolitičnih skupnosti, redna sodišča po Vrhovnem sodišču SR
Slovenije, sodišča združenega dela po Sodišču združenega
dela SR Slovenije, javna tožilstva po Javnem tožilstvu SR
Slovenije, družbeni pravobranilci samoupravljanja po Družbenem pravobranilcu samoupravljanja SR Slovenije, javna
pravobranilstva po Javnem pravobranilstvu SR Slovenije,
sodniki za prekrške po Republiškem senatu za prekrške,

Socialistična zveza delovnega ljudstva Slovenije in v njej
povezane družbene organizacije po Republiški konferenci
SZDL Slovenije, Zveza komunistov Slovenije po Centralnem
komiteju Zveze komunistov Slovenije, Zveza sindikatov Slovenije po Republiškem svetu Zveze sindikatov Slovenije,
Zveza združenj borcev NOV Slovenije po Republiškem
odboru, Zveze združenj borcev NOV Slovenije, Zveza socialistične mladine Slovenije po Republiški konferenci Zveze
socialistične mladine Slovenije ter samoupravne interesne
skupnosti na področju družbenih dejavnosti po Izobraževalni skupnosti Slovenije, Raziskovalni skupnosti Slovenije,
Kulturni skupnosti Slovenije, Zdravstveni skupnosti Slovenije, Skupnosti socialnega varstva Slovenije in Telesnokulturni skupnosti Slovenije (v nadaljnjem besedilu: udeleženci)

DRUŽBENI DOGOVOR
o skupnih osnovah in merilih za
oblikovanje in delitev sredstev za
osebne dohodke funkcionarjev v SR
Sloveniji

organa, organizacije oziroma skupnosti, v kateri funkcionar
uresničuje samoupravne pravice, obveznosti in odgovornosti
na podlagi delovnega razmerja.
Povračila materialnih stroškov funkcionarjev, ki nastajajo v
zvezi z opravljanjem del in nalog, bomo udeleženci določali v
skladu z družbenim dogovorom o skupnih osnovah za urejanje določenih stroškov (Uradni list SRS, št. 14/82).

I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem družbenim dogovorom udeleženci določamo skupne
osnove in merila za oblikovanje in delitev sredstev za osebne
dohodke funkcionarjev v organih družbenopolitičnih skupnosti, v družbenopolitičnih in družbenih organizacijah in v
samoupravnih interesnih skupnostih v SR Sloveniji (v nadaljnjem besedilu: funkcionarji).
Z določanjem skupnih osnov in meril za oblikovanje in
delitev Sredstev za osebne dohodke udeleženci zagotavljamo
usklajeno vrednotenje dela funkcionarjev in določanje njihovih osebnih dohodkov v skladu z načelom delitve po delu.
Udeleženci soglašamo, da se za določanje nadomestil
osebnega dohodka ter za oblikovanje in delitev sredstev za
skupno porabo funkcionarjev uporabljajo osnove in merila,
določena s samoupravnim splošnim aktom delovne skupnosti

2. člen
Ta družbeni dogovor se nanaša na funkcionarje, ki opravljajo funkcije, določene z ustavo in zakonom, s poslovnikom
Skupščine SR Slovenije, s statutom občine oziroma posebne
družbenopolitične skupnosti ter s statuti družbenopolitičnih
in družbenih organizacij in samoupravnih interesnih skupnosti, za katerih nosilce je s temi akti določena omejitev
ponovne izvolitve oziroma imenovanja.
Ta družbeni dogovor se nanaša tudi na funkcionarje, ki
opravljajo pravosodne funkcije, določene z ustavo in zakonom, in z zakonom določene funkcije pri družbenem pravobranilcu samoupravljanja, za katerih nosilce ni določena
omejitev ponovne izvolitve oziroma imenovanja.
Udeleženci bomo v svojih splošnih aktih o osnovah in
merilih za oblikovanje in delitev sredštev za osebne dohodke
funkcionarjev opredelili funkcije iz prvega in drugega
odstavka tega člena po predhodni uskladitvi skupne liste
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poročevalec

funkcij v komisiji za spremljanje izvajanja tega družbenega
dogovora..
3. člen
V skladu z ustavnim načelom, da samo delo in rezultati dela
določajo materialni in družbeni položaj človeka, se osebni
dohodki funkcionarjev določajo na podlagi družbenega vrednotenja del in nalog, ki jih funkcionar opravlja v okviru
določene funkcije, in njegovega delovnega prispevka k uresničevanju funkcij organa, organizacije oziroma skupnosti.
Pri družbenem vrednotenju del in nalog v okviru posamezne funkcije bomo udeleženci upoštevali njeno mesto in
družbeni pomen v sistem socialistične samoupravne družbene ureditve in družbene organiziranosti, zahtevnost in
obseg del in nalog ter družbenopolitično odgovornost nosilca
funkcije.
Pri ugotavljanju delovnega prispevka funkcionarja k uresničevanju funkcij organa, organizacije oziroma skupnosti,
bomo udeleženci upoštevali, da je ob zagotavljanju javnosti
dela funkcionarja pri, ocenjevanju njegovega dela osnovna
njegova družbenopolitična odgovornost za opravljanje funkcije in da je temu podrejeno ocenjevanje njegovega dela
zaradi določanja osebnega dohodka.
4. člen
Udeleženci bomo v svojih splošnih aktih določili osnove in
merila za oblikovanje in delitev sredstev za osebne dohodke
funkcionarjev v skladu s skupnimi osnovami in merili, določenimi s tem družbenim dogovorom.
S stalnim medsebojnim sodelovanjem in usklajevanjem
bomo udeleženci zagotavljali enotno uporabo skupnih osnov
in meril iz tega družbenega dogovora ter njihovo dograjevanje in izpopolnjevanje.
5. člen
Udeleženci bomo obveščali javnost o osnovah in merilih za
oblikovanje in delitev sredstev za osebne dohodke funkcionarjev ter o višini njihovih osebnih dohodkov, prejemkov iz
sredstev za skupno porabo in povračil materialnih stroškov.
II. SKUPNE OSNOVE IN MERILA ZA
OBLIKOVANJE IN DELITEV SREDSTEV ZA
OSEBNE DOHODKE
a) Oblikovanje sredstev za osebne dohodke
6. člen
Sredstva za osebne dohodke funkcionarjev se določajo v
odvisnosti od:
- programa dela organa, organizacije oziroma skupnosti
in
- vrednotenja del in nalog v okviru posamezne funkcije.
7. člen
Dela in naloge v okviru posamezne funkcije se vrednotijo
glede na:
- druženi pomen del in nalog, ki sestavljajo vsebino funkcije,
- zahtevnost ter obseg del in nalog,
- neposredno družbeno odgovornost za opravljanje del in
nalog.
Družbeni pomen del in nalog izhaja iz vsebine del in nalog
odvisno od tega, ali se funkcija opravlja v širši ali ožji družbenopolitični skupnosti in družbenopolitičnih izkušenj ter strokovnih znanj, ki so potrebna za uspešno opravljanje določene
funkcije.
Zahtevnost in obseg del in nalog še ugotavlja glede na
vsebino ter obseg, raznovrstnost in intenzivnost del in nalog,
ki jih funkcionar opravlja v okviru določene funkcije.
Neposredno družbeno odgovornost za opravljanje
določene funkcije opredeljujejo samostojnost, ki je potrebna"
za opravljanje del in nalog v okviru določene funkcije, ter
osebna in kolektivna odgovornost za oblikovanje politike oziroma za uresničevanje sprejete politike.
poročevalec

8. člen
Ob upoštevanju osnov in meril za vrednotenje del in nalog v
okviru posamezne funkcije, navedenih v 7. členu tega družbenega dogovora, udeleženci razvrščamo funkcije v naslednje
okvirne skupine ter vrednotimo dela in naloge v okviru
naslednjih razponov:
I. funkcije na ravni republike, na katerih iz vsebine del in nalog izhaja
pretežno odgovornost za oblikovanje
politike v okviru organa, organizacije
ali skupnosti:
500—1000 točk
II. funkcije na ravni republike, na katerih iz vsebine del in nalog izhaja
pretežno odgovornost za uresničevanje politike v okviru organa, organizacije ali skupnosti:
500-900 točk
III. funkcije na ravni posebne družbenopolitične skupnosti, na katerih iz
vsebine del in nalog izhaja pretežno
odgovornost za oblikovanje politike v
okviru organa, organizacije ali skupnosti:
400-850 točk
IV. funkcije na ravni posebne družbenopolitične skupnosti, na katerih iz
vsebine del in nalog izhaja pretežno
odgovornost za uresničevanje politike v okviru organa, organizacije ali
skupnosti:
400—800 točk
V. funkcije na ravni občine in regije,
na katerih iz vsebine del in nalog
izhaja pretežno odgovornost za oblikovanje politike v okviru organa, organizacije ali skupnosti:
400-800 točk
VI. funkcije na ravni občine in regije,
na katerih iz vsebine del in nalog
izhaja pretežno odgovornost za uresničevanje politike v okviru organa,
organizacije ali skupnosti:
350-750 točk
Udeleženci družbenega dogovora bomo pri razvrščanju
funkcij v okvirne skupine in pri vrednotenju del in nalog v
posameznih okvirnih skupinah upoštevali zlasti naslednje
osnove in merila
- družbeno in gospodarsko razvitost družbenopolitične
skupnosti,
- družbeni bruto proizvod na prebivalca,
- število organizacij združenega dela in število zaposlenih
v družbenopolitični skupnosti.
t
9. člen
Sredstva za osebne dohodke za tekoče in minulo delo
planiramo udeleženci na podlagi osnov iz 8. člena, upoštevaje
politiko družbenoekonomskega razvoja v republiki oziroma
ustrezni družbenopolitični skupnosti, povprečno doseženo
rast sredstev za osebne dohodke delavcev v gospodarstvu SR
Slovenije v preteklem letu in planirano rast sredstev za
osebne dohodke za tekoče leto.
10. člen
Sredstva za osebne dohodke za tekoče in minulo delo se
med letom spreminjajo odvisno od:
- uresničevanje programa dela organa, organizacije oziroma skupnosti,
- doseganja v družbenem planu oziroma v resoluciji o
politiki družbenoekonomskega razvoja opredeljenih rezultatov gospodarjenja v ustrezni družbenopolitični skupnosti ter
- rasti sredstev za osebne dohodke delavcev v gospodarstvu ustrezne družbenopolitične skupnosti.
11. člen
Vrednost točke, s katero se določajo sredstva za osebne
dohodke za tekoče delo v okviru celotnih sredstev za osebne
dohodke, je enotna za vse udeležence in jo ugotavlja komisija
za spremljanje izvajanja družbenega dogovora.
Vrednost točke, ki je osnova za planiranje sredstev za
osebne dohodke za tekoče delo, se določi tako, da na podlagi
te vrednosti točke določena akontacija najvišjega osebnega
dohodka za tekoče delo, izračunana za dela in naloge v okviru
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funkcije z najvišjim številom točk, ne more presegati 5-kratnega zneska povprečnega osebnega dohodka delavca v
gospodarstvu SR Slovenije v preteklem letu. Tako določena
akontacija osebnih dohodkov funkcionarjev pri posameznih
udeležencih družbenega dogovora v ožji družbenopolitični
skupnosti ne more presegati akontacije najvišjega osebnega
dohodka za ustrezno funkcijo v širši družbenopolitični skupnosti.
12. člen
Sredstva za osebne dohodke na podlagi minulega dela se
oblikujejo v okviru celotnih sredstev za osebne dohodke
organa, organizacije oziroma skupnosti odvisno od:
- povečanja družbenega dohodka,
- povečanja družbene produktivnosti dela,
- povečanja dela sredstev za osebne dohodke iz minulega
dela v gospodarstvu ustrezne družbenopolitične skupnosti.
Udeleženci bomo v svojih splošnih aktih določili začetno
razmerje med sredstvi za osebne dohodke na podlagi minulega dela in sredstvi za osebne dohodke na podlagi tekočega
dela v okviru celotnih sredstev za osebne dohodke, upoštevaje tako doseženo razmerje v sredstvih za osebne dohodke
delavcev v gospodarstvu ustrezne družbenopolitične skupnosti.
b) Delitev sredstev za osebne dohodke
13. člen
Funkcionarji imajo v okviru skupnih sredstev za osebne
dohodke pravico do osebnega dohodka za zadovoljevanje
svojih osebnih potreb in za zadovoljevanje skupnih in splošnih družbenih potreb, ki se krijejo iz osebnega dohodka.
14. člen
Osebni dohodek funkcionarja se določa:
- po osnovah in merilih za doseženi delovni prispevek s
tekočim delom,
- po osnovah in merilih za doseženi delovni prispevek z
minulim delom.
15. člen
Osebni dohodek funkcionarja iz tekočega dela je odvisen
od:
- vrednotenja del in nalog v okviru posamezne funkcije,
- rezultatov dela funkcionarja pri opravljanju del in nalog,
- njegovega prispevka k skupnim rezultatom dela organa,
organizacije ali skupnosti.
16. člen
Del osebnega dohodka funkcionarja na podlagi minulega
dela v okviru celotnih sredstev za osebne dohodke ugotavljamo na podlagi delovnega prispevka, ki ga funkcionar daje v
okviru določene funkcije in njegove skupne delovne dobe.
17. člen
Osebni dohodek funkcionarja se izplačuje mesečno kot
akontacija osebnega dohodka in se usklajuje z gibanji osebnih dohodkov delavcev v gospodarstvu ustrezne družbenopolitične skupnosti, upoštevaje dosežene rezultate dela. Osebni
dohodek se dokončno obračuna ob zaključnem računu.
18. člen
Udeleženci družbenega dogovora bomo v svojih splošnih
aktih natančneje določili osnove in merila ter način ugotavljanja prispevka posameznega funkcionarja s tekočim in minulim delom k doseženim rezultatom dela pri uresničevanju
sprejetega programa dela organa, organizacije oziroma skupnosti za določanje osebnega dohodka na tej podlagi.
Pri ugotavljanju rezultatov dela funkcionarja in njegovega
prispevka k skupnim rezultatom dela organa, organizacije
oziroma skupnosti se posebej upoštevajo njegov ustvarjalni
prispevek, racionalizacije in razvijanje metod in oblik dela pri
opravljanju funkcij organa, organizacije oziroma skupnosti
ter druge oblike ustvarjalnega dela in izjemnih prispevkov k
družbenemu razvoju.

