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V Poročevalcu štev. 15 - 7. 5. 1985 smo objavili 
»Dopolnjene predloge za pospeševanje uveljavljanja in 
razvoja odnosov svobodne menjave dela v družbenih 
dejavnostih«, ki ga je pripravila Komisija Izvršnega 
sveta Skupščine SR Slovenije za pripravo analize o 
uresničevanju svobodne menjave dela na področju 

družbenih dejavnosti v SR Sloveniji. 
Kot dopolnitev tega gradiva pa tokrat objavljamo še 

usmeritve RK SZDL Slovenije, stališča Predsedstva RS 
ZSS in osnutek operativnega programa nalog, ki ga je 
pripravila omenjena komisija Izvršnega sveta Skupš- 
čine SRS. 

USMERITVE 

Predsedstva Republiške konference SZDL Slovenije za 

nadaljnje aktivnosti za pospeševanje uveljavljanja in razvoj 

odnosov svobodne menjave dela v družbenih dejavnostih 

V prilogi vam pošiljamo Usmeritve za nadaljnje aktivno- 
sti za pospeševanje uveljavljanja in razvoj odnosov svo- 
bodne menjave dela v družbenih dejavnostih, ki jih je na 
29. seji, 7. maja 1985 sprejelo Predsedstvo RK SZDL Slove- 
nije, ko je obravnavalo Dopolnjene predloge za pospeše- 
vanje uveljavljanja in razvoja odnosov svobodne menjave 
dela v družbenih dejavnostih, ki jih je oblikovala Komisija 
Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije za pripravo Ana- 
lize o uresničevanju svobodne menjave dela v družbenih 
dejavnostih v SR Sloveniji. 

Predsedstvo Republiške konference SZDL Slovenije je na 
29. seji, 7. maja 1985 obravnavalo Dopolnjene predloge za 
pospeševanje uveljavljanja in razvoja odnosov svobodne 
menjave dela v družbenih dejavnostih, ki jih je oblikovala 
Komisija Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije za pripravo 
analize o uresničevanja svobodne menjave dela v družbenih 
dejavnostih in sprejelo naslednje 

Usmeritve 
za nadaljnje aktivnosti za pospeševanje 

uveljavljanja in razvoj odnosov svobodne 
menjave dela v družbenih dejavnostih 

Predsedstvo ugotavlja, da so v predlaganih Dopolnjenih 
predlogih vsebinsko ustrezno zajeta Stališča in usmeritve 
Republiške konference SZDL Slovenije, da pa se nekatere 
aktivnosti za hitrejše uveljavljanje in razvoj odnosov svo- 
bodne menjave dela v družbenih dejavnostih, zlasti tiste, ki ne 
terjajo sprememb normativne ureditve, prepočasi uresniču- 
jejo. Te se zlasti nanašajo na pripravo strokovnih podlag za 
planske dokumente, ponovno preučitev vsebine in obsega 
minimalnih skupnih programov, standardov in normativov, 
oceno možnostLprilagajanja spremenjenim materialnim mož- 
nostim, oblikovapje kriterijev in usmeritev za uresničevanje 
programov v neposredni svobodni menjavi dela, oblikovanje 
programa postopnega izenačevanja družbenoekonomskega 
položaja izvajalcev s položajem uporabnikov, oblikovanje 
skupnih organov samoupravnih interesnih skupnosti za pro- 
grame, ki se uresničujejo v več samoupravnih interesnih 
skupnostih in priprava izhodišč za samoupravno sporazume- 
vanje o sodelovanju med strokovnimi organizacijami in admi- 
nistrativno tehničnimi službami in upravnimi organi na tem 
področju. 

Glede na pomen uresničitve gornjih nalog in glede na to, da 
njihova uresničitev ne terja sprememb in dopolnitev pozitivne 
zakonodaje, je treba s pospešeno aktivnostjo družbenopoli- 
tičnih organizacij, samoupravnih interesnih skupnosti, pri- 
stojnih izvršnih in upravnih organov zagotoviti čimprejšnjo 
realizacijo teh nalog. Socialistična zveza si bo še posebej 
prizadevala za ustvarjanje pogojev za večjo demokratičnost 
odločanja o razvoju dejavnosti in za realizacijo sprejetih sta- 
lišč o oblikovanju in izvolitvi delegacij za skupščine samou- 
pravnih interesnih skupnosti, pri čemer bo posebno pozor- 
nost namenila uveljavljanju dejanskega interesa delavcev, 
delovnih ljudi in občanov, povezanega z vsebino programov. 
Temu smotru je treba podrediti organizacijsko obliko delega- 

cij. Socialistična zveza se bo zavzemala za takšno oblikovanje 
delegacij, ki izhaja iz temeljite ocene, pri čemer bi kazalo 
upoštevati usmeritve, sprejete na 21. seji Predsedstva RK 
SZDL Slovenije, splošne delegacije pa oblikovati samo izje- 
moma. Za učinkovitejše sporazumevanje in dogovarjanje v 
skupščinah samoupravnih interesnih skupnosti bo sociali- 
stična zveza zagotavljala večjo politično in strokovno pomoč 
delegacijam, zlasti pa tudi ustrezno usposabljanje članov 
delegacij. Prizadevala si bo tudi za močnejšo povezanost med 
samoupravnimi organi organizacij združenega dela in krajev- 
nih skupnosti ter delegacijami. 

Predsedstvo podpira Dopolnjene predloge tudi v tistem 
delu, ki se nanaša na naloge, ki izhajajo iz potrebnih spre- 
memb in dopolnitev samoupravnih splošnih aktov samou- 
pravnih interesnih skupnosti in sprememb normativne uredi- 
tve. Pri tem je treba uveljaviti takšne družbenoekonomske 
odnose, ki bodo omogočili uveljavitev temeljne organizacije 
združenega dela kot temeljne celice odločanja o obsegu 
sredstev za zadovoljevanje skupnih potreb in krajevne skup- 
nosti kot interesne skupnosti, v kateri se vrsta skupnih potreb 
realizira tudi prek neposredne svobodne menjave dela. V 
postopku sprejemanja zakona o temeljih sistema družbenega 
planiranja in o družbenem planu Jugoslavije in v ustreznem 
republiškem zakonu si bomo prizadevali za dosledno uveljavi- 
tev že sprejetih stališč in usmeritev, zlasti v zvezi s poenostavi- 
tvijo postopkov planiranja, usklajevanja planov, odgovorno 
vlogo delavskih svetov in organov upravljanja v krajevnih 
skupnostih ter usklajevalno vlogo zborov združenega dela 
skupščin družbenopolitičnih skupnosti. 

Dodatno je še treba preučiti vprašanje, ali ima letno določa- 
nje višine potrebnih sredstev in ustrezne obveznosti zavezan- 
cev v toku srednjeročnega obdobja v okviru določil samou- 
pravnih sporazumov o temeljih plana samoupravnih interes- 
nih skupnosti dejansko zgolj značaj izvedbe že sprejetih 
temeljnih planskih odločitev in bi to izvedbo bilo moč prepu- 
stiti samoupravnim organom v samoupravnih interesnih 
skupnostih. 

Razprava po seji Republiške konference socialistične zveze 
je opozorila, da problemov vzajemnosti in solidarnosti ni 

RAZŠIRITEV DNEVNEGA REDA 
SEJE ZBORA ZDRUŽENEGA DELA 
IN SEJE ZBORA OBČIN SKUPŠČINE 
SR SLOVENIJE 29. maja 1985 
RAZŠIRITEV DNEVNEGA REDA SEJE ZBORA ZDRUŽENEGA 
DELA IN SEJE ZBORA OBČIN SKUPŠČINE SR SLOVENIJE 29. 
maja 1985 

Dnevni red seje Zbora združenega dela Skupščine SR Slo- 
venije in seje Zbora občin Skupščine SR Slovenije, ki sta 
sklicani za sredo, 29. maja 1985, je razširjen z obravnavo: 
- predloga zakona o ratifikaciji mednarodnega sporazuma 

o juti in izdelkih iz jute (ESA 701); 
- osnutka odloka o valorizaciji zneska sredstev za financi- 

ranje programa graditve jugoslovanskega dela železniške 
proge Titograd-Skader v letu 1984 (ESA 700). 
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mogoče rešiti za vse driižbene dejavnosti na enak način. Zato 
morajo posamezne republiške samoupravne interesne skup- 
nosti vsaka zase in skupaj, ob strokovni pomoči Zavoda SR 
Slovenije za družbeno planiranje opredeliti ustrezne rešitve. 

Predsedstvo opozarja, da se aktivnosti v zvezi z uresničeva- 
njem odnosov svobodne menjave dela v družbenih dejavno- 
stih ne sme zaključiti s sprejetjem stališč in sklepov na zborih 

Skupščine SR Slovenije, pač pa da morajo vsi odgovorni 
subjekti pripraviti konkretne programe, v katerih morajo sku- 
paj s stroko in znanostjo opredeliti naloge in aktivnosti ter 
določiti nosilce in roke. V skladu s svojo nadzorno funkcijo bo 
socialistična zveza redno spremljala in usmerjala uresničeva- 
nje dogovorjenih nalog na tem področju. 

STALISCA 

Predsedstva republiškega sveta Zveze sindikatov Slovenije 

k analizi o uresničevanju svobodne menjave dela na področju 

družbenih dejavnosti v SR Sloveniji 

Predsedstvo Republiškega sveta Zveze sindikatov Slo- 
venije je na svoji 47. seji dne 6.5. 1985 ob obravnavi 
problematike uresničevanja odnosov svobodne menjave 
dela v družbenih dejavnosti sprejelo stališča k analizi o 
uresničevanju svobodne menjave dela na področju druž- 
benih dejavnosti, ki vam jih v prilogi pošiljamo. 
Tovariški pozdrav! . 

Predsedstvo republiškega sveta ZSS je 20. novembra 1984 
obravnavalo analizo o uresničevanju svobodne menjave dela 
na področju družbenih dejavnosti v SR Sloveniji. Ocenilo je, 
da moramo v sindikatih obravnavi te analize nameniti 
posebno pozornost. Uveljavljanje svobodne menjave dela je 
eno izmed področij, ki nam kaže, v kolikšni meri se je že 
uveljavila pravica in dolžnost delavcev, da odločajo o pogojih 
pridobivanja in razporejanja dohodka, o celotnem družbenem 
razvoju na osnovi interesov, potreb in možnosti. Menilo je, da 
moramo oceniti, v kolikšni meri uporabniki resnično odločajo 
tudi o tistem delu dohodka, ki ga namenjajo za zadovoljevanje 
skupnih potreb in razvoj družbenih dejavnosti, v kolikšni meri 
je razvita odgovornost za razvoj teh dejavnosti in v kolikšni 
meri sedanja razvitost svobodne menjave dela omogoča ures- 
ničevanje ustavnega načela o enakem družbenoekonomskem 
položaju delavcev v materialni proizvodnji in družbenih dejav- 
nostih. Taka ocena naj bi prispevala k presoji, v čem je treba 
dograditi sedanjo prakso uresničevanja svobodne menjave 
dela oz. če in kako je treba dograjevati sistemske rešitve oz. 
zakone, ki urejajo posamezna področja družbenih dejavnosti. 