19. člen
Funkcionarju, ki neprofesionalno opravlja dela in naloge v
okviru funkcij iz 2. člena tega družbenega dogovora, se lahko
za opravljanje funkcij prizna pravica do dela osebnega
dohodka, ki je sorazmeren obsegu opravljenih del in nalog.
Ta del osebnega dohodka lahko znaša največ do 25% osebnega dohodka, ki je določen za podobna dela in naloge, pri
katerih obseg del in nalog zahteva polno zaposlitev.
Funkcionarju, ki neprofesionalno opravlja dela in naloge v
okviru funkcij iz 2. člena tega družbenega dogovora in za
opravljanje teh del in nalog ne prejema osebnega dohodka po
prejšnjem odstavku tega člena, se lahko prizna nagrada, ki v
enem koledarskem letu ne more presegati dvakratne višine
poprečnega mesečnega osebnega dohodka delavca v gospodarstvu v SR Sloveniji v tekočem letu.
O predlogih za določanje višine osebnega dohodka oziroma nagrade po prejšnjih dveh odstavkih odloča za preteklo
obdobje organ udeleženca, pristojen za določanje osebnih
dohodkov funkcionarjev.
Funkcionar, ki neprofesionalno opravlja dela in naloge v
okviru funkcij iz 2. člena tega družbenega dogovora, in ki
dobiva osebni dohodek iz delovnega razmerja v drugem
organu, organizacij ali skupnosti ali s samostojnim osebnim
delom, ima pravico do dela osebnega dohodka za neprofesionalno opravljanje funkcij po prvem odstavku tega člena v
višini, ki skupaj z osebnim dohodkom iz delovnega razmerja
ali samostojnega osebnega dela ne sme presegati osebnega
dohodka, določenega za najvišjo funkcijo v družbenopolitični
skupnosti.
20. člen
Funkcionar, ki mu je prenehala funkcija, ima v organu, v
katerem je opravljal funkcijo, do nastopa nove zaposlitve ali
do upokojitve pravice iz dela in pravico do osebnega dohodka
za čas do največ 6 mesecev, če zakon ne določa drugače.
Če to ne določa že zakon, se v posebej utemeljenih primerih
lahko funkcionarju pravice iz prejšnjega odstavka tega člena
izjemoma podaljšajo največ do enega leta po prenehanju
funkcije. O izjemi odloča organ udeleženca, pristojen za
določanje osebnih dohodkov funkcionarjev.
III. NADOMESTILA TER DRUGI PREJEMKI IN
POVRAČILA
21. člen
Pravico do nadomestila osebnega dohodka za čas odsotnosti z dela ter pravico do prejemkov iz sredstev za skupno
porabo uveljavlja funkcionar v skladu s samoupravnim splošnim aktom delovne skupnosti organa, organizacije oziroma
skupnosti, v kateri uresničuje samoupravne pravice, obveznosti in odgovornosti na podlagi delovnega razmerja.
22. člen
Povračila materialnih stroškov pri opravljanju del in nalog v
okviru funkcije bomo udeleženci opredelili v svojih splošnih
aktih v skladu z družbenim dogovorom o skupnih osnovah za
urejanje določenih stroškov (Uradni list SRS, št. 14/82).
Višina povračil se usklajuje v komisiji za spremljanje izvajanje tega družbenega dogovora.
IV. IZVAJANJE DRUŽBENEGA DOGOVORA
23. člen
Skupščine občin in posebnih družbenopolitičnih skupnosti
bodo zagotovile uporabo skupnih osnov in meril iz tega
družbenega dogovora za določanje osebnih dohodkov funkcionarjev v skupnostih občin.
Pravosodni -organi bodo s posebnim splošnim aktom
določili uporabo skupnih osnov in meril iz tega družbenega
dogovora za določanje osebnih dohodkov pravosodnih funkcionarjev.
V okviru SZDL Slovenije bodo dogovorjene usmeritve za
uporabo skupnih osnov in meril iz tega družbenega dogovora
za določanje osebnih dohodkov funkcionarjev v družbenih
organizacijah, ki se povezujejo v SZDL Slovenije.
poročevalec
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24. člen
Udeleženci ustanovimo komisijo za spremljanje izvajanja
tega družbenega dogovora (v nadaljnjem besedilu: komisija).
Komisijo sestavljajo delegati udeležencev.
Udeleženci na ravni republike, razen pravosodnih organov,
imenujemo v komisijo po enega delegata. Pravosodni organi
imenujemo v komisijo enega skupnega delegata. Skupščine
občin in skupščine posebnih družbenopolitičnih skupnosti
imenujemo v komisijo po enega skupnega delegata v okviru
regije.
Komisija ima predsednika in podpredsednika, ki se imenujeta izmed delegatov udeležencev na predlog Republiškega
sveta Zveze sindikatov Slovenije.
Udeleženci na ravni občin oziroma posebne družbenopolitične skupnosti oziroma regije se povezujemo v okviru regije
in oblikujemo regijske komisije za spremljanje izvajanja tega
družbenega dogovora.
25. člen
Komisija ima zlasti naslednje naloge^
- spremlja in usklajuje izvajanje družbenega dogovora in o
tem obvešča udeležence; po potrebi razlaga posamezne
določbe družbenega dogovora; objavlja kršilce družbenega
dogovora in skrbi za obveščanje javnosti po 5. členu tega
družbenega dogovora;
- usklajuje skupno listo funkcij po 2. členu tega družbenega dogovora;
- ugotavlja vrednost točke skladno z 11. členom tega
družbenega dogovora;
- predlaga udeležencem potrebne ukrepe za izvajanje
tega družbenega dogovora;
- daje predloge za usklajevanje splošnih aktov udeležencev tega družbenega dogovora;
- daje pobude in pripravlja predloge za spremembe in*
dopolnitve tega družbenega dogovora;
- sodeluje pri izvajanju in dograjevanju družbenega dogovora o skupnih osnovah in merilih za določanje osebnih
dohodkov in drugih prrejemkov ter nadomestil funkcionarjev
družbenpolitičnih skupnosti in družbenopolitičnih organizacij (Uradni list SFRJ, št...).
Komisija sprejme poslovnik o svojem delu, s katerim natančneje opredeli svoje naloge ter način in metode dela.
Določbe tega člena se smiselno uporabljajo za regijske
komisije.
26. člen
Udeleženci tega družbenega dogovora se zavezujemo, da
bomo komisiji dajali na razpolago splošne akte in druge
potrebne podatke.
27. člen
Strokovna in administrativna dela za potrebe komisije
opravlja strokovna služba Republiškega sveta Zveze sindika-.
tov Slovenije.
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
28. člen
Udeleženci družbenega dogovora se zavezujemo, da bomo
najpozneje v šestih mesecih po sprejemu tega družbenega
dogovora sprejeli ustrezne splošne akte v skladu s tem družbenim dogovorom.
Do sprejema splošnih aktov iz prejšnjega odstavka tega
člena se funkcionarjem izplačujejo akontacije osebnega
dohodka v višini, ki je določena po veljavnih splošnih aktih.
29. člen
Udeleženci bomo v svojih splošnih aktih na podlagi osnov
iz 12. in 16. člena tega družbenega dogovora oblikovali takšna
merila za oblikovanje in delitev sredstev za osebne dohodke
na podlagi minulega dela, ki bodo izhajala iz družbenih usmeritev za organizacije združenega dela izven materialne proizvodnje.
30. člen
Z uveljavitvijo tega družbenega dogovora preneha veljati
poročevalec

družbeni dogovor o osnovah in merilih za določanje osebnih
dohodkov in drugih osebnih prejemkov delegatom in voljenim ali imenovanim funkcionarjem (Uradni list SRS, št. 20/75),
razen določb 3. in 4. člena.
Določbe 3. člena družbenega dogovora iz prejšnjega
odstavka, ki določajo povečanje osebnega dohodka na podlagi minulega dela glede na delovno dobo, se uporabljajo do
sprejetja osnov in meril za oblikovanje in delitev sredstev za
osebne dohodke na podlagi minulega dela v okviru družbenega dogovora o skupnih osnovah in merilih samoupravnega
urejanja odnosov pri pridobivanju in delitvi dohodka in sredstev za osebne dohodke delavcev.
Določbe 4. člena družbenega dogovora iz prvega odstavka
tega člena, ki določajo pogoje in način uveljavljanja pravice
do prinešenega osebnega dohodka, ostanejo v veljavi do 30.
junija 1986.
31. člen
Vsak udeleženec lahko predlaga, da se ta družbeni dogovor
spremeni ali dopolni.
Za spremembe in dopolnitve tega družbenega dogovora
velja enak postopek kot za njegovo sklenitev.
32. člen
Družbeni dogovor je sklenjen, ko ga podpišejo pooblaščeni
predstavniki udeležencev pri sklenitvi tega družbenega dogovora.
33. člen
Ta družbeni dogovor začne veljati za udeležence, ki so ga
sklenili, osmi dan po objavi v Uradnem listu SR Slovenije,
uporablja pa se od 1. januarja 1985 dalje.
Za udeležence, ki pristopijo k temu družbenemu dogovoru,
velja družbeni dogovor od dneva podpisa izjave o pristopu.
UDELEŽENCI PRI SKLEPANJU DRUŽBENEGA
DOGOVORA O SKUPNIH OSNOVAH IN MERILIH
ZA OBLIKOVANJE IN DELITEV SREDSTEV ZA
OSEBNE DOHODKE FUNKCIONARJEV V SR
SLOVENIJI
1. Skupščina SR Slovenije
2. Predsedstvo SR Slovenije
3. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije
4. Ustavno sodišče SR Slovenije
5. Vrhovno sodišče SR Slovenije
6. Sodišče združenega dela SR Slovenije
7. Javno tožilstvo SR Slovenije
8. Družbeni pravobranilec samoupravljanja SR Slovenije
9. Javno pravobranilstvo SR Slovenije
10. Republiški senat zd prekrške
11. Republiška konferenca SZDL Slovenije
12. Centralni komite Zveze komunistov Slovenije
13. Republiški svet Zveze sindikatov Slovenije
14. Republiški odbor Zveze združenj borcev NOV Slovenije
15. Republiška konferenca Zveze socialistične mladine Slovenije
16. Skupščina Izobraževalne skupnosti Slovenije
17. Skupščina Raziskovalne skupnosti Slovenije
,18. Skupščina Kulturne skupnosti Slovenije
19. Skupščina Zdravstvene skupnosti Slovenije
20. Skupščina Skupnosti socialnega varstva Slovenije
21. Telesnokulturna skupnost Slovenije
22. Skupščina občine Ajdovščina
23. Skupščina občine Brežice
24. Skupščina občine Celje
25. Skupščina občine Cerknica
26. Skupščina občine Črnomelj
27. Skupščina občine Domžale
28. Skupščina občine Dravograd
29. Skupščina občine Gornja Radgona
30. Skupščina občine Grosuplje
31. Skupščina občine Hrastnik
32. Skupščina občine Idrija
33. Skupščina občine Ilirska Bistrica
34. Skupščina občine Izola
35. Skupščina občine Jesenice
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36. Skupščina občine Kamnik
37. Skupščina občine Kočevje
38. Skupščina občine Koper
39. Skupščina občine Kranj
40. Skupščina občine Krško
41. Skupščina občine Laško
42. Skupščina občine Lenart
43'. Skupščina občine Lendava
44. Skupščina občine Litija
45. Skupščina občine Ljubljana Bežigrad
46. Skupščina občine Ljubljana Center
47. Skupščina občine Ljubljana Moste-Polje
48. Skupščina občine Ljubljana Šiška
49. Skupščina občine Ljubljana Vič-Rudnik
50. Skupščina občine Ljutomer
51. Skupščina občine Logatec
52. Skupščina občine Maribor Pesnica
53. Skupščina občine Maribor Pobrežje
54. Skupščina občine Maribor Rotovž
55. Skupščina občine Maribor Ruše
56. Skupščina občine Maribor Tabor
57. Skupščina občine Maribor Tezno
58. Skupščina občine Metlika
59. Skupščina občine Mozirje
60. 'Skupščina občine Murska Sobota
61. Skupščina občine Nova Gorica
62. Skupščina občine Novo mesto

63. Skupščina občine Ormož
64. Skupščina občine Piran
65. Skupščina občine Postojna
66. Skupščina občine Ptuj
67. Skupščina občine Radlje ob Dravi
68. Skupščina občine Radovljica
69. Skupščina občine Ravne na Koroškem
70. Skupščina občine Ribnica
71. Skupščina občine Sevnica
72. Skupščina občine Sežana
73. Skupščina občine Slovenj Gradec
74. Skupščina občine Slovenska Bistrica
75. Skupščina občine Slovenske Konjice
76. Skupščina občine Šentjur pri Celju
77. Skupščina občine Škofja Loka
78. Skupščina občine Šmarje pri Jelšah
79. Skupščina občine Tolmin
80. Skupščina občine Trbovlje
81. Skupščina občine Trebnje
82. Skupščina občine Tržič
83. Skupščina občine Velenje
84. Skupščina občine Vrhnika
85. Skupščina občine Zagorje
86. Skupščina občine Žalec
87. Skupščina mesta Ljubljana
88. Skupščina obalne skupnosti Koper,
89. Skupščina mesta Maribor

Komisija podpisnikov družbenega dogovora o
osnovah in merilih za določanje osebnih
dohodkov in drugih osebnih prejemkov
delegatom in voljenim ali imenovanim
funkcionarjem
Obrazložitev k predlogu družbenega dogovora o
skupnih osnovah in merilih za oblikovanje in
delitev sredstev za osebne dohodke
funkcionarjev v SR Sloveniji
1. Predlog družbenega dogovora o skupnih osnovah in
merilih za oblikovanje in delitev sredstev za osebne dohodke
funkcionarjev v SR Sloveniji temelji na določilih zveznega
družbenega dogovora o skupnih osnovah in merilih za
določanje osebnih dohodkov ter drugih prejemkov in nadomestil funkcionarjev v organih družbenopolitičnih skupnosti
in družbenopolitičnih organizacij, pri čemer upošteva pozitivne izkušnje pri izvajanju sedaj veljavnega republiškega
družbenega dogovora in pomeni dograjevanje sistema in
prakse na tem področju.
Zaradi usklajenega urejanja osebnih dohodkov in drugih
prejemkov voljenih in imenovanih funkcionarjev v SR Sloveniji se s tem družbenim dogovorom določajo načela za opredelitev funkcij, na katere se nanaša ta družbeni dogovor,
način določanja sredstev za osebne dohodke funkcionarjev,
skupne osnove in merila za družbeno vrednotenje funkcij in
zahtevnosti dela na njih ter skupne osnove in merila za delitev
sredstev za osebne dohodke.
Z opredelitvijo funkcij, na katere se nanaša ta družbeni
dogovor (2. člen), je bilo uveljavljeno načelo restriktivnega
pristopa v primerjavi s sedaj veljavnim družbenim dogovorom
in se ta družbeni dogoovor nanaša le na funkcije, za katerih
nosilce je z ustavo, zakonom oziroma statutom določena
omejitev ponovne izvolitve in katerih nosilce praviloma voli aH
imenuje najvišji organ udeleženca družbenega dogovora.
Zaradi specifičnosti pogojev za opravljanje funkcij v pravosodnih organih in pri družbenem pravobranilcu samoupravljanja, se družbeni dogovor nanaša tudi na nosilce teh funkcij ne
glede na to, da se za njih po ustavi in zakonu ne uveljavlja
načelo omejitve ponovne izvolitve oziroma imenovanja.
Na podlagi predhodnih razgovorov udeležencev sedanjega
družbenega dogovora, je bilo oblikovano stališče, da se pripravi enovit družbeni dogovor za republiko kot celoto, to je za
vse ravni družbenopolitične organiziranosti, od občine do
republike. Na osnovi tega družbenega dogovora bi posamezni
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udeleženci podrobnejšo razdelavo skupnih osnov in meril
urejali neposredno v svojih splošnih aktih. Predvideno je, da
naj bi posamezni udeleženci ta vprašanja urejali z enim aktom
na vseh ravneh svoje organiziranosti na osnovi predhodne
uskladitve v komisiji udeležencev družbenega dogovora.
Takšen pristop pomeni tudi racionalizacijo v sedanjem
načinu urejanja teh vprašanj, ker se uvaja en družbeni dogovor za celotno republiko kot skupne družbeno dogovorjene
usmeritve za poenoteno ravnanje udeležencev na tem področju.
2. Na podlagi pripomb iz razprave o osnutku družbenega
dogovora so med udeležence pri sklepanju družbenega dogovora vključeni tudi pravosodni organi. Ti sklepajo družbeni
dogovor po najvišjih pravosodnih organih v republiki. Jasneje
je opredeljena tudi udeležba družbenopolitičnih in družbenih
organizacij, ter samoupravnih interesnih skupnosti pri sklepanju družbenega dogovora. SZDL 'n v njej povezane družbene
organizacije sklepajo družbeni d igovor po Republiški konferenci SZDL, druge družbenopo tične organizacije sklepajo
družbeni dogovor po svojih r publiških organih, samoupravne interesne skupnosti pa s lepajo družbeni dogovor po
samoupravnih interesnih ski onostih, ustanovljenih za
območje republike, ki so del ski oščinskega sistema, oziroma
po drugi ustrezni samoupravni nteresni skupnosti, ustanovljeni za območje republike.
V 23. členu je predvideno, da j ravosodni organi s posebnim
skupnim splošnim aktom določ o uporabo skupnih osnov in
meril iz tega družbenega dog tvora za določanje osebnih
dohodkov pravosodnih funkcii narjev. Skupščine občin in
posebnih družbenopolitičnih SKupnosti zagotovijo uporabo
skupnih osnov in meril iz tega družbenega dogovora tudi za
določanje osebnih dohodkov funkcionarjev v skupnostih
občin. V okviru SZDL se določi uporaba skupnih osnov in
meril iz tega družbenega dogovora za določanje osebnih
dohodkov funkcionarjev SZDL in družbenih organizacij, ki se
povezujejo v SZDL. V okviru drugih družbenopolitičnih organizacij se določi uporaba skupnih osnov in meril iz tega
družbenega dogovora za funkcionarje teh družbenopolitičnih
organizacij. Uporaba skupnih osnov in meril iz tega družbenega dogovora za določanje osebnih dohodkov funkcionarjev
v samoupravnih interesnih skupnostih pa se lahko določi s
poročevalec

samoupravnimi sporazumi, ki se sklenejo v okviru samoupravnih interesnih skupnosti, ustanovljenih za območje republike.
V skladu z načelom odprtosti družbenega dogovora, ki ga
določata ustava in zakon o združenem delu, lahko k družbenemu dogovoru pristopijo tudi drugi udeleženci, ki niso sodelovali pri njegovi sklenitvi, če imajo v svojih aktih opredeljene
funkcije, na katere se nanaša ta družbeni dogovor. V 33. členu
družbenega dogovora je zato predvideno, da družbeni dogovor velja za udeležence, ki k njemu pristopijo, od dneva
podpisa izjave o pristopu.
3. Družbeni dogovor zavezuje udeležence k dograjevanju
skupnih osnov in meril tako, da bi bilo mogoče postopoma
uveljavljati bistvo ustavnega načela, da samo delo in rezultati
dela določajo družbeni položaj človeka. V tem smislu je družbeni dogovor zasnovan s ciljem, da udeleženci s svojimi
splošnimi akti razdelajo dela in naloge v okviru posameznih
funkcij glede na vlogo in pristojnosti ter uresničevanje programa dela organov, organizacij ali skupnosti. Z opredelitvijo
konkretnejših meril za ugotavljanje zahtevnosti del in nalog v
okviru funkcije in vrednotenja delovnega prispevka funkcionarja naj bi udeleženci prispevali k nadaljnjemu uveljavljanju
načela delitve po delu in po rezultatih dela. S tako zasnovanostjo družbenega dogovora naj bi prispevali tudi k uveljavljanju temeljnih načel in meril kadrovske politike.
Predlog družbenega dogovora izhaja iz potreb in teženj po
nadaljnjem izpopolnjevanju, dograjevanju in izboljševanju
dosedanjega sistema določanja osebnih dohodkov funkcionarjev v SR Sloveniji. Gre pravzaprav za kontinuiran proces
nenehnega prilagajanja načina določanja osebnih dohodkov
funkcionarjev novim družbenoekonomskim razmeram in
zahtevi, da morajo biti njihovi osebni dohodki čimbolj neposredno odvisni od zahtevnosti in obsega del in nalog, stopnje
odgovornosti ter intenzivnosti in možnosti njenega neposrednega ugotavljanja, rezultatov opravljenega dela in razvoja
vsake družbenopolitične skupnosti posebej in družbe kot
celote.
Že iz naslova družbenega dogovora je razvidno, da se s tem
družbenim dogovorom določajo skupne osnove in merila za
oblikovanje in delitev sredstev za osebne dohodke funkcionarjev, ne pa tudi osnove in merila za določanje drugi_h
prejemkov in nadomestil. V 1. členu je določeno načelo, da se
za določanje nadomestil osebnih dohodkov in za oblikovanje
ter delitev sredstev za skupno porabo funkcionarjev uporabljajo osnove in merila, določena s samoupravnimi splošnimi
akti delovne skupnosti, v kateri funkcionar uresničuje svoje
samoupravne pravice, obveznosti in odgovornosti na podlagi
delovnega razmerja. Povračila' materialnih stroškov funkcionarjev pa se določajo v skladu z družbenim dogovorom o
skupnih osnovah za urejanje določenih stroškov (Uradni list
S RS, št. 14/82).
4. Sredstva za osebne dohodke se določajo v okrviru sredstev organa, organizcije ali skupnosti, odvisno od programa
dela, od družbenega vrednotenja del in nalog v okviru posameznih funkcij, od dejanskega prispevka funkcionarjev, od
rasti družbenega proizvoda in družbene produktivnosti dela
in od gibanja osebnih dohodkov delavcev v gospodarstvu SR
Slovenije. Ob upoštevanju teh osnov udeležencev s tem družbenim dogovorom razvrščajo posamezne funkcije v šest
okvirnih skupin od občine do republike. Za vsako okvirno
skupino je določena le spodnja in zgornja relativna meja,
izražena v točkah. Skladno z določili zveznega družbenega
dogovora se pri tem upošteva, ali se vsebina del in nalog v
okviru posamezne funkcije nanaša pretežno na oblikovanje
politike ali na izvajanje sprejete politike v okviru posameznega organa, organizacije ali skupnosti.
Razvrščanje funkcij oziroma vrednotenje del in nalog na
podlagi določil 7. člena v okviru skupine po 8. členu predlagajo posamezni udeleženci in predloge uskladijo v komisiji za
spremljanje izvajanja družbenega dogovora. Pri tem bodo
morali udeleženci pripraviti podlage za izdelavo enotne metodologije za družbeno vrednotenje del in nalog ter ugotavljanje
delovnega prispevka' funkcionarjev, s katero bo razdelana
uporaba meril iz 7. člena družbenega dogovora.
5. Družbeni dogovor v 11. členu določa, da bo komisija za
spremljanje izvajanja družbenega dogovora določala enotno
akontacijsko vrednost točke za vse udeležence z namenom,
da se ob upoštevanju različnih gibanj rezultatov gospodarjeporočevalec

nje in rasti sredstev za osebne dohodke v gospodarstvu posameznih družbenopolitičnih skupnosti zagotovijo enotne podlage za usklajeno ravnanje udeležencev pri izvajanju družbenega dogovora.
Sredstva za osebne dohodke funkcionarjev se oblikujejo na
podlagah, ki so dogovorjene za planiranje sredstev za osebne
dohodke v tekočem letu, in se v dogovorjenih obdobjih,
upoštevaje dogovorjene kazalnike, uskladijo z gibanji osebnih dohodkov delavcev v gospodarstvu.
6. Osebni dohodek funkcionarjev se oblikuje na podlagi
njihovega prispevka s tekočim in minulim delom tako kot za
vse delavce v združenem delu.
Prispevek iz naslova tekočega dela se ugotavlja na podlagi
izpolnitve programa dela organa, organizacije oziroma skupnosti, kjer funkcionarji opravljajo dela in naloge v okviru
funkcij. Delitev sredstev za osebne dohodke na osnovi
tekočega dela posameznega funkcionarja se opravi na podlagi predlaganega načina vrednotenja del in nalog v okviru
funkcije, določene vrednosti točke in ugotovljenega prispevka posameznika k opravljanju funkcije in k uresničevanju
funkcij organa, organizacije oziroma skupnosti.
Prispevek na podlagi minulega dela pa se bo ugotavljal s
pomočjo kazalcev rasti družbenega dohodka in družbene
produktivnosti po kriterijih in merilih, ki bodo za to področje
skupno družbeno dogovorjena
Glede oblikovanja in delitve sredstev za osebne dohodke na
osnovni minulega dela udeleženci s tem družbenim dogovorom sprejemajo obveznost, da bodo pri določanju dela osebnega dohodka iz minulega dela upoštevali osnove in merila
kot bodo skupno dogovorjena za delavce v organizacijah
združenega dela. Ker je družbeni dogovor o skupnih osnovah
samoupravnega urejanja odnosov pri pridobivanju in delitvi
dohodka in sredstev za osebne dohodke delavcev v SFRJ (in v
SR Sloveniji) v pripravi, je možno do izdelave meril za določanje osebnih dohodkov na podlagi minulega dela po citiranem
družbenem dogovoru uporabljati sedaj veljavna skupna
merila za delavce v združenem delu. V večini organizacij
združenega dela namreč delavci še vedno uveljavljajo ugotavljanje deleža osebnega dohodka iz minulega dela s povečanjem osebnega dohodka za tekoče delo v višini od 1% do 12%
glede na delovno dobo (30. člen).
7. Osnovni načeli, iz katerih izhajajo opredelitve v 19. členu,
sta načelo, da je funkcija delegata častna družbena funkcija
in da imajo delavci po zakonu o delovnih razmerjih oziroma
samoupravnem sporazumu o medsebojnih razmerjih pravico
do osebnega dohodka za čas odsotnosti z dela, ko opravljajo
funkcijo delegata ali člana delegacije v organih družbenopolitičnih skupnosti in samoupravnih skupnostih, in načelo
nagrajevanja po delu in rezultatih dela, ki se uveljavlja v
primerih, kjer opravljanje funkcije v določenem obsegu glede
na značaj, zahtevnost in stopnjo odgovornosti zahteva stalno
opravljanje funkcije in s tem dodatno delo in čas za uspešno
opravljanje nalog v okviru funkcije.
Zato je v 19. členu, ki opredeljuje pravico do de'a osebnega
dohodka za neprofesionalno opravljanje funkc.je jasno in
nedvoumno opredeljen kriterij, da se ta pravica lahko določa
le neposredno glede na ugotovljeni obseg, zahtevnost in
kvaliteto opravljenega dela v okviru posamezne funkcije, da
se sme določati le za nazaj (za pretečeno obdobje), da se pri
manjšem obsegu del in nalog oziroma tam, kjer se naloge v
okviru funkcije le občasno opravljajo, lahko ta del osebnega
dohodka prizna funkcionarju v obliki enkratne nagrade.
Določanje kakršnegakoli pavšala ali avtomatizem pri urejanju
tah zadev bi predstavljalo neupravičeno ravnanje udeležencev in kršitev tega družbenega dogovora.
Udeleženci družbenega dogovora se bodo glede na opredelitve v drugih družbenih dokumentih zavzemali za deprofesionalizacijo funkcij in z organiziranjem ter razvijanjem načinov
in metod dela zagotavljali pogoje za neprofesionalno opravljanje del in nalog v okviru tistih funkcij, kjer je to glede na
obseg in zahtevnost dela mogoče.
V 20. členu je opredeljeno, da ima funkcionar po prenehanju funkcije za določen čas od nastopa nove zaposlitve ali do
upokojitve pravice iz dela in do osebnega dohodka. Pri
določanju le-tega je bil v primerjavi z zveznim družbenim
dogovorom uveljavljen restriktivni pristop.
8. Glede na skupen družbeni dogovor za organe, organizacije ih skupnosti v SR Sloveniji, se zaradi spremljanja izvaja19

nja in koordinacije izpostavlja potreba, pomen in vloga komisije udeležencev in s tem povezanih pristojnosti, ki se
nanašajo na zagotavljanje usklajevanja med udeleženci družbenega dogovora od občine do republike pri izvajanju družbenega dogovora in njegovem dograjevanju. V okviru teh
nalog so posebej opredeljene: usklajevanje skupne liste funkcij po 2. členu, ugotavljanje akontacijske vrednosti točke in
usklajevanje vrednotenja del in nalog v okviru posameznih
funcij v splošnih aktih udeležencev.
Komisijo na republiški ravni sestavljajo delegati udeležencev s tem, da je predlagano, da se skupščine občin in skupščine posebnih družbenopolitičnih skupnosti zaradi velikega
števila le-teh predhodno povežejo in dogovorijo v okviru
regije za delegiranje po enega skupnega delegata. Pravosodni organi delegirajo v komisijo skupnega delegata. Za opredelitev nalog in za način oblikovanja regijskih komisij se
smiselno uporabljajo določbe, ki veljajo za komisijo na republiški ravni (24. in 25. člen).
9. V prehodnem obdobju predvideva predlog še uporabo 3.
in 4. člena sedanjega družbenega dogovora o osnovah in
merilih za določanje osebnih dohodkov in drugih osebnih
prejemkov delegatom in voljenim ali imenovanim funkcionarjem (Uradni list SRS, št 20/75) glede meril za določanje osebnih dohodkov na podlagi minulega dela (3. člen) in glede
prinešenega osebnega dohodka (4. člen).
Te prehodne določbe so potrebne zato, ker nove osnove in
merila za določanje osebnega dohodka na podlagi minulega
dela še niso sprejeta in je prav sedaj v teku obravnava ustrznega družbenega dogovora, s katerim naj bi zagotovili enotne
podlage in metodologijo za urejanje tega področja skladno z
Zakonom o združenem delu in zakonom o razširjeni reprodukciji in minulem delu.
Analize o gibanju osebnih dohodkov funkcionarjev in delavcev v organih državne uprave v zadnjih letih v primerjavi z
gibanjem osebnih dohodkov vodilnih delavcev in delavcev na
podobnih delih in nalogah v združenem delu kažejo občutno
zaostajanje, kar ovira uresničevanje kadrovske politike v smislu večjega pretoka kadrov iz združenega dela na funkcije v
organe družbenopolitičnih skupnosti, v pravosodne organe in
podobno. V 4. členu sedaj veljavnega družbenega dogovora
je določeno, da voljeni ali imenovani funkcionar, ki je v
zadnjih šestih ali dvanajstih mesecih pred izvolitvijo oziroma
imenovanjem prejemal višji osebni dohodek, kot se določi po
2. in 3. členu istega družbenega dogovora, obdrži dotedanji
osebni dohodek, in se ta osebni dohodek ne povečuje toliko
časa, dokler višina osebnega dohodka, določena za funkcijo,
na katero je razvrščen po določbah 2. člena, ne doseže višine
prinešenega osebnega dohodka. Nekateri udeleženci ob prizadevanjih za postopno uskladitev osebnih dohodkov funkcionarjev ugotavljajo in so glede na objektivno stanje v gibanjih osebnih dohodkov primorani vsaj za prehodno obdobje
do konca tretjega mandata delegatskih skupščin (do 30. junija
1986) predlagati uporabo tega člena, ker se v tem okviru
odražajo med posebnimi pogoji tudi določeni elementi
kadrovske politike.
10. Nadomestila ter drugi prejemki in povračila se za funkcionarje urejajo enako kot za delavce v združenem delu in
sicer skladno z določili samoupravnih splošnih aktov, ki so jih
sprejeli delavci v delovnih skupnostih organa, kjer funkcionar
opravlja svojo funkcijo, in skladno z republiškim družbenim
dogovorom o skupnih osnovah za urejanje določenih stroškov (Uradni list SRS. št. 14/82), zaradi česar ni potrebe, da so
posebej obravnavani v tem družbenem dogovoru.
11. Komisija podpisnikov družbenega dogovora je pripravila predlog družbenega dogovora na podlagi široke razprave
o osnutku družbenega dogovora, ki je trajala od aprila do
junija 1984, ter o zasnovi predloga družbenega dogovora, ki je
trajala od julija do konca septembra 1984. Takšna razprava je
bila potrebna tako zaradi temeljite obravnave pri vseh udeležencih republiškega družbenega dogovora kot tudi zaradi
usklajevanja pripomb SR Slovenije ter drugih republik in
avtonomnih pokrajin k zveznemu družbenemu dogovoru. V
razpravi je bilo danih veliko pripomb in pobud za dograjevanje sistema delitve po delu in rezultatih dela. Vse pobude so
bile v komisiji temeljito obravnavane in tako so bile v predlog
družbnega dogovora vgrajene vse tiste, ki jih je bilo možno
sprejeti pri oblikovanju končnega besedila predloga družbenega dogovora na sedanji stopnji njegove graditve, ter opre20
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deljeni tudi tisti dolgoročnejši predlogi možnih podlag za
nadaljnje dograjevanje druž benega dogovora in podrobnejše
opredeljevanje skupnih osnov in meril v splošnih aktih udeležencev družbenega dogovora.
12. Izmed številnih pripomb iz razprave je treba omeniti tiste
vsebinske pripombe, kijih komisija pri pripravi predloga družbenega dogovora ni mogla upoštevati.
Glede družbenih organizacij kot udeleženk je že uvodoma
pojasnjeno, da se določi uporaba skupnih osnov in meril za
določanje osebnega dohodka funkcionarjev družbenih organizacij v okviru SZDL. S tem je znatno poenostavljen postopek sklepanja, saj bi v nasprotnem primeru število udeležencev zelo naraslo. Skladno s tem načelom je izpeljana tudi
možnost zastopanja posameznih subjektov od občinske do
republiške ravni. S tem v zvezi je treba poudariti, da ni nobenega dvoma o tem, da so vse republiške interesne skpupnosti,
ki so povezane v Skupnosti socialnega varstva Slovenije,
samostojni subjekti, vendar prav ta povezanost v republiški
skupnosti socialnega varstva daje po mnenju komisije možnost, da ta skupnost nastopa kot udeleženka za vse v njej
povezane skupnosti. Zaradi racionalnosti postopka tudi ni
predvideno, da bi bili udeleženci, ki sklepajo dogovor, vsi
subjekti na ravni občine.
Glede zahteve po podrobnejših kriterijih za določanje funkcij, na katere se nanaša ta družbeni dogovor, komisija meni,
da so omejitve v 2. členu dovolj restriktivne za opredleitev
funkcij v splošnih aktih posameznih udeležencev. V skladu s
pripombami iz razprave o osnutku družbenega dogovori niso
izločene funkcije iz 40. člena zakona o sistemu državne
uprave in o Izvršnem svetu Skupščine SR Slovenije ter o
republiških upravnih organih, za katerih nosilce je določena
omejitev ponovnega imenovanja.
Komisija ni sprejela pripomb, da bi morala biti lista funkcij
sestavni del družbenega dogovora, ker se z družbenim dogovorom določajo le skupne osnove in merila, na podalgi katerih bodo udeleženci določili listo funkcij v svojih splošnih
aktih po predhodni uskladitvi v komisiji za spremljanje izvajanja družbenega dogovora.
V razpravi so bile izražene zahteve po določitvi metodologije za družbeno vrednotenje del in nalog ter za ugotavljanje
delovnega prispevka funkcionarja. Ta metodologija pomeni
strokovno podlago, ki so jo dolžni pripraviti udeleženci družbenega dogovora o skupnih osnova za oblikovanje in delitev
sredstev za osebne dohodke in skupno porabo (Uradni list
SRS, št. 1/81). V tem družbenem dogovoru ni možno določiti
roka za izdelavo metodologije in ta kot strokovna podlaga
tudi ne more biti sestavni del družbenega dogovora. Udeleženci pa so pri izvajanju tega družbenega dogovora dolžni
izdelati kriterije, ki bodo podlaga za pripravo enotne metodologije.
Zahtev po opredelitvi natančnejših meril v tem družbenem
dogovoru ni bilo možno upoštevati, ker se z družbenim dogovorom določajo le skupne osnove in merila, ki so podlaga za
usklajevanje. Posamezni udeleženci so glede na svoje
specifičnosti dolžni opredeliti natančnejše osnove in merila v
svojih splošnih aktih v skladu s skupnimi osnovami in merili iz
družbenega dogovora.
Razponi v točkah za okvirne skupine, v katere se razvrščajo
dela in naloge v okviru funkcije, v primerjavi z osnutkom niso
bistveno spremenjeni. Komisija ni mogla upoštevati vseh pripomb, ker so bile različne pripombe med seboj v nasprotju in
so nekatere zahtevale oženje, nekatere pa širjenje razpona.
Komisija meni, da so potrebni širši razponi, ker se v okviru teh
razponov vrednotijo vse funkcije na določeni ravni. Različna
zahtevnost, obseg dela ter odgovornost na posameznih funkcijah v različnih organih, organizacijah oziroma skupnostih
narekujejo potrebo, da se v okviru posameznih skupin
določijo širši razponi za vrednotenje posameznih funkcij.
Komisija tudi ni mogla upoštevati pripomb, ki so zahtevale
črtanje razmerja 1:5 med poprečnim osebnim dohodkom
delavcev v gospodarstvu SR Slovenije in akontacijo najvišjega osebnega dohodka funkcionarja, ker to razmerje določa
zvezni družbeni dogovor. To razmerje je izhodišče za določanje vrednosti točke, ki je podlaga za planiranje sredstev za
osebne dohodke za tekoče delo. Ustrezno temu razmerju se
vrednost točke za določanje sredstev za tekoče delo usklajuje
med letom po merilih iz 11. člena družbenega dogovora.
V zvezi z določanjem dela osebnega dohodka oziroma
poročevalec