Na osnovi teh izhodišč je predsedstvo RS ZSS izpostavilo 
vrsto vprašanj, ki zadevajo uresničevanje družbenoekonom- 
skih odnosov, uresničevanje samoupravljanja in interesne 
organiziranosti na področju družbenih dejavnosti. Ta vpraša- 
nja naj bi v sindikatih posebej ocenili, da bi na osnovi ugotovi- 
tev opredelili svoj odnos do posameznih odprtih vprašanj, pa 
tudi naloge sindikata pri dograjevanju sistema svobodne 
menjave dela. 

Razprava o analizi Izvršnega sveta je potekala v republiških 
odborih sindikatov zlasti družbenih dejavnosti in v tretjini 
občinskih svetov zveze sindikatov Slovenije.1 Vendar je treba 
upoštevati, da so istočasno potekale v organih in organizaci- 
jah sindikata tudi razprave o zdravstvenem varstvu, o reorga- 
nizaciji posebnih izobraževalnih skupnosti, o resoluciji o 
znanstveno-raziskovalni dejavnosti SFRJ, o gradivu za 16. 
srečanje samoupravljalcev Jugoslavije o znanosti, tehnologiji 
in inovacijah, o gradivu CK ZKS o kulturi ter o športu in 
rekreaciji delavcev, l/se to pa so vprašanja, ki neposredno 
zadevajo uresničevanje svobodne menjave dela na področju 
družbenih dejavnosti. Zato lahko ocenimo, da je pričujoče 
gradivo, kije nastalo na osnovi vseh teh razprav, rezultat širše 
in poglobljene razprave o družbenih dejavnostih v sindikatu. 
predsedstvo republiškega sveta Zveze sindikatov Slovenije na 
tej osnovi sprejema naslednje 

UGOTOVITVE IN PREDLOGE za nadaljnje uveljavljanje 
odnosov svobodne menjave dela 

1. Razprava je znova dokazala, da delavci, delovni ljudje in 
občani v nadaljnjem dograjevanju svobodne menjave dela v 
družbenih dejavnostih vidijo, edino možnost družbenega 
usmerjanja teh dejavnosti in zagotavljanja pogojev za uresni- 
čevanje ustavnega položaja delavcev - tako uporabnikov kot 
izvajalcev. To izpričujejo številni predlogi za izpopolnitev 

sistema in prakse svobodne menjave dela, kar zanika neka- 
tera mnenja, da v omejenih materialnih možnostih uresniče- 
vanje svobodne menjave ni mogoče. Nasprotno, mnoge kri- 
tične pripombe so bile usmerjene prav v močno prisotne 
težnje po državnem in proračunskem urejanju teh odnosov. 
Potrjena je bila družbena usmeritev, da lahko o delu in raz- 
voju teh dejavnosti odločajo edino združeni delavci s spora- 
zumevanjem in usklajevanjem interesov v okvirih realnih 
materialnih možnosti. « 

2. V razpravi so bile omenjene mnoge slabosti v praksi 
uresničevanja svobodne menjave dela, ki jih nakazuje že 
sama analiza svobodne menjave dela, prav tako pa še druge. 
Hkrati je bila podana vrsta predlogov za njihovo odpravo. 
Vsem pa je skupno to, da je treba odpraviti vpliv državnih 
organov v interesnih skupnostih v primerih, ko ne gre za 
ustavno opredeljene pogoje in primere, pretiran normativi- 
zem, ki omejuje sporazumevanje oz. usklajevanje interesov, 
potreb in možnosti uporabnikov in izvajalcev. 

3. Kot eno izmed najbolj kritičnih področij je bilo ocenjeno 
planiranje v interesnih skupnostih. Nesporno drži ugotovitev, 
da planiranje dela in razvoja družbenih dejavnosti še ni celo- 
vito zajeto v procesih planiranja pri njegovih temeljnih nosil- 
cih. V sindikatih menimo, da je to eno izmed bistvenih vpra- 
šanj, ki opredeljuje, v kolikšni meri delavci v združenem delu 
razpolagajo s celotnim ustvarjenim dohodkom, v kolikšni 
meri pa jim je družbena nadgradnja in s tem sredstva, ki jih le- 
ta potrebuje za svoje delovanje in razvoj, odtujena. Da bi se 
uveljavila večja soodvisnost razvoja družbenih dejavnosti in 
materialne proizvodnje v procesih celovitega, srečujočega in 
sočasnega planiranja, predlagamo: 

- da se zaostri odgovornost organov interesnih skupnosti, 
da pravočasno in usklajeno pripravljajo skupne osnove ozi- 
roma strokovne podlage, na osnovi katerih delavci lahko 
planirajo način in obseg zadovoljevanja svojih skupnih 
potreb. Te bi lahko vsebovale tudi variantne predloge glede 
na morebitno različno dinamiko razvoja. Pri tem je treba na 
osnovi načela srečujočega planiranja zagotoviti, da bodo 
plani nastajali ob soočanju potreb in možnosti delavcev v 
TOZD izvajalcev in uporabnikov ter njihovem medsebojnem 
usklajevanju z upoštevanjem '^irših družbenih interesov in 
zlasti realnega dohodka. 

Temu je treba prilagoditi postopke planiranja, pri čemer 
menimo, da ne bi bilo smotrno, da bi jih opredelili za vsako 
dejavnost posebej. To je še posebej pomembno zato, da bi 
delavci lahko sočasno odločali o vseh družbenih dejavnostih, 
se opredeljevali za prioritete in usklajen razvoj. 

- Da se planski dokumenti interesnih skupnosti kvalitetno 
dogradijo tako, da je iz njih jasno razvidna vsebina in kako- 
vost dela, kriteriji in merila za ovrednotenje programov oz. 
storitev in da bodo primerni za samoupravno odločanje. Vsak 
program mora biti tudi materialno ovrednoten, zlasti še tisti 
del, ki zadeva širitev obsega ali kakovosti dela oz. spremembo 
že uveljavljenega programa. 

- Da se ob pripravi in sprejemanju planskih dokumentov 
družbenopolitičnih skupnosti obvezno uveljavi praksa, da 
bodo podlaga za njihovo izdelavo ovrednoteni zagotovljeni 
programi družbenih dejavnosti. Šele to je lahko podlaga za 
odločanje o opredelitvi deleža družbenega proizvoda, ko ga 
bomo v planskem obdobju namenili za delovanje in razvoj 
družbenih dejavnosti. Treba je uveljaviti večjo odgovornost 
delavcev v izvajalskih OZD in izvršnih svetov v občinah, da se 
ob pripravi predlogov planskih dokumentov v večji meri uve- 
ljavijo specifične potrebe in možnosti posameznih družbenih 



dejavnosti. Le na ta način je možno presegati sedanjo nega- 
tivno prakso, da v nekaterih občinah nekritično prevzemajo 
republiška razmerja brez ocene lastnih razmer. Samoupravno 
dogovorjen obseg in kvaliteta družbenih dejavnosti v vsaki 
družbenopolitični skupnosti, usklajena z materialnimi mož- 
nostmi sta pogoj za preseganje sicer objektivno nujnega 
omejevanja skupne porabe in spoštovanje realnih družbenih 
bilanc z večjimi vplivi na dejavnosti, potrebe in možnosti. To 
je sestavina družbenih planov vseh družbenopolitičnih skup- 
nosti. 

Spremembe v obsegu, dinamiki, ali kvaliteti storitev so v 
planskem obdobju možne le, če so sprejete po enakih postopa 
kih kot plani. 

- Da se v planskih dokumentih interesnih skupnosti 
obvezno ločijo zagotovljeni programi od dodatnih progra- 
mov. Razpoložljiva sredstva je treba najprej nameniti zagotov- 
ljenim programom, šele nato je možno sprejemati odločitve o 
dodatnih programih. Kjer gre za zagotavljanje posebnega 
družbenega interesa, je treba obseg in kvaliteto takih progra- 
mov določiti, kjer to morda še ni z zakonom oz. družbenim 
planom. Izvedbo zagotovljenih programov je treba v enakem 
obsegu in kvaliteti zagotoviti v celotni republiki. V ta namen je 
treba preveriti kriterije in merila za solidarnost in jih medse- 
bojno uskladiti tudi med različnimi interesnimi skupnostmi. 
Pri določanju kriterijev za solidarnost je treba upoštevati 
obremenitev dohodka OZD, opredelitev rizične skupnosti, ize- 
načitev kvalitete programov in tudi s tem družbenoekonom- 
skega položaja izvajalcev. Kriteriji za solidarnost morajo biti 
sestavni del srednjeročnih planov. 

, - Dodatni programi, ki so v interesu samo dela uporabni- 
kov, ne morejo biti sestavni del planov interesnih skupnosti, 
pač pa naj o njihovi realizaciji odločajo uporabniki in izvajalci 
v temeljnih skupnostih ali enotah skupnosti oz. na osnovi 
neposredne svobodne menjave dela. 

4. Razprava je pokazala, da smo v družbenih dejavnostih v 
premajhni meri uveljavili ekonomske zakonitosti. Razumljivo 
je, da se v družbenih dejavnostih delovanje trga in odnosa 
ponudba - povpraševanje kaže v drugačnih oblikah kot v 
materialni proizvodnji, kar pa ne pomeni, da v specifičnih 
oblikah teh zakonitosti ni mogoče uveljavljati. Predvsem pa je 
treba upoštevati soodvisnost delovanja in razvoja družbenih 
dejavnosti od ustvarjenega dohodka v materialni proizvodnji 
in obratno. 

Predlagamo: 
- da uporabniki in izvajalci v vseh interesnih skupnostih 

preverijo obseg potreb, ki jih zadovoljujejo s svobodno 
menjavo dela na podlagi vzajemnosti in solidarosti. Menimo, 
da smo v preteklosti preveč socializirali te potrebe in skupna 
družbena sredstva namenjali tudi za programe, ki so v inte- 
resu le dela uporabnikov. To velja tudi za programe, ki jih 
uresničujemo na osnovi solidarnega zagotavljanja sredstev. 

- Da kvaliteto in obseg programov dosledneje prilagajamo 
materialnim možnostim, četudi to v nekaterih primerih 
pomeni tudi krčenje programov po obsegu ali kvaliteti, vendar 
ne pod raven določeno z ustavo in zakoni. 

Za programe, ki jih zaradi materialnih možnosti ni mogoče 
izvajati, obstaja pa interes, pa naj v interesnih skupnostih 
opredelijo načrt postopnega uvajanja oz. zagotavljanja pogo- 
jev za njihovo izvedbo. 