nagrad za neprofesionalno opravljanje funkcij so se pojavile
nejasnosti'o tem, v katerih primerih se za tako delo lahko
določi del osebnega dohodka in v katerih primerih se lahko za
tako delo določi nagrada. V tem pogleduje besedilo 19. člena
predloga jasnejše. Del osebnega dohodka do 25% se lahko
določi funkcionarju, ki kontinuirano opravlja določene funkcije, nagrada pa bo primernejša za funkcije, ki zahtevajo le
občasno delo. Nedvomno pa je, da ena možnost drugo izključuje. Pri tem je potrebno opozoriti na tretji odstavek 19.
člena, ki posebej določa, da o tem odloča organ udeleženca

na podlagi opravljenega dela v preteklem obdobju, s čimer
naj bi se preprečil avtomatizem pri določanju dela osebnega
dohodka ali nagrade za neprofesionalno opravljanje funkcij. .
Pripomba, naj bi vnesli v družbeni dogovor tudi določbo, po
kateri naj bi se udeleženci zavezali postopoma zmanjševati
število poklicnih funkcionarjev, ni bila upoštevana, ker po
svoji vsebini ne spada v ta družbeni dogovor. Potrebno pa bi
bilo, da udeleženci v svojih splošnih aktih določijo tiste funkcije, ki se lahko glede na njihov obseg in naravo opravljajo
neprofesionalno.

OPOMBE:
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poročevalec
1

Iz

Skupščine

NOVI

Novi

SFRJ

PREDPISI

ukrepi za

boljšo finančno

disciplino

• Dolžnosti uporabnikov družbenih sredstev pri poravnavanju obveznosti ob
prometu blaga in storitev bodo veljale tudi za občane in civilne pravne osebe
• Jamstvo za zavarovanje plačil ob izvozu bo izdano na podlagi plačilnih
inštrumentov tujega kupca
0 Ukinja se možnost anticipirane porabe v družbenih dejavnostih prek plačevanja
delovnega programa in ne opravljenih storitev
• Podaljšana veljavnost rešitve iz intervencijskega zakona glede izplačila
osebnih dohodkov uporabnikov družbenih sredstev, ki pravočasno ne
poravnajo vseh obveznosti
• Daljši rok, v katerem mora upnik obvestiti SDK o dolžniku, ki ni plačal svoje
obveznosti
Med splošnimi ukrepi za krepitev finančne discipline v
družbi in za zmanjševanje
medsebojnih dolgov organizacij združenega dela, je Zvezni
izvršni svet poslal v obravnavo
Skupščini SFRJ Predlog za izdajo zakona o spremembah in
dopolnitvah Zakona o zavarovanju plačil med uporabniki
družbenih sredstev, z Osnutkom zakona (AS 439). Zadnje
pomembnejše spremembe so
bile vključene v zakonsko besedilo konec leta 1983, vendar
je izvajanje ključne določbe o
omejevanju izplačevanja osebnih dohodkov v organizacijah,
ki redno ne poravnavajo svojih
obveznosti, odloženo do 1. januarja 1985. Sedaj se pri urejanju tega vprašanja izvaja Zakon o začasni prepovedi razpolaganja z delom družbenih
sredstev za izplačevanje osebnih dohodkov v letu 1984.
Praktično je predlagano, da se
ta rešitev iz intervencijskega
Zakona predpiše kot trajni
ukrep limitiranja osebnih dohodkov uporabnikov družbenih sredstev, ki pravočasno ne
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poravnavajo svojih obveznosti. postopkov, da svoje terjatje izZa sprejetje tega Zakona je tožijo na sodišču. Drugi razlog
pristojen Zvezni zbor.
take ureditve dolžniško-upniškega razmerja je tudi dejstvo,
da so zaradi nepravočasno
OBVEZNOSTI TUDI ZA
plačanih dolgov tem upnikom
OBČANE IN CIVILNE
kasneje poravnavane tudi njiPRAVNE OSEBE
hove obveznosti družbenopoOsnutek zakona razširja že litičnim skupnostim, ki izvirajo
predpisane dolžnosti pravoča- iz davkov in prispevkov za stosnega poravnavanja obvezno- ritve občanov.
V osnutku je predpisana obsti na podlagi prometa blaga in
storitev tudi na upnike iz vrst veznost uporabnikov družbeobčanov in civilnih pravnih nih sredstev, da zavarujejo
oseb, tako da bodo zakonska plačila na podlagi prometa
določila veljala tudi zanje in ne blaga in storitev, nabavljenih
le za uporabnike družbenih pri občanih in civilnih pravnih
sredstev. V skladu s tem je osebah, in sicer z izročitvijo
predlagana tudi sprememba čeka v roku, ki ga določi ponaslova Zakona, ki naj bi se godba o oblikovanju dolžnišimenoval Zakon o zavarovanju ko-upniškega razmerja.
Nadzorstvo nad izvajanjem
plačil.
Razlog za razširitev te ob- določb omenjenega Zakona, ki
veznosti tudi na občane in ci- so bile sprejete lani, je pokazavilne pravne osebe je dejstvo, lo, da zakonski predpisi še nada sistem plačevanja s predpi- prej v določeni meri omogočasi zanje ni urejen. Po nekaterih jo nepokrito porabo na podlamnenjih so bili upniki iz vrst gi svobodne menjave dela.
občanov in civilnih pravnih Ugotovljeno je bilo namreč, da
oseb doslej v neenakoprav- posamezne samoupravne intenem položaju, težko pa so se resne skupnosti še vedno izdaodločali, zaradi dolgotrajnih jajo menice temeljnim organizacijam družbenih dejavnosti
na podlagi delovnih programov in ne v skladu z že opravljenimi storitvami. Zaradi tega
Osnutek zakona prepoveduje
izdajanje takih menic z izjemo
tistih, ki so izdane na podlagi
že opravljenih storitev.

DALJŠI ROK
ZA JAMSTVA
Predlagane spremembe veljavnih zakonskih določb zadevajo tudi roke za poravnavanje
dolžniških obveznosti, ki izvirajo iz izvoza blaga in storitev.
Sedaj je mogoče zavarovati ta
plačila z jamstvom, pri čemer
je treba plačilo izvršiti v roku,
ki ne more biti daljši od roka,
predvidenega za vnos deviz v
državo. Osnutek zakona predpisuje daljši rok za to jamstvo
oziroma predlaga, da bi ga dajali na podlagi plačilnih inštrumentov tujega kupca.
Poleg tega je predlagano tudi podaljšanje roka oziroma
dajanje jamstva na podlagi
plačilnih inštrumentov tujega
kupca.
Spremembe nadalje predlagajo podaljšanje roka, v katerem mora upnik obvestiti Službo družbenega knjigovodstva
o dolžniku, ki ni zavaroval
plačila. Ta rok se od desetih
podaljšuje na trideset dni.
Dosedanje zakonske določbe, da se menice za zavarovanje plačil na podlagi prometa
blaga in storitev izdaja z dnevom nastanka dolžniško-upniškega razmerja onemogočajo, da bi z eno menico zagotovili zavarovanje večih obveznosti istemu upniku. Po Osnutku zakona bo to mogoče, pri
poročevalec

nih sredstev je predpisano, da
lahko uporabnik družbenih
sredstev, ki ni plačal dospelih
obveznosti, izplačuje le akontacije osebnih dohodkov do
višine izplačanega povprečnega osebnega dohodka na delavca v predhodnem letu,
izračunanega za panogo na
območju republike ali pokrajine. Izvajanje te določbe je odloženo do začetka leta 1985, v
tem času pa se za limit za te
osebne dohodke uporabljajo
določbe intervencijskega zakona o začasni prepovedi razpolaganja z delom družbenih
sredstev za izplačevanje osebnih dohodkov v letu 1984. Po
teh določbah je uporabnikom
družbenih sredstev, ki niso poravnali svojih dospelih obveznosti, omejena možnost izplačevanja akontacije osebnih
dohodkov - do povprečnega
mesečnega čistega osebnega
dohodka na delavca, izplačanega v minulem letu ter povečanega za polovico rasti
akontacij osebnih dohodkov v
STARI LIMITI ZA
družbenem sektorju na obmoOSEBNE DOHODKE
čju republike ali pokrajine.
Tako rešitev predpisuje tudi
Z Zakonom o zavarovanju
plačil med uporabniki družbe- Osnutek tega zakona, pri

čemer bo treba menico izdati
na dan nastanka najzgodnejšega dolžniško-upniškega razmerja. Vendar pa z eno menico ne bo mogoče urejati obveznosti, ki so nastale v dveh
obračunskih obdobjih.
Spremembe in dopolnitve
Zakona predlagajo tudi določeno usklajevanje njegovih
določb z rešitvami Zakona o.
ugotavljanju in razporejanju
celotnega prihodka in dohodka in o ugotavljanju in razporejanju prihodka, kakor tudi z
rešitvami Programa dejavnosti
in ukrepov, s katerimi je treba
podpreti finančno konsolidacijo gospodarstva, bank in drugih uporabnikov družbenih
sredstev. Tako je predvideno,
da dolžniku ne bo treba obvezno izročiti inštrumentov zagotavljanja plačil v primeru, da je.
vnaprej poravnal to svojo obveznost, ali pa jo je poravnal v
roku 15 oni od nastanka dolžniško-upniškega razmerja.

Darila

iz tujine

-

čemer kot neporavnane obveznosti razume le tiste, za katere
se zavaruje plačilo po določbah tega Zakona, kakor tudi
obveznosti, ki izvirajo iz kreditnih razmerij in vračanja združenih sredstev.
Tak uporabnik družbenih
sredstev mora poslati SDK,
skupaj z nalogom za izplačilo
osebnih dohodkov, tudi pismeno izjavo, v kateri potrjuje,
če ima na dan izplačila osebnih dohodkov neporavnane
dospele obveznosti. SDK ugotavlja naraščanje osebnih dohodkov na podlagi podatkov iz
zadnjih periodičnih oziroma
zaključnih računov. Odstotek
rasti pa SDK objavlja v uradnem glasilu republike oziroma pokrajine. Način določanja
sredstev za izplačevanje osebnih dohodkov bi urejal podzakonski akt, ki ga bo sprejel
zvezni sekretar za finance.
Spremembe in dopolnitve
ukinjajo prepoved eskonta menice vseh uporabnikov družbenih sredstev, saj s povečanjem
obrestnih mer ni več razlogov
za te omejitve. Mimo tega
osnutek zakona dovoljuje odkup lastne menice.

družbena

Glede zavarovanja plačil na
podlagi izvoza izdelkov in storitev z uporabo posebnega
jamstva osnutek zakona uvaja
rešitev, da se ta garancija daje
z rokom veljavnosti, ki je za 15
dni daljši od roka, predpisanega za vnos deviz v državo. Ta
jamstva izroči upnik SDK, pri
kateri je žiro račun dolžnika, in
sicer najpozneje v roku 15 dni
od dospetja plačila obveznosti
oziroma od izteka roka, predpisanega za vnos deviz v državo.
Poleg tega predlagane spremembe veljavnega Zakona
omogočajo, da prometna organizacija, ki je bila posrednik
pri kupoprodaji opreme na
kredit med proizvajalcem in investitorjem, lahko indosira menico, dobljeno za zavarovanje
plačila blagovnega kredita, in
sicer na proizvajalca opreme.
Proizvajalec lahko to menico
nadalje indosira samo na podlagi začasnega razporejanja
skupnega prihodka, to pa lahko stori tudi vsaka druga organizacija združenega dela, preko katere se ustvarja skupni
prihodek.

lastnina

• Z dopolnitvijo zakona je omogočena pridobitev solastnine za stanovanja
pridobljena za potrebe zveznih organov
• V osnutku zakona so na enoten način urejena vprašanja sprejemanja in
dajanja daril v odnosih s tujino
• Določena je obveznost zveznih organov, da obračunavajo in izločajo sredstva
za amortizacijo, z začetkom leta 1986
• Poenostavljen je postopek prenosa, oziroma dajanja v uporabo ali odtujevanje
iz družbene lastnine stvari, ki so jih zvezni organi prenehali uporabljati
Pri uporabi Zakona o pravi- o spremembah in dopolnitvah določene njihove obveznosti cionarji v zveznih organih pricah in dolžnostih zveznih or- tega zakona z osnutkom zako- pri vodenju evidence posa- dobijo solastnino na stanovameznih oblik sredstev. Tako se nju in da z drugimi oblikami
ganov glede sredstev v druž- na (AS 431).
Osnutek zakona ureja neka- s predloženimi spremembami angažirajo osebna sredstva pri
beni lastnini se je pokazala potreba za spremembe in dopol- tera vprašanja, ki niso zajeta v in dopolnitvami zakona zago- pridobivanju in delitvi stanonitve posameznih določb z na- veljavnem zakonu, ki je bil tavlja učinkovitejše in družbe- vanj. S sprejetjem predloženemenom, da se izboljša delo in sprejet leta 1980. Dopolnitve noekonomsko smotrnejše iz- ga zakona se bodo hitreje
stalno usposobijo zvezni orga- se nanašajo predvsem na an- koriščanje sredstev v družbeni reševala stanovanjska vprašani za opravljanje del in nalog, gažiranje osebnih sredstev v lastnini, ki jih uporabljajo zvez- nja delovnih ljudi v zveznih organih, saj se bodo tako poposebej tistih, ki izvirajo iz Dol- stanovanjski gradnji in na ure- ni organi.
večala sredstva za te namene.
goročnega programa ekonom- ditev vprašanja sprejemanja in
Po osnutku zakona se soske stabilizacije. Zaradi tega je dajanja daril v odnosih s tuji- HITREJŠE REŠEVANJE
lastnina na stanovanje lahko
Zvezni izvršni svet pripravil in no. Razen tega je poenostav- STANOVANJSKIH
pridobi z združevanjem osebposlal v obravnavo delegatom ljen postopek odločanja o raznih sredstev z družbenimi
v Zveznem zboru Skupščine polaganju s sredstvi, ki jih VPRAŠANJ
SFRJ Predlog za izdajo zakona uporabljajo zvezni organi in
Izhajajoč iz družbene opre- sredstvi zveznega organa ozidelitve, da bi v stanovanjsko roma s sredstvi delovne orga»CCOOOBOOCOSOSOOPOOOOOOeOOSOOO^ graditev vložili večja osebna nizacije tega organa, ki so naSOS®
sredstva, kot tudi od tega, da menjena za pridobivanje staf OSNUTEK ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH
so v nekaterih republikah in novanj, z nakupom idealnega
ZAKONA O PRAVICAH IN DOLŽNOSTIH ZVEZNIH ORGApokrajinah že sprejeti zakoni o dela stanovanja, prenosom in
NOV GLEDE SREDSTEV V DRUŽBENI LASTNINI, KI JIH
solastnini stanovanja, dopolni- odstopanjem stanovanja v
UPORABLJAJO - AS 431
tev zakona omogoča, da tudi lastnini v zamenjavo za idealni
del stanovanja v družbeni lasticooooocccoooooooscccosoeoeocecocosoco: ) delavci vodilni delavci in funkporočevalec
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nini ter z vlaganjem osebnih
sredstev imetnika stanovanjske pravice za financiranje del
za izboljšanje stanovanjskih
razmer. Določeno je, da se solastnina lahko pridobi samo,
če vrednost idealnega dela
stanovanja, na katerem je
možno pridobiti solastnino,
znaša najmanj deset odstotkov
od skupne vrednosti stanovanja, da pa vrednost idealnega
dela stanovanja pri vsakem nadaljnjem odkupu ne more biti
manjša od pet odstotkov prometna vrednosti stanovanja,
Ce gre za stanovanja, ki se pridobivajo s proračunskimi
sredstvi federacije, o pridobivanju solastnine odločajo Skupščina SFRJ, Predsedstvo
SFRJ ali ZIS, za stanovanja delovnih skupnosti pa o solastnini odločajo organi, določeni s
samoupravnim splošnim aktom. Zvezni izvršni svet predpiše natančnejše pogoje in
način pridobitve solastnine na
stanovanjih zveznih organov
in njihovih delovnih skupnosti.
IDEALNI DEL
SE PODEDUJE
Predvideno je, da se vprašanje medsebojnih pravic in obveznosti lastnikov idealnega
dela stanovanj in zveznih organov ali delovne skupnosti uredi z dogovorom. Idealni del
stanovanja, za katerega velja
pravica lastnine, se lahko podeduje v skladu s predpisi o
dedovanju nepremičnin. Razen tega je omogočeno, da se
v stanovanjski stavbi zveznih
organov pridobi etažna lastnina na stanovanju po veljavnih
predpisih. Prav tako je omogočeno, da dajalci stanovanj v
uporabo določijo obveznost
osebnih sredstev pri financiranju stanovanjske graditve pri
pridobivanju stanovanj v uporabo. O sprejemanju te obveznosti, pogojih in načinu vlaganja in vračanja sredstev odločajo zvezni organi oziroma

Boljše
v ■
a ■
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delavci v delovni skupnosti
zveznih organov.
Razen tega je v osnutku zakona določeno, da Skupščina
SFRJ, na predlog Zveznega
izvršnega sveta, sprejme program pridobivanja stanovanjskih zgradb, stanovanj, in garaž s sredstvi proračuna federacije za potrebe zveznih organov in da strokovne zadeve v
zvezi s tem opravlja Interesna
skupnost za stanovanjsko
gradnjo in upravljanje s stanovanji za potrebe delavcev in
funkcionarjev zveznih organov.
Odpira se tudi možnost
združevanja sredstev družbenega standarda zveznih organov s sredstvi drugih družbeno-pravnih oseb.
PREPOVED DAJANJA
SKUPNIH DARIL
V osnutku zakona je na enoten način urejeno vprašanje
sprejemanja in dajanja daril v
odnosih s tujino. Vsa darila, ki
jih prejmejo funkcionarji, vodilni delavci in delavci zveznih
organov od predstavnikov ali
organov tuje države, kot tudi
od tujega državljana razen priložnostnih daril manjše vrednosti, ki pa ne morejo biti v
denarju, po tej rešitvi postanejo družbena lastnina. Prav tako
je prepovedano dajanje daril
tujim državljanom ali predstavnikom tuje države iz sredstev
družbene lastnine, ki jih uporabljajo zvezni organi, razen
izjemoma, če gre za priložnostna darila manjše vrednosti
domače proizvodnje, o čemer
odločajo zvezni organi. S tem
je mogoče razumeti darila, katerih vrednost ni večja od 50
odstotkov povprečnega osebnega dohodka delavca v SFRJ
v preteklem letu.
Toda Predsedstvo SFRJ oziroma ZIS lahko odločita, da se
vodji tuje države oziroma predsedniku vlade da tudi darilo
večje vrednosti. Osnutek predpisuje postopek in obveznosti,
ki se nanašajo na sprejeta dari-

la in imenovanje komisije za
ocenitev vrednosti darila.
AMORTIZACIJA
OSNOVNIH SREDSTEV
V skladu z zakonom o amortizaciji osnovnih sredstev organizacij združenega dela in
drugih uporabnikov družbenih
sredstev je v osnutku zakona
določena obveznost organov,
da obračunavajo in izdajajo
sredstva za amortizacijo za
uradne stavbe in prostore, stanovanja in garaže, nepremičnine za posebne namene, reprezentančne objekte in družbeni
standard, sredstva za prevoz in
opremo, po stopnjah, določenih z zveznimi predpisi.
Sredstva za amortizacijo, razen za stanovanja in garaže, se
zagotavljajo v proračunu federacije. ZIS bo predpisal pogoje
in način uporabe teh sredstev.
Toda v obdobju do 31. decembra 1985 bodo zvezni organi
lahko zmanjšali stopnje amortizacije za osnovna sredstva, ki
jih uporabljajo, do zneska, ki
jim je bil odobren v proračunu
federacije. Po izteku tega roka
bo obračun in izločanje teh
sredstev za amortizacijo potekalo v skladu z zakonom o
amortizaciji.
VEČJE VARSTVO
SREDSTEV
V DRUŽBENI LASTNINI
V veljavnem zakonu niso bili
urejeni primeri zamenjave
stvari med zveznimi organi, ki
so bile v praksi. Po predloženih spremembah, lahko zvezni
organi če zaradi spremembe
delovnega področja, zmanjšanja del in nalog ali drugih okoliščin preneha uporabljati
stvar, lahko le-to prenese, zamenja ali da v začasno uporabo drugemu zveznemu organu. Čer pa noben zvezni organ
ni zainteresiran jo je mogoče
ob nadomestilu ali brez njega,
prenesti ali dati v začasno uporabo družbeni pravni osebi ali

ob nadomestilu odtujiti iz
družbene lastnine. ZIS odloča
samo o prenosu, zamenjavi ali
odtujevanju nepremičnin in
sredstev za reprezentanco.
S tem je ZIS oproščen obveznosti, da odloča o prenosu,
dajanju v začasno uporabo ali
odtujevanju iz družbene lastnine stvari, ki niso potrebne
zveznemu organu, da pa pri
tem ni vprašanje popolnega
varstva v družbeni lastnini, ki
jo uporabljajo zvezni organi.
To varstvo se zagotavlja tudi
na ta način, ker je za zamenjavo ali odtujitev stvari potrebno
poprejšnje soglasje upravnega
organa, ki je pristojen za organizacijo zvezne uprave. Po
osnutku zakona bo ZIS na enoten način predpisoval pogoje
in način varovanja, varstva in
vzdrževanja uradnih prostorov
zaradi tega ker najpogosteje
več zveznih organov uporablja
eno stavbo.
Pred sprejetjem tega zakona
je odlok o delitvi stanovanj in
garaž sprejemala Komisija za
stanovanjska vprašanja ZIS in
so ta stanovanja popisana pri
Interesni skupnosti. Z veljavnim zakonom je bila ta delitev
prenešena na Skupščino
SFRJ, Predsedstvo SFRJ in
ZIS, zaradi česar je nujno, da
se s spremembami zakona
omogoči evidentiranje stanovanj in garaž na naslov teh
zveznih organov oziroma zagotovi njihova zakonita in namenska uporaba.
V osnutku zakona je zaradi
tega predvideno, da ta Interesna skupnost vodi evidenco o
stanovanjih za službene potrebe, garažah in poslovnih prostorih v stanovanjskih stavbah
po zveznih organih in delovnih
skupnostih zveznih organov.
Če kakšnih stanovanj ali garaž
ni mogoče evidentirati na ta
način je predlog, da se evidentirajo na naslov ZIS. Razen tega so predvidene tudi nekatere
druge manjše spremembe določb zakona.

popolnejše zdravstveno varstvo

živali
• Predlagano je večje število preventivnih ukrepov, da bi preprečili izbruh
nalezljivih bolezni živali
• Lastnik živali bo moral, zaradi odkrivanja prvih primerov nalezljivih bolezni,
pristojnemu organu takoj prijaviti pogin živali
• Učinkovitejše varstvo ljudi pred nalezljivimi boleznimi, ki jih prenašajo živali
• Predviden je strog veterinarsko-sanitarni nadzor transporta živali in izdelkov
živalskega izvora
24
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Dosedanje izvajanje Zakona
Več sprememb prinaša
o varstvu živali pred nalezljivi- Osnutek zakona tudi na podromi boleznimi, ki ogrožajo vso čju izboljšanja preventivnega
državo, je pokazalo, da veljav- delovanja. Po določbah veljavne zakonske določbe niso do- nega Zakona so na primer devolj natančne. Mimo tega Za- zinfekcija, dezinsekcija in dekon ne vsebuje določb, ki bi ratizacija obvezni ukrepi le, ko
zagotovile njegovo učinkovito so nalezljive bolezni ugotovljeizvajanje. Zaradi tega je Zvezni ne. Ker pa so ti ukrepi s preizvršni svet pripravil in poslal ventivnega vidika zelo poSkupščini SFRJ Predlog za iz- membni, nove zakonske dodajo zakona o spremembah in Ičočbe predlagajo, da bi jih
dopolnitvah Zakona o varstvu izvajali tudi za preprečevanje
živali pred nalezljivimi bolezni- nalezljivih bolezni.
mi, ki ogrožajo vso državo, z
Med nove obvezne prevenOsnutkom zakona (AS 442).
tivne ukrepe naj bi v bodoče
Omenjene spremembe želijo sodilo tudi jodiranje soli za
odpraviti pravne praznine in krmljenje živali, saj je dosedapremalo dorečene določbe ve- nja praksa pokazala, da nejoljavnega Zakona, posamezne dirana sol pogosto negativno
rešitve pa so usklajene z dose- vpliva ne le na zdravje živali,
danjimi znanstvenimi in prakti- temveč tudi na zdravje ljudi.
čnimi dosežki ter spoznanji. Preventivno nadzorstvo bo obNa ta način bo zadovoljen ce- vezno tudi za proizvodnjo in
lovitejši, učinkovitejši in zao- shranjevanje semen za umetkrožen nadzor nad izvajanjem no oplojevanje, kakor tudi za
ukrepov, preprečevanjem epi- oplojene jajčne celice, namedemij, boljše bo tudi nadzor- njene oploditvi živali.
stvo nad živili živalskega izvora, kakor tudi delovanje enotnega sistema zdravstvenega
VETERINARSKOvarstva živali.
Za sprejetje tega Zakona je SANITARNO
pristojen Zvezni zbor.
NADZORSTVO ZA VSE
ŽIVALI
VARSTVO ŽIVALI Veljavni Zakon določa, da je
OBVEZNOST
za poginulo žival treba ugotoDRUŽBENOPOLITIČNIH
viti vzrok pogina. Ni torej predSKUPNOSTI
pisano, da mora lastnik živali
prijaviti pristojnemu orPrva novost Osnutka zakona takoj
njen pogin. To zahteva
je določitev obveznosti, ki jih ganu
zakona. Sprejem take
imajo na tem področju družbe- Osnutek
bo omogočil ugotavljanopolitične skupnosti in njiho- rešitve
prvih primerov nalezljive
vi organi, veterinarske in dru- nje
bolezni,
kar je v celotnem sige organizacije združenega stemu preprečevanja
in izkoredela, lastniki živali in drugi de- ninjanja nalezljivih bolezni
lovni ljudje ter občani. Takoj vali zelo pomemben ukrep. žiza tem Osnutek zakona predV boju proti nalezljivim bopisuje, da ukrepe, namenjene leznim
ima pomembno vlogo
odkrivanju, preprečevanju šir- tudi
poginulih
jenja in izkoreninjenju nalezlji- živali odstranjevanje
odpadkov živalskega
vih bolezni izvajajo organizaci- izvora,inkakor
zagotavljaje združenega dela z veterinar- nje primernih tudi
prevoznih
skega področja. To morajo de- stev za njihov transport.sredPolati v sodelovanju s pristojnimi
pa je tudi možnost
organi in organizacijami zdru- membna
kar največje izrabe poginulih
ženega dela z zdravstvenega živali
in odpadkov živalskega
področja. Predlagana rešitev,
opozarja obrazložitev Osnutka izvora za proizvodnjo živalske
zakona, bo prispevala k učin- hrane pod določenimi pogoji.
kovitejšemu varstvu zdravja Osnutek zakona predpisuje
ljudi pred nalezljivimi bolezni- pogoje, ki jim bodo morali
mi, ki se lahko prenašajo z ži- ustrezati oprema in objekti,
namenjeni ugotavljanju vzroka
vali na ljudi.
Popravljena so nadalje ime- pogina in kjer se zbirajo in
na posameznih nalezljivih bo- shranjujejo poginuile živali ter
lezni, kar ustreza znanstvene- odpadki živalskega izora. Te
mu razvoju, dopolnjen pa je pogoje bodo morali podrobnetudi spisek nalezljivih bolezni je določiti pristojni organi v republiki oziroma pokrajini.
živine, svinj, čebel in rib.
poročevalec

Sedaj Zakon predpisuje, da
so objekti in surovine za proizvodnjo živinske krme pod veterinarsko-sanitarno kontrolo.
Ta člen dopolnjuje določba, da
bodo jemanje vzorcev in način
opravljanja veterinarsko-sanitarne kontrole teh objektov in
proizvodnje v njih sprejemali
pristojni organi v republiki oziroma pokrajini. Predvidena je
tudi možnost zavračanja rezultatov analize vzorcev živinske
krme in surovin za njeno proizvodnjo, in sicer s pomočjo superanalize. Predpise o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati
organizacije, ki se bodo ukvarjale s superanalizo, pa bo moral izdati funkcionar, ki vodi
zvezni uzpravni organ, pristojen za varstvo živali.
Po predlaganih spremembah, veterinarsko-sanitarno
nadzorstvo ne bo zajelo le živali v prometu ali pa tistih, katerih mleko je namenjeno za
prehrano ljudi, temveč vse živali. To je zelo pomembno zaradi splošnega nadzorstva nad
zdravstvenim stanjem živali in
preprečevanja nalezljivih bolezni.
ENOTNA
DIAGNOSTIKA
V celotnem sistemu preprečevanja nalezljivih bolezni
je zelo pomembno tudi delovanje enotne diagnostike nalezljivih bolezni. Zaradi tega
Osnutek zakona določa, da
preverjajo rezultate laboratorijskih raziskav nalezljivih bolezni živali in preverjajo laboratorijske teste ter metode na
področju diagnostike nalezljivih bolezni živali in na področju ugotavljanja higinske in
zdravstvene neoporečnosti izdelkov živalskega izvora, organizacije, ki imajo ustrezne
strokovne kadre, opremo in izpolnjujejo druge pogoje za
opravljanje teh dejavnosti. Nadalje Osnutek zakona predvideva, da predpise, ki jih morajo izpolnjevati te organizacije,
sprejme zvezni upravni organ,
pristojen za varstvo živali,
funkcionar, ki vodi ta zvezni
upravni organ, pa določi organizacije, ki izpolnjujejo te pogoje.
Veterinarsko sanitarni inšpekcijski pregled in nadzorstvo v notranjem prometu se
razširja tudi na zajce, ribe iz
ribogojnic, čebele in divjad, pri
čemer kontrola zajema tudi
prevoz teh živali izven občinskih meja. Nadzorovanje notranjega prometa s temi živalmi ni predpisano v veljavnem
Zakonu, praksa pa je pokazala,
da ga je treba izvajati zaradi

preprečevanja nalezljivih bolezni pri teh živalih.
Zaostreno je nadalje nadzorstvo nad uvozom in prevozom
pošiljk živali, živalskih proizvodov, živalskih surovin in podobno. Sedaj je mogoče te
pošiljke uvažati in prevažati le
na podlagi veterinarsko-sanitarnega potrdila, da ni ovir za
transport. Po Osnutku zakona
pa bo treba v dovoljenjih za to
dejavnost določiti tudi pogoje
za uvoz oziroma prevoz teh
pošiljk.
Po sedanjih določbah Zakona je predpisano, da je treba
uvožene živali imeti v karanteni. Izjema velja le za enodnevne pernate živali in živali, namenjene neposrednemu zakolu. Izkušnje pa opozarjajo na
veliko nevarnost nalezljivih bolezni pri enodnevnih piščancih, ki se takoj, brez karantene,
pošiljajo naročnikom. Zaradi
tega Osnutek zakona predpisuje, da bodo morale biti tudi
enodnevne pernate živali, ki jih
uvažajo naše organizacije, najprej določen čas v karanteni.
Jasnejša je nadalje določba,
da mora stroške izvajanja
ukrepov pri uvozu, izvozu, prevozu in stroške za karanteno
plačati pošiljatelj, uvoznik ali
izvoznik.
Predlagane spremembe uvajajo tudi obvezni pregled divjadi po odstrelu, da bi preprečili
širjenje nekaterih nalezljivih
bolezni teh živali na ljudi. Enaka obveznost iz enakega razloga je predvidena tudi za kopitarje in parkljarje pred in po
zakolu, čeprav je meso teh živali namenjeno potrebam lastnega gospodinjstva ali pa za
prehrano živali. Predpisano pa
je tudi, da živil živalskega izvora (mesa, jajc, mleka in mlečnih izdelkov) ne bo mogoče
dajati v promet ali pa jih izvažati, če vsebujejo radioaktivne
substance. Tak predpis velja
tudi v vseh razvitejših državah.
ORGANIZACIJSKI
UKREPI
Osnutek zakona prinaša tudi
več organizacijskih sprememb. Zaradi hitrejše izpeljave sprememb je tako predlagano, da ustanovitev, združitev
ali ukinitev mejnih veterinarskih postaj določa funkcionar,
ki vodi zvezni upravni organ,
pristojen za varstvo živali, ne
pa Zvezni izvršni svet kot je
sedaj predpisano.
Dosedanje izkušnje prav tako zahtevajo, da nadzoruje delo izvoznih objektov pristojni
republiški oziroma pokrajinski
organ preko svojega pooblaščenega delavca, ne pa samo zvezni veterinarski inšpek25

dno nadzoruje le delo izvoznih
objektov. Spremljanje preprečevanja nalezljivih bolezni
z neposrednim nadzorstvom
ali kontrolo delovanja mejne
veterinarske inšpekcije, kakor
tudi spremljanje proizvodnje
in prometa zdravil za potrebe
veterinarstva pa doslej ni bilo
mogoče. To je negativno vplivalo tudi na celotne dosežke
boja za zdravstveno stanje živali, kakor tudi na izpolnjevaPo veljavnem Zakonu Zvezni nje naših obveznosti, ki jih ima
komite za kmetijstvo neposre- Jugoslavija na tem področju

tor. Zaradi učinkovitejšega delovanja pristojnih zveznih, republiških in pokrajinskih inšpekcijskih organov je razširjena tudi njihova dejavnost pri
nadzorovanju dela izvoznih
objektov na zbiranje podatkov
in sprejemanje obvestil odgovornih oseb, prič, izvedencev
in drugih, kakor tudi na vlaganje prijav, ko gre za kaznivo
dejanje.