- Da za večjo uveljavitev neposredne menjave dela izvajalci 
pripravljajo različne dodatne programe in storitve, kar naj bi 
omogočalo uveljavitev specifičnih potreb in možnosti. Vendar 
tega ni mogoče uveljavljati, za zadovoljevanje temeljnih oz. 
zagotovljenih pravic vseh delavcev in občanov. Pri tem pa ne 
podpiramo prakse, da so vsi programi družbenih dejavnosti 
take narave, da zadevajo temeljne pravice, zaradi česar je 
nemogoče razvijati neposredno menjavo dela. 

- Da dosledno uveljavimo financiranje programov in nji- 
hovo racionalno izvajanje v družbenih dejavnostih in ne inšti- 
tucij oz. OZD. V ta namen pa je treba natančneje opredeliti, 
kako se oblikuje cena storitve oz. povračila za program stori- 
tev oz. dejavnosti. To je vsekakor realna amortizacija, materi- 
alni stroški z upoštevanjem tržnih cen in normativov potroš- 
nje, ki morajo odražati specifične pogoje dela, a tudi spodbu- 
jati racionalno gospodarjenje in celovit dohodek, ki mora 
zagotavljati enakopraven družbenoekonomski položaj izva- 
jalcev. 

- Da se dohodek družbenih dejavnosti oblikuje na osnovi 

skupnih osnov oz. dogovorjenih standardov in normativov, ki 
jih je treba dograditi tako, da bodo omogočali tudi oblikova- 
nje diferenciranih povračil na osnovi ocene o kvaliteti oprav- 
ljenega dela. Ne zavzemamo se za zakonsko določanje teh 
elementov, ker menimo, da je to vprašanje domena strok in 
samoupravnega dogovarjanja uporabnikov in izvajalcev. 

Da so sredstva za modernizacijo in obnavljanje zmogljivosti 
lahko sestavni del cene storitev, če je tako predvideno s 
planskimi dokumenti in posebej izkazano. Odločitev o investi- 
cijah je možno sprejeti samo v primeru, ko so zagotovljena 
tudi sredstva za izvajanje dejavnosti. Izvajalci morajo prevze- 
mati vlogo investitorja in s tem tudi pravico ter odgovornost 
za strokovno odločanje o vrsti in kakovosti investicije. 

- Da se sredstva za zadovoljevanje skupnih družbenih 
potreb zagotavljajo iz dohodka in OD in sicer iz dohodka za 
tiste, ki so v funkciji proizvodnje in povečanja delovne storil- 
nosti, iz OD pa za tiste, ki so v funkciji življenjskega standarda 
in socialne varnosti. Ocenjujemo, da je glede tega potrebno 
poenotenje v merilu SFRJ. Zavzemamo se, da se ne širi obseg 
osebne participacije za programe družbenih dejavnosti razen 
v primeru, ko gre za zadovoljevanje posamičnih interesov za 
izboljševanje življenjskega standarda. 

- Da pri dograjevanju zakonov za posamezna področja 
družbenih dejavnosti spremenimo vse tiste določbe, ki preveč 
podrobno urejajo družbenoekonomske odnose v družbenih 
dejavnostih, da bi s tem omogočili večje delovanje ekonom- 
skih zakonitosti v teh dejavnostih, ki morajo temeljiti na dogo- 
vorih med uporabniki in izvajalci. 

5. V razpravah je bil izpostavljen obravnavan družbenoeko- 
nomski položaj izvajalcev. Nesporna je ugotovitev, da je ome- 
jevanje dohodka družbenih dejavnosti ob nezmanjšanih pro- 
gramih ali celo širitvi prispevalo k poslabšanemu položaju teh 
delavcev. V sindikatih menimo: 

- da je treba s srednjeročnimi plani interesnih skupnosti za 
obdobje 1986-1990 ustvariti pogoje za postopno izenačitev 
družbenoekonomskega položaja uporabnikov in izvajalcev. 
Ta se izraža v približno enakem dohodku na delavca kot v 
gospodarstvu, zmanjšanem za sredstva za razširjeno repro- 
dukcijo. O tako ustvarjenem dohodku samostojno samou- 
pravno odločajo delavci v TOZD izvajalcev. Zavzemamo se za 
enak družbenoekonomski položaj izvajalcev pri izvajanju 
zagotovljenih programov v vsej republiki, v odvisnosti od 
kvalitete in obsega izvedenega programa. 

Kot obvezne podlage je pri tem treba upoštevati ustrezne 
družbene dogovore in samoupravne sporazume dejavnosti o 
skupnih izhodiščih in nekaterih osnovah za razporejanje 
čistega dohodka in za delitev sredstev za osebne dohodke in 
skupno porabo. 

- Da je treba uveljaviti sprotno, najmanj pa trimesečno 
valorizacijo sredstev za družbene dejavnosti glede na gibanja 
dohodka v gospodarstvu. 

- Da izvajalci prevzamejo večjo odgovQrnost za racionalno 
izvajanje dejavnosti, da pri uvajanju novih programov zahte- 
vajo ocene materialnih možnosti za njihovo izvajanje in da 
poskrbijo za racionalno izvajanje dela tudi znotraj svojih OZD. 

- Da se elementi za oblikovanje cene storitev oblikujejo 
tako, da ne bodo spodbujali neracionalne širitve dejavnosti, 
pač pa predvsem kvalitetno izvedbo. 

- Da se izdelajo kriteriji za ugotavljanje prispevka družbe- 
nih dejavnosti pri skupno ustvarjenem dohodku za uveljavlja- 
nje pravic iz minulega dela. Le-ta naj se ugotavlja vsaj za 
srednjeročno obdobje ali pri udeležbi pri skupno ustvarjenem 
dohodku po uvedbi določene praktične rešitve (npr. v razisko- 
valnih dejavnostih). 

6. Z ustanovitvijo interesnih skupnosti družbenih dejavnosti 
se je povečala demokratičnost in množičnost odločanja o 
delu in razvoju teh dejavnosti. Ob novih kvalitetah pa v delo- 
vanju teh skupnosti zaznavamo več slabosti, ki zahtevajo, da 
jih čimprej odpravimo. Sindikati se zavzemamo: 

- da večjo politično in strokovno pomoč usmerimo v delo- 
vanje temeljnih delegacij za interesne skupnosti. Menimo, da 
ni upravičeno, da bi funkcijo teh delegacij nasploh prevzemali 
delavski sveti. Doseči pa je treba večjo povezanost delegacij z 
njihovo bazo, o planskih in drugih temeljnih vprašanjih dela in 
razvoja posamezne dejavnosti pa tudi z delavskimi sveti. 
- Da se v temeljnih organizacijah in krajevnih skupnosti obli- 
kujejo posebne in združene delegacije, splošne pa le v majh- 
nih TOZD aH DSS. Tudi pri oblikovanju združenih delegacij je 
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treba upoštevati načelo funkcionalne povezanosti dejavnosti, 
za katere se oblikuje delegacija. Podpiramo predlog, da lahko 
skupno delegacijo oblikujejo delavci manjših poslovnih enot 
izven sedeža TOZD, če so med njimi skupni interesi v isti 
družbeni dejavnosti. Prav tako lahko skupne delegacije obli- 
kuje več manjših temeljnih organizacij združenega dela oz. 
temeljne organizacije in delovne skupnosti, združene v isto 
DO, če so medsebojno povezane s skupno ustvarjenim 
dohodkom in če so članice istih samoupravnih interesnih 
skupnosti. 

- da družbenopolitične organizacije, zlasti sindikat, aktiv- 
neje sodelujejo v delu temeljnih delegacij in v svoje programe 
vključijo spremljanje dela delegacij, izboljšanje pogojev nji- 
hovega delovanja in skrb za njihovo kvalitetno kadrovsko 
sestavo, 

- da kvalitetno izpopolnimo programe usposabljanja čla- 
nov delegacij. Programe je treba oblikovati tako, da bodo 
odražali specifičnosti posameznih področij, da bi s tem prese- 
gli splošno usposabljanje o delovanju delegatskega sistema, 
ki je bilo sicer upravičeno ob uvajanju delegatskega sistema. 

- da strokovne službe v OZD zagotavljajo večjo strokovno 
pomoč delegacijam. Odgovornost za to morajo prevzeti 
poslovni organi. 

- da se preveri organiziranost sedanjih konferenc delegacij 
in se na osnovi izkušenj združujejo tiste temeljne delegacije, 
ki imajo jasno opredeljene skupne interese. 

- da je občina temeljna družbenopolitična skupnost, za 
katero se oblikujejo SIS, ki delujejo na teritorialnem principu, 
pri čemer pa so dopustne izjeme. Te izjeme pa morajo biti 
izražene v skupnem interesu posameznih občin (npr. za 
območje mest) ali v naravi dejavnosti (npr. raziskovalna dejav- 
nost ali zdravstvo) pa tudi v oceni možnosti, kje je interese 
možno optimalno uresničevati (na ravni občine, več občin ali 
regije), 

- da se SIS, ki so organizirane na osnovi funkcionalnega 
principa oblikujejo tako, da so v njih združeni uporabniki in 
izvajalci, ki so reprodukcijsko povezani, ali pa obstajajo 
možne povezave na osnovi na primer znanstvenih disciplin. 
Pri tem je treba organiziranost približati že uveljavljenim 
povezavam gospodarstva na drugih področij in uskaljevati 
organiziranost tudi med posameznimi družbenimi dejav- 
nostmi, da bi bila mogoča večja vsebinska povezanost in 
usklajevanje. Menimo, da je tem načelom treba približati zlasti 
organiziranost posebnih izobraževalnih skupnosti. 

- da za uresničevanje interesov posameznih uporabnikov v 
večji meri uveljavljamo oblikovanje temeljnih skupnosti ali 
enot skupnosti, pri čemer le-te ne prevzemajo funkcijo konfe- 
renc delegacij, ampak postanejo mesto dogovarjanja in uskla- 
jevanja interesov uporabnikov z določenega območja ali sku- 
pine uporabnikov, povezane z določenimi interesi. 

- da je treba poiskati načine vsebinske povezave med inte- 
resnimi skupnostmi, ki vključujejo sorodne dejavnosti ali so 
drugače funkcionalno povezane (npr. izobraževanje in otro- 

SKUPŠČINA SR SLOVENIJE 
IZVRŠNI SVET 
Delovna skupina Komisije za pripravo analize 
o uresničevanju svobodne menjave dela 
v družbenih dejavnostih 

ško varstvo, izobraževanje in raziskovalna dejavnost, izobra- 
ževanje in telesna kultura itd.). 

- da se skupščine interesnih skupnosti razbremeni odloča- 
nja o specifičnih strokovnih vprašanjih. To funkcijo morajo 
prevzeti izvajalci oz. strokovne inštitucije, v primerih, ko je 
treba posamezne rešitve širše družbeno verificirati, naj to 
vlogo prevzamejo zbori izvajalcev. 

- da se bolj uveljavljajo specifične vloge zborov izvajalcev 
in zborov uporabnikov, 

- da se skupščine interesnih skupnosti razbremeni raz- 
pravljanja in sprejemanja operativnih odločitev. Treba je raz- 
mejiti vprašanja odločanja in izvajanje odločitev. Skupščine 
naj oblikujejo razvojno politiko, sprejemajo planske usmeritve 
in spremljajo njihovo realizacijo. Za operacionalizacijo teh 
odločitev, in specifična sprotna vprašanja naj pristojnost 
prevzamejo delegatsko sestavljeni organi skupščin. Odpraviti 
je treba podvajanje dela med posameznimi organi. 

- da v skupščinah SIS sprejemanje odločitev s preglasova- 
njem zmanjšamo na najmanjšo možno mero. Vsa pomembna 
vprašanja je treba reševati na osnovi sporazumevanja in 
dogovarjanja uporabnikov in izvajalcev. V ta namen je treba 
preveriti sedanje pristojnosti skupščin SIS. 

- da se skupščine SIS zlasti v občinah, večkrat kot doslej 
pojavljajo kot četrti zbori skupščin družbenopolitičnih skup- 
nosti in to zlasti pri razreševanju vprašanj, ki zadevajo dejav- 
nost in razvoj posamezne družbene dejavnosti. 

- da strokovne službe interesnih skupnosti postanejo v 
večji meri kot doslej strokovne službe za delovanje organov 
delegatskega odločanja v interesnih skupnostih. Strokovne 
naloge posameznih dejavnosti naj opravljajo strokovne 
službe izvajalcev, kjer je to možno, upravni organi in speciali- 
zirane institucije. Racionalizacijo strokovnih služb interesnih 
skupnosti je možno izvesti z racionalizacijo dela oz. postop- 
kov odločanja v SIS, z odpravo podvajanj dela med različnimi 
službami in s prizadevanji za izboljšanje kvalitete dela ter 
združevanja teh služb. 

7. Predlagamo, da se na osnovi sprejetih odločitev v Skupš- 
čini SRS za nadaljnje uveljavljanje načel in vsebine svobodne 
menjave dela sprejme program uresničevanja z nosilci in roki. 
Potrebno pa bo zagotoviti usklajeno uresničevanje stališč v in 
med posameznimi interesnimi skupnostmi, da bi bile prak- 
tične rešitve poenotene in da bi jih delavci lahko celovito 
uveljavljali. Pri tem ostaja temeljno izhodišče, da bo le pove- 
čan realni dohodek prava materialna podlaga za globlje uve- 
ljavljanje odnosov svobodne menjave dela med organizira- 
nimi delavci gospodarskih in družbenih dejavnosti. Tega for- 
malne reorganizacije in navidezne racionalizacije ne morejo 
dati. 

1) OS ZSS Ljubljana-Šiika, Ljubljana Moste-Polje, Ljubljana-Center, Kamnik, 
Radlje ob Dravi, Krško, Ribnica, Ljutomer. Dravograd, Zagorje ob Savi, Maribor- 
Tabor, Maribor-Pobrežje, Maribor-Ruše, Celje, Vrhnika, Kranj, MS ZSS Ljubljana, 
MS ZSS Maribor, ROS kulture, zdravstva, vzgoje, Izobraževanja ter znanosti. 

OSNUTEK OPERATIVNEGA PROGRAMA 

nalog, ki za posamezne nosilce izhajajo iz dopolnjenih 

predlogov za pospeševanje uveljavljanja in razvoja 

odnosov svobodne menjave dela v družbenih 

dejavnostih 

V prilogi vam pošiljamo osnutek operativnega programa 
nalog, ki za posamezne nosilce izhajajo iz dopolnjenih pred- 
logov za pospeševanje uveljavljanja in razvoja odnosov svo- 

bodne menjave dela v družbenih dejavnostih, ki naj prispeva k 
razpravi in oblikovanju stališč zborov Skupščine v zvezi z 
nadaljnjim razvojem svobodne menjave dela. 
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Osnutek operativnega programa nalog, ki za posamezne 
nosMce izhajajo iz dopolnjenih predlogov za pospeševanje 
uveljavljanja in razvoja odnosov svobodne menjave dela v 
družbenih dejavnostih 
Uvodna obrazložitev 

Komisija Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije za pri- 
pravo analize o uresničevanju svobodne menjave dela je ob 
pripravi dopolnjenih predlogov za pospeševanje uveljavljanja 
in razvoja odnosov svobodne menjave dela v družbenih dejav- 
nostih ugotovila, da je za razpravo v Skupščini SR Sloveniji in 
njenih organih neobhodno pripraviti tudi načrt ukrepov in 
aktivnosti, ki jih bodo za uresničitev navedenih predlogov 
uveljavili posamezni odgovorni nosilci nalog. 

V okviru delovne skupine, zadolžene za pripravo navede- 
nega operativnega programa, je bil pripravljen osnutek pro- 
grama, ki naj bi predvsem vzpodbudil posamezne nosilce, da 
pripravijo osnutke svojih programov uresničevanja sprejetih 
sklepov in stališč, zato naloge, ki so po svoji naravi značilne le 
za posamezno področje, ne bodo opredeljene v skupnem 
operativnem programu, 

V skladu z dogovorom s predstavniki republiških samou- 
pravnih interesnih skupnosti družbenih dejavnosti in republi- 
ških upravnih organov, bo osnutek operativnega programa 
delovna skupina dopolnila s predlogi samoupravnih interes- 
nih skupnosti, kakor tudi s predlogi iz delegatskih razprav v 
zborih Skupščine SR Slovenije in njihovih organih. Tako 
dopolnjen osnutek operativnega programa bo delovna sku- 
pina predložila v obravnavo in sprejem Komisiji Izvršnega 
sveta za pripravo analize o uresničevanju svobodne menjave 
dela v družbenih dejavnostih, ki bo oblikovala predlog opera- 
tivnega programa in ga predlagala v sprejem Izvršnemu svetu 
Skupščine SR Slovenije in skupščinam samoupravnih interes- 
nih skupnosti družbenih dejavnosti, pri čemer ga bodo skupš- 
čine samoupravnih interesnih skupnosti dopolnile s konkret- 
nimi nalogami s svojega področja. 
A. Naloge, ki bodo uresničene v samoupravnih interesnih 
skupnostih družbenih dejavnosti in ne zahtevajo sprememb 
zakonodaje: 

1. Pri pripravi dolgoročnih planov samoupravnih interesnih 
skupnosti družbenih dejavnosti uveljaviti zahteve, ki se nana- 
šajo na oblikovanje dolgoročnih planov in njihovo medse- 
bojno usklajevanje, kakor tudi usklajevanje z dolgoročnimi 
plani družbenopolitičnih skupnosti 

Nosilec: SIS družbenih dejavnosti v sodelovanju z Zavo- 
dom SR Slovenije za družbeno planiranje 

Rok: september 1985 
2. V postopku priprave in sprejemanja planskih aktov za 

obdobje 1986-1990 preveriti in dogovoriti vsebino in obseg 
zagotovljenih oziroma minimalnih skupnih programov, stan- 
dardov in normativov za njihovo izvajanje ter meril za njihovo 
ovrednotenje. Kriterije in merila za solidarnost je treba pred 
njihovim sprejemom v občinskih SIS uskladiti v ustreznih 
republiških SIS, pri čemer pa je treba upoštevati celotne 
obveznosti in dohodkovne možnosti uporabnikov v posa- 
mezni občini. Pri tem je treba ugotoviti tudi morebitne 
potrebe po spremembah ali dopolnitvah zakonodaje. 

Nosilec: SIS družbenih dejavnosti 
Rok: oktober 1985 
3. S samoupravnimi sporazumi o temeljih planasamouprav- 

nih interesnih skupnosti (oziroma z ustreznimi drugimi plan- 
skimi akti, v skladu z zakonom) opredeliti ločeno za zagotov- 
ljene programe in za dodatne oziroma razširjene programe, 
najmanj: 

a) programe storitev, ovrednotenje na podlagi standardov, 
normativov in meril; 

b) osnove in merila za združevanje sredstev; 
c) možne ukrepe v primeru spremenjenih dohodkovnih 

možnosti. 
Nosilci planiranja bodo opredelili in uskladili usmeritve, po 

katerih bodo iz skupnih programov izločali sestavine, ki zado- 
voljujejo potrebe le ožjega dela uporabnikov in niso v širšem 
družbenem interesu. Te potrebe bodo zadovoljevali v odnosih 
neposredne svobodne menjave dela. 

Nosilec: SIS družbenih dejavnosti 
Rok: oktober 1985 
4. Preveriti merila za vrednotenje programov in storitev 

izvajalcev ter jih dopolniti, tako da bodo zagotavljala: 
a) realno vrednotenje dela izvajalce, ki bo upoštevalo tako 
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obseg opravljenega dela, kakor tudi kvaliteto opravljenih sto- 
ritev, 

b) valorizacijo povračil izvajalcem med letom, glede na 
inflacijska gibanja, upoštevaje posamezne elemente cen ozi- 
roma povračil in dogovorjene normative; 

c) interes izvajalcev, da samoupravno združujejo sredstva 
amortizacije, na podlagi samoupravno dogovorjenih progra- 
mov, ki bodo zagotavljali racionalno uporabo združenih sred- 
stev. 

Sestavni del planskih aktov^SIS za obdobje 1986-1990 bo 
tudi program postopnega izenačevanja družbenoekonom- 
skega položaja delavcev izvajalcev z delavci uporabnikov. 

Nosilec: SIS družbenih dejavnosti 
Rok: oktober 1985 
5. V okviru priprave planskih aktov SIS za obdobje 

1986-1990 preveriti, ali so posamezni programi oziroma 
dejavnosti ustrezno vključeni v samoupravne interesne skup- 
nosti (zlasti na t. im. mejnih področjih) in okrepiti sodelovanje 
samoupravnih interesnih skupnosti različnih dejavnosti, tudi 
z oblikovanjem skupnih organov. 

Nosilec: SiS družbenih dejavnosti v sodelovanju z resor- 
nimi upravnimi organi. 

Rok: oktober 1985 
6. V vseh samoupravnih interesnih skupnostih preveriti s 

samoupravnimi splošnimi akti opredeljeno interesno organi- 
ziranost uporabnikov in izvajalcev ter pripraviti spremembe, 
ki bodo zagotavljale: 

- skladnost samoupravne organiziranosti z vsebino svo- 
bodne menjave dela, zlasti še ustreznost oblikovanja konfe- 
renc delegacij, kakor tudi organov skupščin samoupravnih 
interesnih skupnosti in njihovih področij dela; 

- ustrezno vsebinsko razmejitev odločanja na zadeve, o 
katerih odločajo delavci neposredno in na zadeve, o katerih 
odločajo preko svojih delegatov v skupščinah samoupravnih 
interesnih skupnosti, pri čemer naj o izvedbenih zadevah 
odločajo pooblaščeni delegatski organi; 

- oblikovanje usklajenih postopkov, ki bodo delavcem naj- 
manj enkrat letno omogočili istočasno obravnavo podatkov in 
poročil vseh SIS družbenih dejavnosti. 