ANALIZE

do drugih držav. Zaradi tega
spremembe Zakona predlagajo, da to nadzorstvo neposredno opravljal zvezni upravni
organ, pristojen za varstvo živali, in sicer preko zveznega
veterinarskega inšpektorja.
Med novosti sodi tudi določanje višine nadomestila za
opravljeni obvezni veterinarsko-sanitarni pregled pri prometu preko meje. To višino nadomestila sedaj določa Zvezni
izvršni svet. Ker pa se nadomestilo, odvisno od tečaja dolar-

ja, skoraj vsako leto spreminja
(postopek sprejemanja tega
Odloka pa je precej dolg),
Osnutek zakona predlaga, da
bi to nalogo opravljal zvezni
upravni organ, pristojen za
varstvo živali pred nalezljivimi
boleznimi, ki ogrožajo vso državo, in sicer v sodelovanju z
zveznim upravnim organom,
pristojnim za finance.
Na koncu pa so predlagane
tudi večje denarne kazni za
kršilce določb Zakona.

IN OCENE

Prednostni

strateški

cilj je

prilagoditev

našega zadolževanja v tujini

normalnim

okvirom
• Normalizacija zunanje likvidnosti mora postati stalnica našega gospodarstva
• Devizne rezerve so se zmanjšale na vsega 1,5 milijarde dolarjev in komaj
dosegajo obseg dvomesečnih plačil tujini
• Pretrgana je praksa zadolževanja v tujini brez temeljnih ekonomskih meril
• Boljše razmere pri dogovarjanjih s tujimi partnerji omogočajo refinanciranje
dolgov, ki bo nujno potrebno tudi v prihodnjih letih
• Tujo akumulacijo je treba angažirati predvsem na prednostnih področjih
gospodarjenja
Gradivo z naslovom Temelji
politike normalizacije zunanje
likvidnosti v obdobju od leta
1985 do leta 1990, ki so ga
dobili v obravnavo delegati
Skupščine SFRJ, uvodoma
ugotavlja, da je visoka stopnja
naše zadolženosti v tujini eden
temeljnih problemov normalnega delovanja in nadaljnjega
razvoja našega gospodarstva.
V skladu z Dolgoročnim programom ekonomske stabilizacije je prilagoditev naše zadolženosti v tujini normalnim okvirom prednostni strateški cilj.
KONSOLIDACIJA
DOLGOV
Predlagatelj dokumenta je
Zvezni izvršni svet. Najprej
gradivo govori o temeljih politike konsolidacije zadolženosti
v tujini, nato pa prinaša podatke o projekciji normalizacije
naše zunanje likvidnosti do
konca tega desetletja. Poudarjeno je, da začrtani cilji ne pomenijo samo napovedi, temveč so to minimalne naloge, ki
jih je treba izpeljati z angažiranjem vseh subjektov ter izvaja26

njem vseh instrumentov ekonomske politike.
Zaradi tega dokument tudi v
polni meri spoštuje cilje ekonomske in socialne politike ter
ukrepe za zagotavljanje celovite poslovne in finančne discipline pri ekonomskih odnosih
s tujino. Kot temeljne kazalce
normalizacije zunanje likvidnosti upošteva koeficiente tuje zadolženosti in devizne likvidnosti ter časovno strukturo
zadolženosti v tujini.
Ti trije kazalci opredeljujejo
dve temeljni komponenti zunanje likvidnosti države. Prva je
zmožnost plačevanja dospelih
obveznosti, druga pa kreditna
sposobnost na mednarodnih
finančnih tržiščih.
Sicer pa omenjeni program
izhaja iz načel in ciljev Dolgoročnega programa ekonomske
stabilizacije in opredelitve Zveze komunistov Jugoslavije na
tem področju.
Uvod gradiva posebej govori
o metodološkem pristopu pri
pripravi omenjenega programa. Ker je zunanja likvidnost
države vzročno povezana s široko strukturo plačilnobilan-

čnih in drugih gospodarskih
gibanj, projekcija zajema tudi
gospodarska gibanja izven okvira plačilne bilance. Zaradi tega je izpeljano povezovanje
plačilnobilančnih gibanj z gibanji celotne proizvodnje
(družbeni proizvod po cenah iz
leta 1983) in z gibanji celotnega domačega povpraševanja
(investicije, osebna, splošna in
skupna poraba - prav tako po
cenah iz leta 1983). Kot temeljna komponenta je pri tem
upoštevan znesek celotnega
domačega povpraševanja, povečan ali zmanjšan za znesek
suficita ali deficita izvoznega
salda in uvoza blaga ter storitev, ki mora biti v tem primeru
enak izračunu družbenega
proizvoda. Na ta način se družbeni proizvod in domače povpraševanje povezujeta s tekočimi transakcijami plačilne
bilance.
Druga komponenta v teh gi-

banjih je neto priliv na podlagi
nakazil delavcev v tujini, zmanjšan za odliv na temelju neto
plačanih obresti.
Kot tretja komponenta pa je
upoštevana enakost salda finančnih transakcij plačilne bilance s saldom tekočih transakcij. S tem je določen okvir
sprememb deviznih rezerv oziroma sprememb zadolženosti
v tujini in sprememb stanja
naših kreditov, plasiranih v tujini.
IZHODIŠČA
PROGRAMA
Kot izhodišča so upoštevana
najpomembnejša gibanja na
tem področju. To so: izhodiščni cilji izboljšanja zunanje likvidnosti' in domačih gospodarskih gibanj, gibanja, ki jih pogojujejo zunanji dejavniki, in
na koncu gibanja, ki morajo

Or
S TEMELJI POLITIKE NORMALIZACIJE ZUNANJE LIKVI0 DNOSTI V OBDOBJU OD LETA 1935 DO LETA 1990
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slediti ukrepom ekonomske
politike.
Prvo skupino dejansko sestavljajo povečanje in konsolidacija deviznega priliva ter deviznih rezerv, nadalje zmanjšanje zadolženosti v tujini, boljša
terminska struktura te zadolženosti, naraščanje proizvodnje in upočasnjevanje inflacijske stopnje.
Drugo skupino gibanj sestavljajo dospela odplačila tujih kreditov, nakazila delavcev,
gibanje cen v tujini ter gibanje
obrestnih mer na mednarodnih finančnih tržiščih, kakor
tudi znesek obresti.
V okviru ukrepov ekonomske politike pa v tretjo skupino
gibanj sodijo minimalni izvoz
blaga in storitev, minimalni
uvoz, domače povpraševanje,
uporaba tujih posojil in višina
odobrenih kreditov tujini, namenjenih naraščanju izvoza.
Metodologija zajema le temelje politike plačilnobilančnih gibanj v konvertibilnih valutah, ker tudi problem zunanje likvidnosti zajema le te valute. Čeprav se torej klirinška
plačilnobilančna gibanja v tem
gradivu eksplicitno ne omenjajo, so dejansko vključena v te
projekcije. Podrobnejše analize o tem pa pripravlja Gospodarska zbornica Jugoslavije.
VPLIV TUJIH CEN
Program opozarja, da je poseben problem gibanje tujih
cen. Zaradi tega jih je treba
upoštevati, saj gre za vprašanje povezanosti plačilnobilančnih gibanj in tekočih transakcij plačilne bilance s finančnimi transakcijami, ki ravno
vključujejo gibanje tujih cen.
To je še posebej pomembno,
ker učinki tujih cen niso odvisni le od stopenj njihovih sprememb, temveč tudi od rizika
pri stopnjah sprememb izvoznih cen, uvoznih cen in cen
neblagovnih transakcij. Iz teh
in drugih razlogov je mogoče v
sedanjem trenutku glede gibanja cen uporabiti le zelo negotove predpostavke.
Poseben del dokumenta prikazuje, T<ako je v bližnji preteklosti prišlo do poslabšanja
zunanje likvidnosti na tem področju. Poslabšanje je kulminacijo doseglo leta 1984. Sedaj je že opredeljeno, da so na
to vplivale štiri temeljne komponente. Prva med njimi je bistveno zmanjšanje deviznih rezerv, in sicer s 3,25 milijarde
dolarjev, kolikor so znašale ob
koncu leta 1978, na 1,56 milijarde ob koncu leta 1983. Devizne rezerve so tako zmanjšane ne lo na komaj 15 odstotkov
celotnih letnih tekočih plačil,
poročevalec

temveč so tudi manjše od višine potrebnih deviznih sredstev
za dvomesečna plačila tujini. V
zadnjih šestih letih so se dolgovi v tujini več kot podvojili,
koeficient zadolženosti v tujini.
pa se je od 17 odstotkov, kolikor je znašal leta 1976, lani povečal na 40 odstotkov. Pri
vsem tem pa so leta 1982 kratkoročni krediti sestavljali celo
14 odstotkov naših zadolžitev
v tujini. Zaradi tega so jugoslovanske poslovne banke praktično eleminirane z mednarodnih finančnih tržišč kot uporabniki kreditov. Zamenjala jih
je Narodna banka Jugoslavije
kot neposredni uporabnik ali
kot garant za kredite.
POSLABŠANI POGOJI
GOSPODARJENJA
Do vsega tega je prišlo zaradi precej slabših tujih pogojev,
pod katerimi potekajo ekonomski odnosi s tujino, pa tudi
zaradi prepočasnega reagiranja na slabšanje pogojev. Najprej je prišlo do znanega »drugega skoka cen nafte« konec
sedemdesetih let. Spremljala
ga je visoka ponudba in ugodni pogoji kreditiranja, nato pa
se je ponudba naglo zmanjšala, s tem pa so se poslabšali
tudi pogoji kreditiranja. Vsega
tega niso spremljali nujna razvojna politika, ustrezni sistem
in merila pri zadolževanju v tujini.
Praksa zadolževanja v tujini,
brez ekonomskih meril usmerjanja in uporabe tujih kreditov,
je vsakomur omogočala zadolževanje v tujini, če je le našel
kreditorja v tujini. Pomembno
ni tudi bilo, ali uporabnik kredita lahko to obveznost odplačuje. To je bila prva faza
poslabšanja zunanje likvidnosti. Zanjo je značilno tudi odlašanje pri sprejemanju ukrepov ekonomske politike,
značilno pa je tudi visoko naraščanje deficita konvertibilne
plačilne bilance, ki je leta 1979
doseglo znesek 3,35 milijarde
dolarjev. Takrat so se bistveno
zmanjšale devizne rezerve, in
sicer na 1,27 milijarde dolarjev, rekordno pa so se povečali
dolgovi v tujini, in sicer v enem
letu kar za 3,27 milijarde dolarjev.
Druga faza poslabšanja naše
zunanje likvidnosti je nastopila
zaradi bistvenega povečanja
kratkoročnih kreditov v letih
1979 in 1980. To je bil izredni
vir financiranja visokega deficita plačilne bilance, ki je hkrati bistveno zmanjšal zunanjo
likvidnost države.
V tretji fazi pa je bila dosežena taka raven zunanje zadolženosti, da praktično dolgov ni

bilo več mogoče redno odplačevati. To je doseglo kulminacijo leta 1983 z dejanskim
prenehanjem rednih tokov tujega financiranja in našim priznanjem, da ne moremo plačati
dospelih obveznosti.
Pri tem pa so bili ukrepi ekonomske politike sprejeti precej
pozneje kot so nastajale težave na tem področju. Šele leta
1983 je prišlo do ukrepov, ki bi
morali biti normalno sprejeti
pet let prej.
Na ta način je bila ohranjena
visoka stopšnja odvisnosti in
odprtosti našega gospodarstva za uvoz iz tujine, pri tem
pa se je bistveno zmanjšal
izvoz, ki je leta 1980 v svetovni
menjavi obsegal le 0,44 odstotka. Hkrati je stopnja naše zadolženosti v tujini prekoračila
možnosti zadolževanja. Tedaj
nam je ušla prava priložnost,
da bi s sprejetjem ustreznih
ukrepov precej ublažili negativna gibanja.
Konec leta 1983 so dolgoročni dolgovi v tujini znašali 17,8
milijarde dolarjev, kratkoročni
krediti 1,14 milijarde dolarjev,
devizne rezerve so se zmanjšale na komaj 1,56 milijarde dolarjev, koeficient zadolženosti
pa je dosegel 40 odstotkov.
PREMAJHNE DEVIZNE
REZERVE
Del dokumenta, ki razčlenjuje koncepcijo normalizacije
zunanje likvidnosti in cilje s
smermi delovanja ekonomske
politike, ocenjuje sedanje stanje kot nesprejemljivo. Devizne rezerve ne zagotavljajo rednega izpolnjevanja dospelih
obveznosti. Naši partnerji sodijo, da je obseg precej nižji od
običajnih standardov. Raven
zadolženosti pa je hkrati precej večja kot to zahteva redno
izpolnjevanje obveznosti. To
pa povzroča našo preveliko
odvisnost od tujih upnikov. Zaradi tega je položaj ocenjen
kot še težji, če upoštevamo
realne možnosti za novo poslabšanje pogojev ekonomskih odnosov s tujino. To še
toliko bolj, ker je s tem treba
računati tudi pri oblikovanju
bodočih ciljev in nalog, če ne
želimo ponavljati napak iz preteklosti.
Zaradi vsega tega gradivo
ocenjuje, da je do konca leta
1990 treba prednostno zmanjšati dolgove v tujini in izboljšati časovne; strukture odplačil, pri čemer se je hkrati
treba prizadevati za čimbolj intenzivno vključevanje v mednarodno delitev dela, da bi po
tej poti dosegli suficit tekoče
plačilne bilance.
V tem desetletju je treba tudi