Nosilec: SIS družbenih dejavnosti 
Rok: december 1985 

B. Naloge, ki jih morajo uresničiti Izvršni svet Skupščine 
SR Slovenije in republiški upravni organi v zvezi s spremem- 
bami zakonodaje. 

1. V okviru priprave novih sistemskih rešitev na področju 
družbenega planiranja zagotoviti: 

- poenostavitev postopkov planiranja v družbenih dejavno- 
stih, uveljavitev obveznosti medsebojnega usklajevanja pla- 
nov in obveznosti opredeljevanja ukrepov v primeru drugač- 
nih gibanj, kot so bila predvidena s lanskimi akti; 

- opredelitev skupnih izhodišč, osnov in postopkov plani- 
ranja v vseh družbenih dejavnostih, podrobnejše določbe, 
predvsem glede posebnih vsebin in postopkov planiranja v 
posameznih SIS, pa vključiti v njihove samoupravne splošne 
akte; 

- obveznost usklajevanja planskih odločitev v vseh fazah 
priprave planskih aktov ter v vseh samoupravnih sredinah, 
tudi v zborih združenega dela skupščin družbenopolitičnih 
skupnosti, 

- dopolnitev določb o vsebini srednjeročnih planskih aktov 
družbenopolitičnih skupnosti, ki naj poleg prednosti pri zado- 
stovanju skupnih potreb, določijo tudi globalna razmerja v 
delitvi dohodka, osnovne kriterije za solidarnost in vzajem- 
nost v družbenih dejavnostih ter izhodišča za sporazumeva- 
nje o pogojih svobodne menjave dela. 

Nosilec: Republiški komite za družbeno planiranje 
Sodelujejo: SIS družbenih dejavnosti 

Rok: Osnutek: junij 1985 
Predlog: september 1985 
2. Zakon o skupnih osnovah svobodne menjave dela in 

zakone o svobodni menjavi dela v posameznih družbenih 
dejavnostih spremeniti oziroma dopolniti tako, da bodo: 

- v skladu z novo ureditvijo sistema družbenega planiranja 
spremenjene določbe o vsebini in postopkih planiranja v 
družbenih dejavnostih; 

- dopolnjeni kriteriji in merila za solidarno združevanje 
sredstev; 
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- opredeljena možnost določanja minimalnih standardov 
in normativov za izvajanje zagotovljenih programov z zako- 
nom ali podzakonskim aktom; le izjemoma, odvisno od 
narave dejavnosti oziroma odnosov svobodne menjave dela, 
naj se ti standardi in normativi določajo s samoupravnimi 
splošnimi akti samoupravnih interesnih skupnosti; 

- spremenjene določbe o obveznem ustanavljanju občin- 
skih samoupravnih interesnih skupnosti oziroma določbe o 
posebnih samoupravnih interesnih skupnosti v smislu prož- 
nejše interesne organiziranosti; 

- spremenjene določbe o obveznem ustanavljanju in pri- 
stojnosti posebnih sodišč združenega dela. 

Nosilci: a) za zakon o skupnih osnovah svobodne manjave 
dela medresorska delovna skupina, v sodelovanju s SIS druž- 
benih dejavnosti » 

b) za področne zakone resorni upravni organi, v sodelova- 
nju s posameznimi SIS družbenih dejavnosti 

Rok: Osnutek: oktober 1985 
Predlog: december 1985 
3. Zakon o volitvah in delegiranju v skupščine spremeniti 

tako, da bo delavcem, delovnim ljudem in občanom v večji 
meri omogočeno, da se glede na svoje potrebe oziroma 
interese odločijo o oblikovanju delegacij ter o njihovem pove- 
zovanju v konference delegacij. 

Nosilec: Republiški komite za zakonodajo 
Republiški sekretariat za pravosodje in upravo 
Rok: Osnutek: maj 1985 
Predlog: september 1985 
4. S spremembami zakona o obračunavanju in plačevanju 

prispevkov za zadovoljevanje skupnih potreb na področju 
družbenih dejavnosti; 

- odpraviti določbe, ki zahtevajo odločanje skupščin samo- 
upravnih interesnih skupnosti o tehničnih zadevah v zvezi s 
poračunom vplačanih obveznosti za skupno porabo; 

- odpraviti kolizijo glede virov sredstev za osnovno izobra- 
ževanje, pri čemer pa je treba preveriti potrebo po ustrezni 
spremembi zakona o svobodni menjavi dela na področju 
vzgoje in izobraževanja. 

Nosilec: Republiški sekretariat za finance 
Rok: december 1985 

SKUPŠČINA 
SOCIALISTIČNE REPUBLIKE SLOVENIJE 
IZVRŠNI SVET 

POROČILO 

o uresničevanju politike pospeševanja skladnejšega 

regionalnega razvoja v SR Sloveniji v letu 1984 z oceno 

za leto 1985 (ESA-702) 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na 63. seji dne 
25.4.1985 obravnaval: 

- POROČILO O URESNIČEVANJU POLITIKE POSPEŠE- 
VANJA SKLADNEJŠEGA REGIONALNEGA RAZVOJA V SR 
SLOVENIJI V LETU 1984 Z OCENO ZA LETO 1985, 

ki vam ga pošiljamo v obravnavo na podlagi 217. 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 
delu skupščinskih delovnih teles sodelovali: 

- Franc RAZDEVŠEK, predsednik Komisije Izvršnega 
sveta za pospeševanje skladnejšega regionalnga razvoja, 

- Andrej BRIŠKI, republiški svetovalec in član Komisije 
Izvršnega sveta za pospeševanja skladnejšega regional- 
nega razvoja, 

- Lojze RATAJC, tajnik Komisije Izvršnega sveta za 
pospeševanje skladnejšega regionalnega razvoja. 

Zbori Skupščine SR Slovenije so 7. maja 1984 obravnavali 
Poročilo Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije o uresniče- 
vanju sklepov zborov Skupščine SR Slovenije glede pospeše- 
vanja razvoja manj razvitih območij v SR Sloveniji in ga 
sprejeli. Ugotovili so da se njihovi sklepi, sprejeti v oktobru 
1983 prepočasi uresničujejo. Razvoj manj razvitih območij po 
letu 1980 v povprečju zaostaja za razvojem SR Slovenije in se 
zato ne zmanjšujejo razlike med razvitejšimi in manj razvitimi 
območji v SR Sloveniji. 

V skladu s sprejetimi sklepi zborov Skupščine SR Slovenije 
je Izvršni svet Skupščine SR Slovenije ob predložitvi Resolu- 
cije o družbenoekonomski politiki in razvoju za leto 1985 
poročal o uresničevanju programa aktivnosti in v okviru svo- 
jih pristojnosti ustrezno upošteval predloge in stališča v raz- 
pravi na sejah zborov in delovnih teles. 

nekaterih področjih uresničuje v skladu s sprejetimi usmeri-' 
tvami, na drugih pa le deloma. V vseh štirih letih tega srednje- 
ročnega obdobja zaostajajo gospodarske naložbe glede na 
povprečno stanje v SR Sloveniji in naloge na nekaterih 
področjih izgradnje gospodarske infrastrukture. Hitrejša je 
stopnja rasti zaposlovanja, vendar se v zadnjih dveh letih 
zmanjšujejo razlike med rastjo zaposlenosti na manj razvitih 
območjih in slovenskim povprečjem. 

Nominalna rast družbenega proizvoda iz leta v leto niha. V 
letu 1981 je bila nad republiškim povprečjem, v letu 1982 
nekoliko pod njim, v letu 1983 pa zopet nad njim. Rast bruto 
dohodka je bila v letu 1984 60,2% v SR Sloveniji pa 63,3%. 

Gibanja zaposlovanja in družbenega proizvoda oziroma 
bruto dohodka so razvidna iz naslednje primerjave: 

I. Globalna ocena razvoja za obdobje 1981-1985 
V poročilih in analizah o uresničevanju politike skladnej- 

šega regionalnega razvoja, ki jih je Skupščina SR Slovenije 
obravnavala v letih 1983 in 1984, je bilo ugotovljeno da se 
dogovorjena politika v tekočem srednjeročnem obdobju na 
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Občina Stopnje rasti zaposlenih skupaj v % Stopnje rasti družbenega Stopnje rasti Stopnje rasti 
proizvoda celotnega 
gospodarstva 

družb, 
proizvoda 
celotnega 

gospodarstva 
- v %, 

tekoče cene 

bruto 
dohodka 

1981 1982 1983 1984 1981 1982 1983 1984 

Lenart 
Lendava 
Ljutomer 
Ormož 
Šentjur pri Celju 
Šmarje pri Jelšah 
Skupaj 6 občin 
Črnomelj2 

Murska Sobota2 

Tolmin2 

Trebnje2 

Skupaj 10 občin 
Gornja Radgona3 

Ptuj3 

Skupaj 12 občin 
SR Slovenija 

4,2 
2,9 
3,2 
2,7 

-0,6 
2,5 

5,8 
•1,7 
3,4 
6,1 
0,0 
4,0 

0,6 
0,8 
1,7 
1.7 
0,1 
1.8 

3,0 
1,8 
4,8 
0,5 
1,0 
2,5 

32,1 
31,3 
55,5 
55.5 
54,9 
39.6 

41,2 
28,5 
17,0 
38,5 
13,4 
30,4 

42.8 
49,3 
53.9 
41,1 
35.8 
31.9 

2,5 3,3 1,2 2,4 43,4 26,7 43,1 

0,7 
2,7 
1,4 
2,6 

2.6 
2.7 
1,5 
3,0 

2,7 
1,9 
1,7 
0,2 

5,6 
2,9 
1,2 
1,1 

36,4 
36,6 
42,8 
45,0 

36,4 
38,9 
28,3 
31,0 

43,1 
41,0 
46,3 
24,5 

2,3 2,8 1,5 2,6 41,0 31,2 41,3 

1,8 
3,4 

3,2 
1,2 

2,9 
1,9 

3,0 
1,0 

35,5 
32,0 

32,8 
30,4 

22,6 
50,4 

2,5 
0,9 

2,5 
0,9 

1,7 
0,9 

2,3 
1,5 

38.6 
35.7 

31,2 
28,0 

41,8 
39,6 

79.5 
70,9 
31,1 
52.6 
67,1 
63,3 
60,2 
61.1 
54,9 
57,4 
55,9 
58.2 
56,1 
56,3 
57,6 
63,3 

'Za leto 1984 je uporabljen bruto dohodek gospodarstva, ker še ni na razpolago uradnih statističnih podatkov za družbeni proizvod 

<— « — - ^ * <— «"»"»™"> 
območja). 