doseči, da bodo devizne rezerve omogočale redno izpolnjevanje dospelih obveznosti in
hkrati vplivale, na izboljšanje
naše kreditne sposobnosti oziroma dosegle raven, ki ustreza
dvoinpolmesečnemu znesku
tekočih plačil. Tako bi se morale devizne rezerve do leta
1990 povečati za 2,4 milijarde
dolarjev in skupaj znašati 4 milijarde dolarjev.
Koeficient tuje zadolženosti
je treba prav tako zmanjšati, in
sicer s 40 odstotkov na okoli
25 odstotkov v letu 1990.
Če bi vse te naloge izpeljali,
bi bila to dobra izhodiščna
podlaga, da se konec desetletja zmanjša zadolženost v tujini
do meje, ki bo omogočila novo
zadolževanje v skladu s plani
bodočega gospodarskega razvoja.
ZMANJŠANJE
ZADOLŽENOSTI
Kljub vsemu računice kažejo, da se nam za letos obeta
porast zadolžitev v tujini za
okoli 300 milijonov dolarjev.
To je nujno potrebno, da bi se
čimprej povečale devizne rezerve na raven, ki je po mednarodnih standardih vsaj približno ustrezna rednemu izpolnjevanju dospelih obveznosti. Taka raven pa je hkrati prvi pogoj
za izboljšanje naše kreditne
sposobnosti. Drugi razlog je,
da letos ne moremo realno
pričakovati hitrega povečanja
suficita plačilne bilance in
zmanjšanja zadolževanja v tujini.
To pa so tudi razlogi, da
zmanjševanje naših dolgov v
tujini lahko pričakujemo šele
leta 1985, ko naj bi se dolgovi
zmanjšali za 700 milijonov dolarjev. V obdobju med leti 1986
do 1988 bi se morali dolgovi
zmanjšati za nadaljnje 1,8 milijarde dolarjev. Tako bi se celotna zadolžitev v tujini do
konca desetletja znižala s sedanjih 19 na približno 16 milijard dolarjev, pri čemer bi se
tudi kratkoročni krediti zmanjšali od 1,1 na 0,4 milijarde
dolarjev.
V tako projekcijo pa ni
vključena možnost povečanja
skupnih vlaganj s tujimi partnerji. To bi na določen način
tudi prispevalo k zmanjševanju
zadolženosti v tujini.
Vzporedno s cilji na področju deviznih rezerv in tuje zadolženosti, program poudarja,
da je treba zagotoviti tudi povečanje stopnje rasti proizvodnje. To je predvsem potrebno
zaradi povečanja izvoza, pa tudi zaradi omogočanja večje zaposlenosti, intenzivnejšega investiranja in ponovnega po^
27

večevanja življenjskega standarda. Hkrati pa to pomeni, da
se namesto zmanjšanja deficita plačilne bilance na podlagi
zmanjševanja
proizvodnje,
mora povečati suficit plačilne
bilance prav zaradi rasti proizvodnje, in sicer ob naraščanju investicij in življenjskega
standarda.
Ob takih gibanjih bi bil družbeni proizvod leta 1990 za 33
odstotkov večji kot leta 1983.
Da je tak obseg naraščanja
proizvodnje možen, je že pokazalo učinkovanje ekonomskih meril kot je na primer
zmanjševanje tolerance pri saniranju izgub,povečanje odgovornosti za poslovne rezultate,
boljše izkoriščanje proizvodnih zmogljivosti in podobno.
Pri tem pa mora k smotrnejšemu ravnanju gospodarstva
prispevati svoj delež tudi saniranje finančnih razmer v državi, krepitev finančne discipline, racionalna ekonomska in
finančna analiza investicijskih
vlaganj, odpravljanje teritorialne zaprtosti kreditnih tokov,
polna disciplina v zasebnem
deviznem prometu, razširjeno
proizvodno sodelovanje s tujino in drugo.
Kot pogoj za normalizacijo
zunanje likvidnosti in normalno delovanje gospodarstva v
celoti je predvideno tudi zmanjševanje stopnje inflacije. To
je bistvenega pomena za uresničevanje ciljev na področju
plačilne bilance in za povečevanje naše kreditne sposobnosti na mednarodnih finančnih
tržiščih.
Glede tega program posebej
opozarja na nujnost omejevanja rasti cen, kar je pogoj za
odpravljanje nekontrolirane
rasti realnih cen, posebej v primerjavi s cenami v tujini. Hkrati je to eden bistvenih pogojev
učinkovitosti politike deviznega tečaja, ki ga lahko povečevanje cen celo degradira.
ZUNANJI DEJAVNIKI
Drugo skupino gibanj, kakor
je bilo že omenjeno, sestavljajo zunanji dejavniki. Na njih z
ukrepi ekonomske politike ni
mogoče vplivati. Mednje sodijo zneski dospelih odplačil, nakazila naših delavcev, gibanja
cen v tujini, obrestne mere in
drugo.
Do konca desetletja je treba
za dolgove odplačati skupaj
23,75 milijarde dolarjev kratkoročnih kreditov. Največji del
teh dolgov je treba odplačati v
obdobju od leta 1985 do 1988.
V teh letih je namreč treba odplačevati odložene dolgove, ki
so dospeli v plačilo leta 1983 in
pozneje. Prav tako je treba v
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tem času odplačati omenjene
kratkoročne kredite. Predvideno je nadalje, da se bo znesek
neto nakazil naših delavcev leta 1990 zmanjšal na 400 milijonov dolarjev oziroma na eno
četrtino vsote, nakazane leta
1983.
Program predvideva, da se
bodo v tem obdobju cene v
tujini letno povprečno povečevale s približno 4 odstotno
stopnjo rasti, kar bo tudi vplivalo na plačilno-bilančna gibanja in na tokove naše zunanje
likvidnosti. Tudi projekcija
plačanih obresti izhaja iz predpostavke postopnega povečevanja povprečne obrestne mere od 9 odstotkov, kolikor je
znašala lani, na približno 11
odstokov v začetku leta 1985.
UKREPI EKONOMSKE
POLITIKE
Kakor je uvodoma poudarjeno, zajema tretja skupina gibanj ukrepe ekonomske politike. Treba jih je uskladiti s prej
načrtovanimi gibanji, kar pomeni, da je treba v okviru tekočih transakcij zagotoviti
ustrezna gibanja izvoza in uvoza blaga in storitev ter celotnega priliva in odliva deviz. V okviru istih transakcij je treba
vzporedno s tem zagotoviti določen obseg uporabe tujih kreditov in sredstev za dajanje
kreditov. V okviru celotnih gospodarskih gibanj pa je treba
zagotoviti tako domače povpraševanje, ki bo ustrezalo
projekciji plačilnobilančnih gibanj in gibanj družbenega
proizvoda.
Na tem mestu gradivo spominja, da se je v minulih štirih
letih, ob zelo težkih zunanjih in
zapletenih notranjih razmerah,
stalno zmanjševal deficit pri
menjavi blaga in storitev v konvertibilnih valutah, leta 1983
pa je bil dosežen celo manjši
suficit. Vendar pa je bil ta deficit likvidiran na ta način, da se
je občutno zmanjšal uvoz blaga in storitev, in sicer kar za
3,7 milijarde dolarjev, medtem
ko je zmanjšanje deficita zaradi večjega izvoza doseglo le
1,4 milijarde dolarjev. To pa je
bilo nujno, saj gre za veliko
uvozno odvisnost gospodarstva. Tako je prišlo do bistvenega upočasnjevanja rasti
družbenega proizvoda, leta
1983 pa celo do njegovega
zmanjšanja.
Zaradi vsega tega se mora
od letos pa vse do leta 1990,
zahteva program, stalno povečevati suficit, in sicer izključno z naraščanjem izvoza, da
bi tako omogočil dovolj velik
obseg uvoza blaga in storitev,

namenjen naraščanju proizvodnje.
Pri tem mora biti fizični obseg uvoza usklajen z naraščanjem proizvodnje, predvsem
za reprodukcijski material, kakor tudi za proizvodnjo opre' me in potrošnih dobrin. Struktura tega uvoza mora biti odvisna od substitucije uvoženega
materiala. Naraščanje uvoza
storitev je predvideno na podoben način in v enakem odstotku kot naraščanje proizvodnje in uvoza blaga.
Vzporedno s tem pomeni
načrtovani izvoz blaga in storitev v tej projekciji tako postavko, ki jo je treba uresničiti z
ukrepi ekonomske politike. To
je pogoj za doseganje predvidenega suficita plačilne bilance. V povprečju se mora med
leti 1984 in 1990 izvoz povprečno letno povečati za 7,2 odstotka. Hkrati mora proizvodnja naraščati s 4,2 odstotno
stopnjo, ob predvidenem naraščanju tujih cen za okoli 4
odstotke letno, s čimer naj bi
omogočili povečevanje vrednosti našega izvoza z 10,8 odstotno stopnjo.
V omenjenih letih se mora
domače povpraševanje povečevati s 3,6 odstotno stopnjo, stopnja rasti družbenega
proizvoda pa mora znašati 4,2
odstotka. Taka projekcija je
precej ugodnejša od gibanj v
zadnjih letih. Vendar pa je ni
treba načrtovanje gibanja domačega povpraševanja, kakor
je poudarjeno, razumeti le kot
predvidevanje, temveč kot nalogo ekonomske politike, ki jo
je treba uresničiti.
PRILAGAJANJE
NAŠEGA
GOSPODARSTVA
Celotna projekcija tokov
normalizacije zunanje likvidnosti v tem dokumentu je prikazana s posebnim tabelarnim
pregledom. V njem so prikazane osrednje značilnosti teh tokov. Opaziti je, da normalizacija zunanje likvidnosti države
pomeni del prilagajanja našega gospodarstva spremenjenim odnosom na mednarodnih, blagovnih in finančnih tržiščih.
Pri tem je poudarjeno, da je
to zelo težka in zahtevna naloga za gospodarjenje v državi.
Doseganje visoke stopnje rasti
izvoza zahteva na primer odločne ukrepe ekonomske politike, ki bodo spodbujali ta izvoz
in tako razvojno politiko, ki bo
oblikovana na selektivnih temeljih. V okviru ekonomskih
odnosov s tujino je nujno treba
precej povečati devizne rezerve, bistveno zmanjšati kratko-

ročno zadolževanje, zmanjšati
celotno zadolženost v tujini in
tudi bistveno povečati suficit
plačilne bilance s konvertibilnim območjem, ob predpostavki izravnane bilance s klirinškim območjem.
Uresničitev teh projekcij bo
prispevala k ugodnejšim gibanjem in boljši kreditni sposobnosti ter večji učinkovitosti celotnega gospodarstva. Zaradi
tega je bistvenega pomena povečanje proizvodnje, ki mora
omogočiti ustrezno povečevanje uvoza, naraščanje investicij in življenjskega standarda.
Te tokove pa morajo hkrati
spremljati ukrepi ekonomske
politike, s katerimi bi omogočili hitrejše prestrukturiranje gospodarstva in povečanje njegove izvozne sposobnosti,
zmanjšanje uvozne odvisnosti,
ohranjanje določenih okvirov
rasti domačega povpraševanja
in drugi ukrepi protiinflacijske
politike.
Tako začrtane naloge morajo že letos in prihodnje leto
povzročiti bistveno izboljšanje
naše zunanje likvidnosti in pripeljati do naraščanja zneska
deviznih rezerv, ob ustrezni
kreditni sposobnosti na mednarodnih finančnih tržiščih. V
prihodnjih treh letih bj se morala naša zunanja likvidnost
približati optimalni stopnji te
likvidnosti, v letih 1989 in 1990
pa bi morala doseči raven, ki
bistveno olajšuje naše ekonomske odnose s tujino.
Tako povečevanje naše zunanje likvidnosti bi hkrati povzročilo izboljšanje našega položaja v pogajanjih s tujimi
partnerji. S tem pa bi hkrati
zagotovili pogoje za normalizacijo delovanja deviznega tržišča in pogoje za uvajanje
konvertibilnosti dinarja.
STALIŠČA ZIS
Dokument vsebuje tudi stališča ZIS glede uresničevanja
ciljev politike zadolževanja v
tujini.
Zvezni izvršni svet predlaga,
da bi v obdobju do leta 1990
uveljavljali tako politiko zadolževanja v tujini, s katero se bo
dolg zmanjšal v absolutnem
znesku za okoli 3 milijarde dolarjev. ZIS sodi, da so pogoji za
postopno vračanje naših subjektov na mednarodno tržišče
kapitala. Poleg tega pa je za
uresničevanje ciljev na področju zunanje likvidnosti in zunanjega zadolževanja nujno, da
se opredelitve dokumenta
vključijo v srednjeročni plan za
obdobje od leta 1986 do 1990
kakor tudi v ustrezne planske
dokumente.
Prav tako je treba s pogoji
poročevalec

amogočiti, da bo izvoz na'aščal hitreje od rasti družbelega proizvoda in sprejeti vse
možne ukrepe za pravočasno
vnašanje deviz v državo in precejšnje povečanje deviznih rezerv.
Na ustrezen način je treba

izvršni svet ocenjuje,
urediti razmerja med organiza- nih področjih, kjer razvoj omo- daZvezni
je
refinanciranje
dolgov
goča
hitrejše
prestrukturiranje
cijami združenega dela, ki
tudi v nekaj prihodnjih
uporabljajo tuje kredite, upo- gospodarstva in povečanje nujno
sprejetju takega starabo teh kreditov pa omogočiti izvozne učinkovitosti. Medtem letih. jeObZIS
upošteval izkušnje
tistim organizacijam, ki lahko pa je treba normativno urediti lišča
prejšnjih let ter izkušnje neodplačujejo dolg in obresti. letne dokumente in morebiti iz
Tujo akumulacijo je predvsem spremeniti ter dopolniti posa- katerih drugih držav.
treba angažirati na prednost- mezne zakonske predpise.

IZVAJANJE ZAKONOV

Nujna

likvidacija

s trajnejšimi

in

stečaj

izgubami

za organizacije

brez

razvojne

perspektive
• Izgube zabeležene v elektrogospodarstvu, proizvodnji naftnih derivatov,
proizvodnji električnih strojev in aparatov, kemičnih in živilskih proizvodov
znašajo dve tretjini skupnih izgub v industriji oziroma prek polovico izgub v
skupnem gospodarstvu
• Povprečni osebni dohodek delavca v organizacijah s področja gospodarstva, ki
so izkazale izgubo po zaključnem računu za leto 1983 je znašal 13.961 dinarjev
in je za 14 odstotkov nižji od povprečnega osebnega dohodka skupnega
gospodarstva
• Najpogostejši vzroki za izgube so subjektivne narave - neizpolnjevanje
planskih in programskih nalog med letom, premalo izkoriščene zmogljivosti,
slaba notranja organiziranost, neustrezna delitev osebnih dohodkov,
nedisciplina in drugo
• Zaradi postopka stečaja je v letu 1982 prenehalo delovno razmerje 3.797
delavcem, v letu 1983 pa 1.707 delavcem
Največjo stopnjo rasti izgub in aparatov, kemičnih in živilDoločeno število temeljnih predsanacijski in sanacijski
imeli gozdarstvo, finančne skih proizvodov. Izgube teh
organizacij združenega dela iz postopek, kot tudi stečajni po- so
in
druge
storitve, industrija in petih panog znašajo dve tretjistopek
in
redne
likvidacije.
leta v leto posluje z izgubo in v
trgovina,
medtem ko so se v ni skupnih izgub v industriji
vsako naslednje leto prenaša
vodnem gospodarstvu in pro- oziroma prek polovico tekočih
nepokrite izgube. To kaže, da
metu izgube zmanjšale, v glav- izgub vsega gospodarstva.
zakona o sanaciji in preneha- NARAŠČANJE IZGUB
Sicer pa so-se izgube po penem zaradi povečanja komnju organizacij združenega deGibanje izgub v letih 1982 in penzacij in cen v železniškem riodičnem obračunu za devet
la niso dosledno upoštevali niletalskem prometu in pri ptt mesecev leta 1983, v primerjati subjekti znotraj temeljnih or- 1983 kaže težnjo naraščanja, in
storitvah.
V najtežjem položaju vi z letom 1982 precej povečaje
ugotovljeno
v
poročilu,
zaraganizacij, niti tisti izven temeljje
industrija
kjer je osredo- le v vseh republikah in pokraji-'
di
tega
ker
so
bili
pogoji
za
ne organizacije. Zaradi tega bi
točene
prek
štiri
petine skup- nah, razen v SAP Kosovu, je
gospodarjenje
težji
v
primerjamorali z dosledno uporabo zanih izgub skupnega gospodar- poudarjeno v poročilu. Najvekona preiti na likvidacijo in vi s prejšnjim obdobjem in ker stva
(v devetih mesecih 1982 čje izgube po periodičnem
stečaj organizacij, ki nimajo jih je spremljala visoka inflaci- leta 73
odstotkov, v istem ob- obračunu za devet mesecev v
perspektive, ker le-te otežujejo ja. Skupne tekoče izgube v le- dobju leta
1983 pa 80,6 odstot- letih 1982 in 1983 je imelo gouspešno poslovanje drugih te- tu 1981 so znašale prek 30 mi- ka od skupnih
izgub v gospo- spodarstvo SR Srbije brez avmeljnih organizacij v skupnem lijard dinarjev, v letu 1982 prek drstvu).
tonomnih pokrajin, SR Hrvat66 milijard dinarjev, v letu 1983
gospodarstvu.
Glavni nosilci tekočih izgub ske in SR Slovenije.
pa 117 milijard in 626 milijonov
so industrijske panoge, ki veTakšne ocene so v poročilu dinarjev.
Povečalo se je tudi število ljajo za prednostne in ki so no- POKRIVANJE
o izvajanju zakona o sanaciji in
razvoja. NASTALIH IZGUB
prenehanju organizacij zdru- organizacij, ki so imele tekočo silke sogospodarskega
elektrogospodarstvo,
ženega dela, ki je bilo poslano izgubo, kot tudi število zapo- To
Stopnja pokritosti tekočih
naftnih derivatov,
delegatom v Zveznem zboru slenih v njih. Tako je v letu proizvodnja
izgub med izdelavo zaključnih
proizvodnja
električnih
strojev
1981
1.596
temeljnih
organizaSkupščine SFRJ v obravnavo.
V poročilu je prikazano ure- cij s prek 300.000 zaposlenimi ^s«oooco®5GOoo!«oocceoocooocc<aceocccoeoc|
sničevanje zakona v letih 1982 delavci izkazalo izgubo, v letu
in 1983, z oceno stanja, vzroki 1982 2.172 organizacij s ji POROČILO O IZVAJANJU ZAKONA O SANACIJI iN PRE- S
Q
izgub in ukrepi za njihovo sa- 483.398 zaposlenimi delavci, S NEHANJU ORGANIZACIJ ZDRUŽENEGA DELA
niranje. Na koncu poročila so vletu 1983 pa 2 678 organizacij S
kot posebne priloge obdelana s 553.203 zaposlenimi delavci.
poročevalec
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računov v letih 1982 in 1983
narašča v primerjavi z letom
1981. V letu 1981 so bile izgube pokrite z 20,5 odstotka, v
letu 1982 s 35 in v letu 1983 s
36,8 odstotka. Od skupnega
zneska nepokritih izgub v gospodarstvu po zaključnem
računu za leto 1982, ki je
znašal 47,7 milijarde dinarjev,
je bilo v letu 1983 pokritih 34,5
milijarde dinarjev, tako da so
31. decembra 1983 znašale nepokrite izgube 13 milijard in
173 milijonov dinarjev.
Skupna vrednost nepokritih
izgub gospodarstva po zaključnem računu za leto 1983 je
znašala 86 milijard in 177 milijonov dinarjev. Do konca leta
je bilo pokrito 14,8 milijarde in
so znašale nepokrite izgube
71.2 milijarde dinarjev. Pokrivanje izgub brez obveznosti
vračanja je bilo opravljeno z
zneskom 3,5 milijarde, nadomestitev nekrite izgube s sanacijskim kreditom pa z zneskom
11.3 milijarde dinarjev.
V poročilu je poudarjeno, da
so spremembe in dopolnitve
zakona o sanaciji v letih 1983
in 1984, ki so bile opravljene v
skladu s protiinflacijskim programom precej prispevajo k
ustvarjanju pogojev za dosledno uresničevanje zakona in
družbenih opredelitev v praksi.
Pričakovati je da bodo ukrepi,
ki so vgrajeni v zakon povsem
realzirani v letu 1984, tako da
bo šele po zaključnem računu
za leto 1984 mogoče oceniti
resnične učinke teh ukrepov.
OSEBNI DOHODKI
ORGANIZACIJ, KI SO
IZKAZALE IZGUBO
Ko je govor o izplačilu osebnih dohodkov v temeljnih organizacijah, ki so izkazale izgubo je v poročilu poudarjeno,
da poteka le-to največkrat na
način, ki ni v skladu z zakonom, niti z republiškimi in pokrajinksimi zakoni. So primeri,
da so imele takšne organizacije višje osebne dohodke od
povprečnega osebnega dohodka v panožni dejavnosti.
To so praviloma organizacije v
panogah, ki so izkazale največje izgube v poslovanju.
Vendar večina organizacij,
ki posluje z izgubo spoštuje
določbe zakona. Povprečni
osebni dohodek na delavca v
organizacijah s področja gospodarstva, ki so izkazale izgubo po zaključnem računu za
leto 1983 je znašal 13.691 dinarjev in je nijži za 14 odstotkov od povprečnega osebnega
dohodka skupnega gospodarstva. Obenem pa je povprečni
osebni dohodek v organizacijah s področja družbenih de30

javnosti, ki so prav tako poslovale z izgubo v tem obdobju
znašal 15.666 dinarjev in je nižji samo za 9 odstotkov od povprečnega osebnega dohodka v
organizacijah združenega dela
področja družbenih dejavnosti
v celoti.
To da so bili osebni dohodki
v nekaterih temeljnih organizacijah, ki so poslovale z izgubo večji od povprečnih osebnih dohodkov v panogi kaže, je
poudarjeno v poročilu, na obnašanje, ki ni v skladu z opredelitvami družbenega programa ekonomske stabilizacije in
določbami zakona, kot tudi na
nujnost vsestranske preučitve
in uskladitve mehanizmov za
izplačilo osebnih dohodkov v
takšnih organizacijah.
Da bi se omejilo izplačilo
osebnih dohodkov v letu 1984
pri organizacijah, ki so po zaključnem računu za leto 1983
izkazale nekrite izgube v poslovanju, je bil sprejet zakon o
začasni prepovedi razpolaganja z delom družbenih sredstev za izplačilo osebnih dohodkov v letu 1984.
SANACIJSKI
PROGRAMI
Večina temeljnih organizacij, ki so izkazale izgube po
zaključnem računu je sprejela
sanacijske programe v roku, ki
ga določa zakon. So pa še takšne, ki ne posvečajo dovolj
pozornosti sanacijskim programom, ampak jih sprejemajo samo, da jim ne bi bilo treba
izplačevati znižanih osebnih
dohodkov. Razen tega so v
največjem številu sanacijskih
programov ukrepi za odpravljanje izgub eksternega značaja (izven delovne organizacije).
Tako rešitve za poslovanje
brez izgub oziroma uspešno
poslovanje iščejo v povečanju
cen, zmanjšanju carinskih stopenj, uvozu reprodukcijskega
matriala in opreme, zmanjšanju davkov in prispevkov ter
drugem. Pri večini temeljnih
organizacij so sanacijski programi zasnovani na novih investicijskih vlaganjih zaradi modernizacije in rekonstrukcije,
odpravljanja ozkih grl ali preusmeritve proizvodnje, namesto
da se bolj usmerijo k učinkovitejšemu izkoriščanju obstoječih zmogljivosti..
Čeprav zakon o sanaciji vsebuje tudi sankcije in kršitve
določb se le-te v praksi uporabljajo v zelo majhnem številu, je poudarjeno v poročilu.
Prav tako kadar je govor o
sprejemanju internih oziroma
ukrepov znotraj temeljnih organizacij, je vse na začetku.
Določbe zakona, ki se nanaša-

jo na določanje odgovornosti
posameznih delavcev, organov upravljanja ali poslovodnega organa oziroma posameznih članov teh organov za
nastale izgube niso dosledno
uporabljene pri večini organizacij, ki so poslovale z izgubo.
IZVAJANJE ZAKONA
PO REPUBLIKAH
IN POKRAJINAH
Del poročila je posvečen
izvajanju zakona republiških in
pokrajinskih upravnih organov. Poudarjeno je, da so zaradi tega bili v republikah in pokrajinah sprejeti zakoni o izplačilu osebnih dohodkov v organizacijah, ki so poslovale z
izgubo v periodičnem obračunu za šest ali devet mesecev
oziroma v zaključnem računu.
Razen SR Hrvatske, ki je marca leta 1984 sprejela novi zakon, ki je zasnovan na rešitvah
zakona o začasni prepovedi
razpolaganja z delom družbenih sredstev za izplačevanje
osebnih dohodkov v letu 1984
so republike in pokrajini na
podoben način uredile to izplačilo. V republiških in pokrajinskih zakonih je predvideno
zmanjšanje akontacije osebnih dohodkov pri organizacijah, ki so poslovale z izgubo,
posebej
po
zaključnem
računu.
Toda posamezne organizacije se obnašajo kot da nimajo
izgub in izplačujejo osebne
dohodke nad ravnijo, ki jo predvideva zakon. Razen tega je v
večini republiških in pokrajinskih zakonih dana možnost temeljnim organizacijam, ki dobivajo sredstva za izplačilo
osebnih dohodkov v višini, ki
je predvidena s samoupravnim
splošnim aktom.
Za kršitev svojih zakonov so
nekatere republike in pokrajine predvidele sankcije, nekatere pa tudi ne. Posledica tega
je, da zaostaja ekonomska odgovornost za dobro poslovanje oziroma za izkazane izgube, da se slabo sprejemajo
ukrepi za odpravljanje vsebinskih vzrokov za izgube in da
prihaja do njihove večje socializacije.
STEČAJ IN REDNA
LIKVIDACIJA
Ocenjeno je, da je stanje glede uresničevanja določb zakonov, ki se nanašajo na stečajni
postopek in redne likvidacije
zadovoljujoče. Kot prej so najštevilnejši vlagatelji predloga
za začetek stečajnega postopka pristojni organi družbenopolitične skupnosti, dolžniki in
Služba družbenega knjigovod-

stva. Priliv teh zadev kaže težnjo zmanjševanja tako skupnega števila zadev kot tudi števila
nerešenih zadev, z manjšim
porastom števila zadev, ki se
rešujejo.
V SR Hrvatski je bil naprimer
leta 1982 priliv teh zadev 62,6
odstotka od skupnega priliva v
državi, medtem ko se je leta
1983 zmanjšal v okvire povprečnega priliva v drugih republikah in pokrajinah, kjer se stanje ni bistveno spremenilo. Te
zadeve se še naprej v največjem številu rešujejo z dokončanim tečajnim postopkom,
medtem ko se tretjina zadev
konča z ustavitvijo postopka.
Čeprav je z zakonom določeno, da je stečajni postopek bistven, seje leta 1982 41 odstotkov zadev končalo v šestih mesecih, medtem ko se je leta
1983 največje število - 43,8
odstotka končalo v roku prek
dveh let.
Izvajanje stečajnega postopka ima za posledico prenehanje dela delavcev, je ugotovljeno v poročilu. O tem so obveščene druge temeljne organizacije v okviru delovne organizacije v sestavu katere je
dolžnik zaradi uresničevanja
pravic delavcev, kot tudi SIS za
zaposlovanje in družbenopolitična skupnost na področju
katere je sedež dolžnika. V letu
1982 je zaradi izvajanja tega
postopka prenehalo delovno
razmerje za 3979 delavcev, v
letu 1983 pa 1707 delavcem.
Obenem je zaradi izvajanja postopka redne likvidacije v letu
1982 prenehalo delovno razmerje 429 delavcem (samo v
SR Srbiji 250 delavceml), v letu
1983 pa 586 delavcem (samo v
SR Hrvatski 397 delavcem).
VZROKI ZA IZGUBE
V delu poročila, ki se nanaša
na temeljne vzroke za nastajanje izgub je ugotovljeno, da izgube nastajajo kot posledica
objektivnih dejavnikov na katere delavci v temeljnih organizacijah niso mogli vplivati, kakot tudi zaradi subjektivnih
slabosti pri poslovanju. Med
objektivne dejavnike sodijo visoka rast stroškov poslovanja
zaradi, notranje inflacije in depresiacije dinarja, ki prispeva
do podražitve uvozne substance, nato pomanjkanje rezervnih delov, predvsem iz uvoza,
dispariteta cen pri nakupu in
prodaji gotovih proizvodov in
storitev in omejevanje. uvoza
surovin in reprodukcijskega
materiala, kar prispeva k slabi
preskrbljenosti s tem materialom, s tem pa tudi do manjšega obsega proizvodnje in povečanje stroškov na enoto
proizvoda.
poročevalec

Od ostalih objektivnih dejavnikov je omenjeno omejevanje
preskrbe z električno energijo
in drugo energijo, otežen plasma gotovih proizvodov, kot
posledica omejevanja investicijskih vlaganj in zasićenosti
trga, visoke obresti za bančne
kredite in drugo.
Toda kot je poudarjeno so
najpogostejši vzroki za nastanek izgub subjektivne narave,
kot naprimer neizvrševanje
planskih in programskih nalog
med letom, nizka učinkovitost
investicij, zgrešene naložbe in
podobno. Sem sodi tudi slabo
izkoriščanje
razpoložljivih
zmogljivosti, slaba notranja organiziranost, neustrezna delitev osebnih dohodkov, nerazvitost samoupravnih odnosov, proizvodnja nekakovostnih izdelkov, nedisciplina in
drugo. V letu 1983 so poleg
oteženih pogojev gospodarjenja, kot tudi subjektivnih slabosti na pojav izgub posebej
delovale čezmerne delitve
osebnih dohodkov v nekaterih
grupacijah in večji izvoz proizvodov za katere se dosežejo
nižje cene kot na domačem trgu. Posebej je bilo zaostreno
vprašanje kritja tečajnih razlik,
ki so posledica izjemno velikega zmanjšanja vrednosti dinarja v letu 1983.
V posebni situaciji so se nahajale posamezne panoge de-

poročevalec

javnosti, kot so gradbeništvo,
proizvodnja naftnih derivatov,
kemijskih in živilskih proizvodov, kot tudi proizvodnja električnih strojev in aparatov. Pri
njih je prišlo do izgub predvsem zaradi nezadostnega izkoriščanja zmogljivosti in neredne preskrbe s surovinami in
reprodukcijskim materialom.
UKREPI
ZA SANIRANJE IZGUB
Problem izgub v gospodarstvu ima v zadnjih letih vse širši razmah in zahteva sprejetje
mnogih učinkovitih ukrepov
tako glede preizkusa obstoječih sistemskih rešitev, ki
spodbujajo pojave anticipirane porabe, s tem pa poslovno
izgubo kot tudi glede dograditve obstoječih zakonskih rešitev na podlagi stabilizacijskega programa. S tem v zvezi je
ocenjeno, da ni treba spreminjati zakona o sanaciji, ker so s
spremembami in dopolnitvami
uresničene rešitve iz protiinflacijskega programa, ampak je
nujna boljša organiziranost in
večja odgovornost vseh dejavnikov za dosledno izvajanje tega zakona.
V vseh organizacijah, ki poslujejo z izgubami je treba
kompleksno oceniti vzroke za
izgube, preučiti kakovost sanacijskih programov in izvesti

postopek določanja odgovornosti posameznih delavcev,
organov upravljanja, poslovodnih in drugih organov za nastalo izgubo. Sanacijski programi morajo predvsem predvideti ukrepe za odpravljanje
subjektivnih slabosti pri poslovanju, popolneje izkoristiti notranje rezerve in povečati produktivnost dela, ne pa da se
problemi izgub rešujejo s povečanjem cen in zahtevami, da
morajo dejavniki izven organizacije združenega dela rešiti
nakopičene probleme.
Kot ukrep za saniranje izgub
je predlagano kontinuirano
spremljanje in kontrola uresničevanja sanacijskih programov in drugih dokumentov v
zvezi z odpravljanjem vzrokov
izgub, pri čemer se morajo
precej bolj angažirati banke,
gospodarske zborniče in zbori
združenega dela v občinah.
Končno je treba pristopiti k
selektivnemu saniranju temeljnih organizacij, ki imajo pogoje za razvoj in trenutno poslujejo z izgubami zaradi oteženih
pogojev gospodarjenja kot tudi k organizacijam, ki so nosilke razvoja. Pri organizacijah
za katere je ocena, da nimajo
razvojne perspektive in več let
poslujejo z izgubami in ne odpravljajo vzrokov za njihov nastanek je treba odločneje pristopiti k začetku stečajnega

postopka oziroma postopku
redne likvidacije. Pri tem se
morajo na podlagi širših programov sprejeti ukrepi in aktivnosti za zaposlovanje delavcev
iz teh organizacij.
V ocenah in stališčih Zveznega izvršnega sveta ob obravnavi tega poročila je poleg že
omenjenih ugotovitev in sklepov, podčrtana potreba za odločno izvajanje ukrepov iz Protiinflacijskega programa. Med
drugim to pomeni, da se v organizacijah, ki poslujejo z izgubami še naprej uporabljajo
ekonomske sankcije za zmanjšanje nominalnih osebnih
dohodkov za določeni odstotek in da te organizacije, ko
izkažejo izgubo po zaključnem
računu, ne plačujejo davka in
prispevkov iz dohodka niti nimajo obveznosti, da izločajo
sredstva za obvezno združevanje, tako za sklad za manj razvite, kot tudi za prednostne
investicije. To prav tako pomeni, da se že pri izdelavi sanacijskega programa na koncu prvega leta poslovanja z izgubami opravijo ponovne volitve
članov delavskega sveta in poslovodnih organov, če pa realizacija sanacijskega programa
traja več let se mora ocenjevanje uspešnosti opravljanja njihovih funkcij in ponovnih volitev opraviti vsako leto.
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