Kljub razmeroma ugodnim gibanjem pri zaposlovanju se v 
manj razvitih občinah kažejo nekateri problemi: 

- izobrazbena štruktura zaposlenih je slabša od sloven- 
skega povprečja in kaže tendenco k stagnaciji ali celo poslab- 
šanju; 

- odstotek kadrovskih štipendistov je v teh občinah nižji od 
slovenskega povprečja, slabša je tudi struktura štipendijskih 
ponudb; 

- v vseh manj razvitih občinah je odstotek brezposelnih 
bistveno večji od slovenskega povprečja, v strukturi pa za 
razliko od ostalih občin prevladujejo iskalci brez strokovne 
izobrazbe, čeprav tudi v manj razvitih občinah narašča odsto- 
tek šolane mladine med iskalci zaposlitve; 

- med brezposelnimi v manj razvitih občinah je sorazmerno 
visok delež upravičencev do nadomestil za brezposelnost, kar 
zaostruje tudi probleme z zagotavljanjem sredstev za te 
namene. Eden izmed vzrokov je velik obseg sezonskega zapo- 
slovanja, ki je značilen za ta območja; 

- vpisne in poklicne namere učencev se bolj kot v povprečju 
Slovenije nagibajo k izobrazbeno manj zahtevnim poklicem, v 
večini manj razvitih občin pa prav tako nadpovprečno upada 
vpis osmošolcev v srednje usmerjeno izobraževanje. 

Vse te posebnosti opozarjajo, da je zaposlovanje še vedno 
eno od osnovnih razvojnih vprašanj na nekaterih manj razvitih 
območjih SR Slovenije. Omenjene posebnosti opozarjajo 
predvsem na to, da je relativno slabša zaposlitvena struktura 
oz. še ne dovolj intenzivna skrb za razširjeno reprodukcijo 
kadrov na manj razvitih območjih tudi eden izmed zaviralnih 
dejavnikov pri premagovanju razvojnih razlik. 

Podatki o investicijah kažejo, da se v tem srednjeročnem 
obdobju zmanjšuje interes za naložbe na manj razvitih 
območjih. Tako je bil delež 6 manj razvitih občin v letu 1981 le 
3,9%, v letu 1982 2,8% v letu 1983 pa 2,4%. Navedeni podatki 
kažejo, da je delež manj razvitih območij v skupnih investici- 
jah bistveno manjši kot v srednjeročnem obdobju 197&-1980, 
ko je bilo 10 manj razvitih občin udeleženih z nad 8%, oziroma 
sedanjih 6 manj razvitih občin okoli 5%. Manjši obseg vlaganj 
na manj razvitih območjih kažejo tudi podatki o odobrenih 
kreditih Ljubljanske banke (za 6 manj razvitih občin in manj 
razvita geografska območja) in manj razvita obmejna 
območja. V letu 1981 je bila udeležba manj razvitih območij 
SR Slovenije 18,8%, kar je približno na nivoju, ki je bil realizi- 
ran v obdobju 1976-1980. V letu 1982 se je ta udeležba znižala 
na 14,4%, v letu 1983 na 9,1%, v letu 1984 pa znaša 9,6% (pri 
tranšah za leto 1984, ne glede na leto odobritve kredita, pa je 
udeležba manj razvitih območij 9,1%, delež teh območij v 
tranšah za naslednje leto na osnovi že odobrenih kreditov pa 
le 6,1%). 
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V zadnjih letih prevladuje veliko število relativno manjših 
novih investicijskih projektov in manjših dopolnitev in moder- 
nizacij v obstoječih organizacijah združenega dela. Na 
manjšo investicijsko aktivnost na manj razvitih območjih so 
poleg zaostrenih gospodarskih razmer, ki se med drugim 
kažejo tudi v slabši akumulacijski in reprodukcijski sposobno- 
sti organizacij združenega dela in močno zmanjšanih razpo- 
ložljivih bančnih sredstvih, vplivala tudi zmanjšana učinkovi- 
tost spodbujevalnih ukrepov za naložbe na teh območjih. 

II. Aktivnosti samoupravnih interesnih 
skupnosti 

1. Na osnovi poročil samoupravnih interesnih skupnosti 
materialne proizvodnje povzemamo uresničevanje nalog z 
njihovega področja. 

Republiška skupnost za ceste je v letu 1984 iz sredstev po 
pravilniku o financiranju razvoja cest na manj razvitih in 
obmejnih območjih v SR Sloveniji namenila 120 mio din.Iz teh 
sredstev se financira razvoj regionalnih in lokalnih cest. Za 
leto 1985 je predvidenih 200 mio din sredstev za te namene. 
Občinske skupnosti za ceste, ki imajo na svojem območju 
manj razvita območja, so do 4.3.1985 dostavile priglasitve za 
financiranje cest na teh območjih (priglasitve je dostavilo 24 
občinskih skupnosti za ceste). Odbor za manj razvita in 
obmejna območja Skupščine skupnosti za ceste Slovenije bo 
na podlagi utemeljenih zahtevkov izdelal program financira- 
nja izgradnje cest. 

Zveza vodnih skupnosti Slovenije je predvidela v letu 1984 
za vlaganja na manj razvitih obmčjih preko 600 mio din ali 
okoli 20% zbranih sredstev povračil. 

Celotni program vodnega gospodarstva ni bil izvajan v letu 
1984 v predvidenem obsegu, delež na manj razvitih območjih 
je bil uresničen v okviru predvidevanj in še več, saj so med 
letom območne vodne skupnosti sprejele rebalanse letnih 
planov zaradi vključitve pomembnega objekta - akumulacija 
Klivnik v občini Ilirska Bistrica. 

Za gradnjo investicijskih objektov (regulacija Kučniče, 
Ščavnice vključno z zadrževalnki Bolehnečici, regulacijo 
Kupetinskega potoka in Lipnice, Boračevskega potoka in 
nadaljevanje Radmožanskega kanala kot tudi Mure v mejnem 
odseku Petišovci, izgradnja akumulacije Klivnik in še neka- 
tere ureditve za namene melioracij na območni vodni skupno- 
sti Dolenjske) je od predvidenega bilo namenjenih 56% vseh 
sredstev. Za vodooskrbo je bilo porabljenih 12% sredstev 
(skupaj z mladinskimi delovnimi akcijami), za vzdrževanje 
objektov pa 32%. 
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Poleg programa vodnega gospodarstva poteka aktivnost 
Zveze vodnih skupnosti Slovenije tudi na področju kmetijstva 
oziroma urejanja kmetijskih zemljišč, za kar je zagotovljen 
poseben vir sredstev. V letu 1984 je bilo pričetih novih uredi- 
tev v SRS: 
- hidromelioracije 8591 ha 
- agromleioracije 8066 ha 
- komasacije 5884 ha 
- nakup zemljišč 250 ha 

Od tega programa je okoli 40% na manj razvitih območjih. 
Na področju ptt prometa je bilo v letu 1984 vloženo 127,2 

mio din (tekoče cene), kar predstavlja le 22,2% vlaganj ki so 
bila načrtovana s srednjeročnim planom za to leto; celotna 
vlaganja v ptt zmogljivosti SR Slovenije pa so dosegla 30,9%- 
no realizacijo plana za to leto. 

Vzroki za slabše rezultate od predvidenih so zlasti: izpad 
načrtovanih virov financiranja pomanjkanja deviznih sredstev 
in omejene možnosti uvoza opreme, pomanjkanje repromate- 
riala na domačem trgu in dolgi dobavni roki proizvajalcev 
opreme in prednostno vlaganje v odpravo ozkih grl na 
področju medkrajevnih povezav oziroma GATC z namenom 
uskladitve teh zmogljivosti s prometnimi obremenitvami 
vozliščnih in krajevnih telefonskih central iz manj razvitih 
območij. 

Kljub relativno nizki realizaciji obsega vlaganj na manj 
razvitih in manj razvitih obmejnih območjih, ki je upoštevaje 
realizacijo v letih 1981-1984 in plan za leto 1985 ocenjena za 
celotno obdobje 1981-1985 v višini 38% (celotna vlaganja v 
višini 50%) pa nam podatki o primerjavi v ocenjeni stopnji 
razvitosti kažejo da bo skladnb s planskimi opredelitvami 
dosežen hitrejši razvoj telefonskega omrežja na obravnavanih 
območjih"! 

Dosežena stopnja razvitosti poštnega omrežja je na teh 
območjih naslednja: 

SR Slovenija Manj razvita 
območja 
1980 1985 1980 1985 

Število prebivalcev 
na 1 ptt enoto (brez 
zbiralnic) 3.935 3.908 2.260 2.177 
Število teleks 
priključkov na 
10.000 prebival. 7,3 10,1 2,3 2,8 
Število telefonskih 
naročnikov na 100 
prebival. 9,6 14,5 3,0 5,6 

Na področju elektrogospodarstva je v letu 1984 uresničeva- 
nje nalog na manj razvitih območjih, po podatkih EGS - 
sestavljene organizacije elektrogospodarstva Slovenije, 
ugodnejše kot v preteklih letih tega srednjeročnega obdobja. 
Za leto 1984 so delovne organizacije distribucije in EGS 
planirale 526 mio din za izboljšanje najbolj kritičnih nizkona- 
petostnih razmer. V sredini leta 1984 pa je EGS za te namene 
dodelila delovnim organizacijam distribucije še nadaljnjih 206 
mio din za elektroenergetske naprave na manj razvitih 
območjih, kar predstavlja četrtino več od planiranega. 

Zveza stanovanjskih skupnosti Slovenije je v letu 1984 
izvedla VI. natečaj za sofinanciranje kadrovskih stanovanj na 
manj razvitih območjih. Odbor za kadrovska stanovanja je po 
zaključku tega natečaja odobril 62 udeležencem natečaja 
nepovratna sredstva v višini 64,904.118 din ter v enaki višini 
kreditna sredstva. S sredstvi, odobrenimi na 6. natečaju je 
Zveza stanovanjskih skupnosti sofinancirala 150 stanovanj v 
približno 30% vrednosti stanovanj, od tega 15% nepovratna 
sredstva, 15% pa kreditna sredstva. 

V letu 1985 so za sofinanciranje kadrovskih stanovanj na 
manj razvitih območjih opredeljena sredstva, ki znašajo okoli 
150 mio din. 

2. Iz poročil samoupravnih interesnih skupnosti 
družbenih dejavnosti pa sledi: 

Solidarnostna sredstva za pokrivanje zagotovljenega pro- 
grama osnovne vzgoje in izobraževanja so znašala v letu 1984 
801 mio din (celotna vrednost zagotovljenega programa v SR 
Sloveniji znaša 10.274 mio din). Ta sredstva je prejemalo 18 
občinskih izobraževalnih skupnosti; od tega je pripadlo OIS v 

6 manj razvitih občinah 352 mio din ali 44% vseh solidarnost- 
nih sredstev. •* 

Občinske izobraževalne skupnosti, ki so prejemale solidar- 
nostna sredstva za pokritje zagotovljenega programa so pre- 
jemale tudi posebna sredstva za pokritje razlike med ceno 
oddelka celodnevne osnovne šole in poldnevne osnovne šole 
v obsegu do 10% vseh oddelkov osnovnega izobraževanja. Ta 
sredstva so znašala 77 mio din, od tega za OIS v 6 manj 
razvitih občinah 24 mio din ali 30,6%. 

Sredstva, ki so jih delovni ljudje in občani v občinskih 
izobraževalnih skupnostih vzajemno združevali v Izobraže- 
valni skupnosti Slovenije za investiranje v osnovnošolski pro- 
stor, so v letu 1984 znašala 37,3 mio din, namenjena pa so bila 
za dograditev Osnovne šole Križevci v občini Ljutomer (12,7 
mio din), za dozidavo Osnovne šole Velika Nedelja v občini 
Ormož (7,4 mio din), za prizidek k osnovni šoli Slivnica v 
občini Šentjur pri Celju pa 17,1 mio din. 

Investicij v srednješolski in visokošolski izobraževalni pro- 
stor ni bilo. 

Program izgradnje domov za učence in študente, v katerih 
je omogočeno tudi bivanje učencem in študentom iz manj 
razvitih območij, se je nadaljeval tudi v letu 1984. 

Zagotovljeni program OIS je za leto 1985 ovrednoten na 
19.191 mio din, solidarnostna sredstva v višini 1.368 mio din 
pa bo prejemalo 18 občinskih izobraževalnih skupnosti, od 
tega v manj razvitih občinah 598 mio din ali 43,7%. 

Posebna sredstva, ki jih bodo občinske izobraževalne skup- 
nosti združevale v Izobraževalni skupnosti Slovenije za kritje 
razlike med ceno oddelka celodnevne osnovne šole in pol- 
dnevne osnovne šole v obsegu 10% vseh oddelkov osnovnega 
izobraževanja bo tudi prejemalo 18 občinskih izobraževalnih 
skupnosti, ki prejemajo solidarnostna sredstva in sicer v višini 
okoli 125 mio din. 

Vzajemno združena sredstva občinskih izobraževalnih 
skupnosti za investicijska vlaganja v osnovnošolski prostor 
bodo znašala 56 mio din in sicer bodo namenjena za adapta- 
cijo in dograditev Osnovne šole Slivnica v občini Šentjur pri 
Celju in v adaptacijo in dograditev Osnovne šole Velika Nede- 
lja v občini Ormož. 

Investicijskih vlaganj v srednješolski in visokošolski izobra- 
ževalni prostor ne bo. Program izgradnje domov za učence in 
študente se bo nadaljeval tudi v letu 1985. 

Na področju otroškega varstva so v letu 1984 prejemale 
solidarnstna sredstva tiste občinske skupnosti otroškega var- 
stva, ki po dogovorjenih merilih na ravni republike ne morejo 
same v občini zagotoviti dovolj sredstev. Skupnosti otroškega 
varstva v 6 manj razvitih občinah so prejele v letu 1984 
solidarnostna sredstva v višini 77,1 mio din. 

Razen navedenih solidarnostnih sredstev pa so prejele te 
skupnosti še sredstva za pospeševanje razvoja družbenega 
varstva otrok, ki se za ta namen združujejo na republiški ravni 
v okviru programa skupnih nalog, in sicer v višini 12,6 mio din. 

Skupnosti so porabile prejeta solidarnostna sredstva v letu 
1984 v skladu z namenom, to je za denarne pomoči otrokom 
in pa sofinanciranje vzgoje in varstva predšolskih 6trok in 
otrok, motenih v telesnem in duševnem razvoju. Prejeta sred- 
stva iz programa skupnih nalog pa so skupnosti porabile za 
posodobitev in razširitev zmogljivosti vzgojnovarstvenih orga- 
nizacij, za subvencioniranje cen storitev v vzgojnovarstvenih 
organizacijah, za prevoze otrok ter program male šole. 

Tudi v letu 1985 bo Skupnost otroškega varstva Slovenije 
zagotavljala sredstva solidarnosti za uresničevanje denarnih 
pomoči otrokom in del vzgoje in varstva predšolskih otrok. 
Občinske skupnosti, ki so v manj razvitih občinah, bodo v letu 
1985 predvidoma prejele solidarnostna sredstva v višini 173,2 
mio din. 

Za pospeševanje razvoja družbenega varstva otrok pa bodo 
v letu 1985 prejele iz programa skupnih nalog v SR Sloveniji 
še 18 mio din. 

Zdravstvena skupnost Slovenije je za zagotovljeni program 
zdravstvenega varstva manj razvitim občinam zagotovila soli- 
darnostna sredstva v letu 1984 v višini 217 mio din, za leto 
1985 pa predvidoma 305 mio din. 

Upoštevaje dogovorjena merila in kriterije solidarnosti je 
bilo v letu 1984 združenih v skupnosti socialnega skrbstva 
Slovenije 113,3 mio din solidarnstnih sredstev, ki jih je prejelo 
19 občinskih skupnosti socialnega skrbstva za družbene 
denarne pomoči kot edini in dopolnilni vir sredstev za preživ- 
ljanje in sredstva za zagotavljanje bruto osebnih dohodkov 
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strokovnih delavcev v centrih za socialno delo oziroma stro- 
kovnih službah občinskih skupnosti socialnega skrbstva. 

Za leto 1985 je program solidarnosti na področju social- 
nega skrbstva Opredeljen z delovnim in finančnim načrtom 
Skupnosti socialnega skrbstva Slovenije za leto 1985 in sicer 
v akontacijski višini 141,5 mio din. Ta sredstva bo prejelo 17 
občinskih skupnosti. 

Kulturna skupnost Slovenije za manj razvita območja name- 
nja pomoč za naslednje dejavnosti: 

- za dopolnjevanje knjižne zaloge (sofinanciranje v višini 
80%) in za delovanje bibliobusov, 

- za posamezne spomeniško-varstvene posege na dogovor- 
jenih kulturnih spomenikih (sofinanciranje v višini 80%), 
- za delovanje strokovnih služb z arhivskega in spomeniško- 

varstvenega področja (sofinanciranje v višini 50%), 
- za posodobitev prostorov in opremo knjižnic in kulturnih 

domov (sofinanciranje do 35% glede na namembnost pro- 
storov), 

- za vzgojo amaterskih kadrov. 
Za te namene je Kulturna skupnost Slovenije v letu 1984 

namenila 6 manj razvitim občinam 26 mio din. 
V letu 1984 je bilo za manj razvite občine v SR Sloveniji v 

Telesnokulturni skupnosti Slovenije namenjenih 1,5 mio din. 
Po sprejetih kriterijih so jih lahko občinske telesnokulturne 
skupnosti koristile za štipendiranje strokovnih kadrov na 
kadrovskih šolah, stroške šolanja amaterskih strokovnih 
kadrov in sofinanciranje vzdrževanja telesnokulturnih ob- 
jektov. 

Za leto 1985 je v Telesnokulturni skupnosti Slovenije pred- 
videno za šolanje amaterskih kadrov in vzdrževanje objektov v 
manj razvitih občinah 1,5 mio din. 

K odpravljanju nekaterih problemov in izboljševanju pogo- 
jev za življenje in delo prebivalcev na manj razvitih območjih 
so prispevale tudi mladinske delovne akcije v letih 1981-1984, 
ki jih organizira Zveza socialistične mladine Slovenije - v 
nekaterih primerih tudi v sodelovanju z Zvezo socialistične 
mladine Jugoslavije. Mladinske delovne akcije so potekale v 
Suhi Krajini, Beli Krajini, Brkinih, Goričkem, Kobanskem in 
Posočju. Osnovna usmeritev teh akcij je izgradnja komunalne 
infrastrukture, zlasti oskrba s pitno vodo in ceste, melioracije, 
urejanje pašnikov, pogozdovanje, poleg tega pa še programi 
na področju družbenih dejavnosti (kulturne in socialne dejav- 
nosti). Dopolnilo vsem tem akcijam so tudi lokalne akcije 
mladine in ostalih občanov, ki s prostovoljnim delom razrešu- 
jejo vrsto krajevnih komunalnih problemov. 

III. Uresničevanje programa aktivnosti 
Nekatere naloge pri uresničevanju sklepov zborov Skupš- 

čine SR Slovenije z dne 3.10.1983 so bile že uresničene v letu 
1984, o čemer je Izvršni svet Skupščine SR Slovenije poročal 
Skupščini SR Slovenije v maju 1984 in ob razpravi o predlogu 
resolucije o politiki uresničevanja usmeritev družbenega 
plana SR Slovenije za obdobje 1981-1985 v letu 1985. 

V tem poročilu se zato omejujemo na tisti del sklepov, ki so 
kontinuiranega značaja in na tiste, ki se vežejo na pripravo 
Družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1986-1990. 

1. V pripravi je Dogovor o temeljih družbenega plana SR 
Slovenije za obdobje 1986-1990. V njem bodo opredeljene 
konkretne naloge posameznih nosilcev razvoja, hkrati pa se 
bomo morali dogovoriti o dodatnih stimulativnih ukrepih za 
investitorje na manj razvitih območjih. 

2. Izvršni Svet skupščine SR Slovenije je pripravil predlog 
za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o 
pospeševanju skladnejšega (egionalnega razvoja v SR Slove- 
niji z osnutkom. V njem so upoštevane usmeritve Skupščine 
SR Slovenije z dne 3. oktobra 1983 glede zmanjšanja teritorija 
mani razvitih območij. 

3. Poleg omenjenih materialnih možnosti je eden pomemb- 
nih vzrokov za manjšo investicijsko aktivnost na manj razvitih 
območjih pomanjkanje kvalitetnih razvojnih programov in 
projektov. Resolucija o politiki uresničevanja usmeritev druž- 
benega plana SR Slovenije za obdobje 1981-1985 v letu 1985 
poudarja pripravo kvalitetnih razvojnih programov v organiza- 
cijah združenega dela, pri čemer je treba ovrednotiti in upo- 
števati naravne danosti, zlasti za razvoj kmetijstva in turizma 
ter razpoložljivo delovno silo ter strokovne kadre na manj 
razvitih območjih. Pomembno koordinativno in inicialno 

vlogo pri tem imajo Gospodarska zbornica Slovenije in 
splošna združenja. 

Tako usmeritev upošteva tudi Komisija Izvršnega sveta 
Skupščine SR Slovenije za pospeševanje skladnejšega regi- 
onalnega razvoja v SR Sloveniji, ki se je s povečano aktiv- 
nostjo vključila v pripravo ustreznih razvojnih projektov s 
sofinanciranjem iz sredstev republiškega proračuna. Komisija 
je v letih 1981-1985 razpolagala z naslednjimi sredstvi prora- 
čuna SR Slovenije za sofinanciranje stroškov izdelave razvoj- 
nih programov in inicialnih razvojnih načrtov: 

- leto 1981 74.000.000 din 
-leto 1982 83.100.000 din 
- leto 1983 45.000.000 din 
v- leto 1984 58.800.000 din 
- leto 1985 76.995.000 din. 
4. S samoupravnimi sporazumi o medsebojnih pravicah, 

obveznostih in odgovorncstih v tržni proizvodnji pomembnej- 
ših kmetijsko-živilskih proizvodov se krepi povezava med 
potrošnimi središči in območji, kjer pridelujejo hrano. Na 
podlagi združevanja se usmerjajo sredstva na manj razvita 
območja za izvedbo dogovorjenih programov proizvodnje 
hrane. V zadnjih letih se je dogovorjena politika pospeševanja 
proizvodnje hrane uspešno izvajala tudi na manj razvitih 
območjih, tako da se rezultati že kažejo v hitrejšem razvoju 
tržne proizvodnje in v kadrovski krepitvi pospeševalne službe 
na teh območjih. 

V planu Ljubljanske banke-združene banke so za naložbe v 
kmetijstvu na manj razvitih območjih opredeljene ugodnejše 
obrestne mere. Tako se gibljejo obrestne mere med 31 in 32 
odstotkov, oziroma so v povprečju za 10 odstotkov nižje od 
sicer veljavnih obrestnih mer za kmetijske naložbe. Za 
naložbe na manj razvitih obmejnih območjih, na hribovitih 
območjih in v občini Lenart so za vse namene 31 odstotkov 
obrestne mere. 

5. V Dogovoru o usklajevanju davčne politike v letu 1985 so 
uvedene davčne olajšave od dohodkov, doseženih z organizi- 
ranim delom na domu, ki jih dosegajo občani - člani kmečkih 
gospodarstev iz manj razvitih območij v SR Sloveniji. 

6. Že ob sprejetju poslovne politike za leto 1984 je morala 
Ljubljanska banka, skladno z določili samoupravnega spora- 
zuma bank o politiki obrestnih mer v SFRJ, spremeniti neka- 
tere ugodnosti za investitorje na manj razvitih območjih. 
Glede na to, da so za kmetijske naložbe, za vlaganja v proiz- 
vodnjo za povečan konvertibilni izvoz in inozemski turizem ter 
nekatere druge namene, določene po samoupravnem spora- 
zumu najnižje obrestne mere, ni možno uresničiti za te 
namene še ugodnejše obrestne mere za vlaganja na manj 
razvitih območjih. Iz istega vzroka tudi ni več možen pri 
tovrstnih vlaganjih diferenciran pristop na manj razvitih 
obmejnih območjih in v občini Lenart. Ljubljanka banka pa še 
naprej uveljavlja nižjo obrestno mero za tiste namene vlaganj 
na manj razvitih območjih, za katere v poslovni politiki banke 
ni opredeljena ugodnejša obrestna mera v SR Sloveniji kot v 
celoti. 

Ljubljanska banka-združena banka v poslovni politiki za 
leto 1985 predvideva za investicije na manj razvitih območjih 
za 10 odstotkov ugodnejšo obrestno mero ter za investicije na 
manj razvitih obmejnih območjih v občini Lenart za 15 odstot- 
kov ugodnejšo obrestno mero. Pri tem dodatno znižane 
obrestne mere ne smejo biti nižje od najnižje ugodnostne 
obrestne mere, določene s samoupravnim sporazumom v 
okviru združenja bank Jugoslavije1. 

7. Sistem oblikovanja sredstev v okviru medobčinskega 
sodelovanja v zdravstvu in zaposlovanju, ki bo v skladu z 
zakonskimi določili upošteval tudi bivališče delavcev, predv- 
sem na območjih z veliko dnevno migracijo, je v samouprav- 
nih interesnih Skupnostih zdravstva in zaposlovanja za 
naslednje srednjeročno obdobje v fazi proučevanja. Enako 
velja tudi glede proučitve sistema solidarnosti za osnovno 
šolanje. 

1 Ljubljanska banka-Združena banka predvideva najnižjo obrestno mero za 
naslednje prednostne namene vlaganj: za investicije v melioracije in namakanje 
kmetijskih zemljišč, za investicije v kmetijstvo v hribovitih območjih in investicije 
kmečkega turizma, za investicije, ki pomenijo odpravljanje posledic elementar- 
nih nesreč in za investicije, ki pospešujejo obmejno gospodarsko sodelovanje; 
nekoliko višjo od minimalne obrestne mere pa za naslednje namene vlaganj: za 
investicije v inozemski turizem in žičnice, za investicije v primarno kmetijstvo in 
ribištvo, za investicije, ki pomenijo uvajanje razvojnega in raziskovalnega dela v 
industrijsko proizvodnjo in nakup raziskovalne opreme ter za investicije, ki 
pomenijo varčevanje z energijo in prispevajo k zaščiti človekovega okolja. 
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PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA 

o spremembah in dopolnitvah zakona 

o pospeševanju skladnejšega 

regionalnega razvoja v Socialistični 

republiki Sloveniji 

z osnutkom zakona (ESA-702) 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na 63. seji dne 25. 4. 
1985 določil besedilo: 

- PREDLOGA ZA IZDAJO ZAKONA O SPREMEMBAH IN 
DOPOLNITVAH ZAKONA O POSPEŠEVANJU SKLADNEJ- 
ŠEGA REGIONALNEGA RAZVOJA V SOCIALISTIČNI REPU- 
BLIKI SLOVENIJI Z OSNUTKOM, 

ki vam ga pošiljamo v obravnavo na podlagi prve alinee 210. 
člena, drugega odstavka 260. člena, 261. in 262. člena poslov- 
nika Skupščine SR Slovenije. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na podlagi 85. člena 
poslovnika Izrvšnega sveta Skupščine SR Slovenije in na 

1. Ustavna podlaga za izdajo zakona 
Ustavna podlaga je določena v 314. členu Ustave SRS. V 

tretji točki drugega odstavka tega člena je opredeljeno, da 
Socialistična republika Slovenija določa temeljne cilje in 
naloge skladnega družbenega razvoja republike in politike 
samoupravnega socialističnega razvoja na posameznih 
področjih družbenega dela in v skladu s tem usmerja delitev 
dohodka ter sprejema ukrepe za njihovo uresničevanje. V 
četrti točki drugega odstavka 314. člena pa je določeno, da 
Socialistična republika Slovenije uveljavlja izenačevanje 

podlagi 215. in 216. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije 
določil, da bodo kot njegovi predstavniki pri delu skupščin- 
skih delovnih teles sodelovali: 

- Franc RAZDEVŠEK, predsednik Komisije Izvršnega sveta 
za pospeševanje skladnejšega regionalnega razvoja, 

- Andrej BRIŠKI, republiški svetovalec in član Komisije 
Izvršnega sveta za pospeševanje skladnejšega regionalnega 
razvoja, 

- Lojze RATAJC, tajnik Komisije Izvršnega sveta za pospe- 
ševanje skladnejšega regionalnega razvoja. 

splošnih pogojev za delo in življenje ljudi in občanov na 
podlagi vzajemnosti in solidarnosti. V drugem odstavku 319. 
člena pa je določeno, da se sredstva republiškega proračuna 
uporabljajo za pomoč manj razvitim območjem v Socialistični 
republiki Sloveniji pod pogoji in po merilih, ki so določeni z 
zakonom. 
2. Ocena stanja na področju, ki ga je treba 
urediti z zakonom in razlogi za izdajo zakona 

Skupščina SR Slovenije je 29. decembra 1975 sprejela 
zakon o pospeševanju skladnejšega regionalnega razvoja v 

SKUPŠČINA SR SLOVENIJE 
IZVRŠNI SVET 
Komisija za pospeševanje skladnejšega 
regionalnega razvoja 

POVZETEK 

S spremembami in dopolnitvami zakona o pospeševa- 
nju skladnejšega regionalnega razvoja v Šocialistični 
republiki Sloveniji upoštevamo usmeritve Skupščirfe SR 
Slovenije glede zmanjšanja teritorija manj razvitih obmo- 
čij. Glede na omejene materialne možnosti razvoja bomo 
lahko učinkovitejši na zmanjšanem teritoriju. Aktivnosti 
posameznih nosilcev razvoja bodo usmerjene na območja 
manj razvitih občin in manj razvitih geografskih in obmej- 
nih območij, ki so širše družbene pomoči najbolj po- 
trebna. 

Predlagamo odpravo vseh izjem za določanje teritorija 
manj razvitih območij. Zato naj bi črtali določila o posebni 
mejni vrednosti za občine na medobčinskih območjih, ki 
so izpod dveh tretjin republiškega povprečja (zadnji odsta- 
vek 3. člena). Odpravljamo izjemi v zakonu, ki se nanašata 

na Bloško planoto in Kobansko (4. in 5. člen). V 6. členu pa 
spreminjamo prvi odstavek z določbo, da območij ne bi 
vključevali na novo, če ta niso že bila v predhodnem 
srednjeročnem obdobju opredeljena kot manj^ razvita. 

Vsebina pospeševalnih ukrepov bo opredeljena v dogo- 
voru o temeljnih družbenega plana SR Slovenije za 
obdobje 1986-1990 ter v planskih aktih posameznih nosil- 
cev razvoja. 

Manj razvito območje, ki v naslednjem srednjeročnem 
obdobju ne izpolnjuje več kriterijev in kazalcev zakona, se 
šteje v naslednjih treh letih za območje v prehodnem 
obdobju. Ob tej nespremenjeni določbi zakona se obseg 
pospeševalnih ukrepov zmanjšuje, vendar manj na tistih 
področjih razvoja, na katerih območje najbolj zaostaja. 

PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA 

o spremembah in dopolnitvah zakona o pospeševanju skladnejšega 

regionalnega razvoja v Socialistični republiki Sloveniji z osnutkom 

zakona 
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Socialistični republiki Sloveniji (Uradni list SRS, št. 29/75), 25. 
novembra 1980 pa zakon o spremembah in dopolnitvah 
zakona o pospeševanju skladnejšega regionalnega razvoja v 
Socialistični republiki Sloveniji (Uradni list SRS, št. 30/80). 

Zakon je sistemske narave in njegova veljavnost časovno ni 
omejena. 

V sporočilih in analizah o uresničevanju politike skladnej- 
šega regionalnega razvoja, ki jih je Skupščina SR Slovenije 
obravnavala v letih 1983 in 1984, je bilo ugotovljeno, da se 
dogovorjena politika v tekočem srednjeročnem obdobju na 
nekaterih področjih uresničuje v skladu s sprejetimi usmeri- 
tvami, na drugih pa le deloma. Zaostajanje še zlasti velja za 
gospodarske naložbe na manj razvitih območjih in za naloge 
na nekaterih področjih izgradnje gospodarske infrastrukture. 
Zato je Skupščina SR Slovenije na svojem zasedanju 3. okto- 
bra 1983 ob obravnavi poročila Izvršnega sveta Skupščine SR 
Slovenije o doseženih rezultatih in problemih pospeševanja 
razvoja manj razvitih območih pozvala nosilce razvoja k aktiv- 
nejšemu izvajanju dogovorjene politike pospeševanja razvoja 
manj razvitih območij, hkrati pa zadolžila Izvršni svet Skupš- 
čine SR Slovenije, da ob upoštevanju zaostrenih razmer pro- 
uči možnost zmanjšanja teritorija manj razvitih območij. 

To so razlogi, s katerimi utemeljujemo predlog za izdajo 
zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o pospeševanju 
skladnejšega regionalnega razvoja v SR Sloveniji. 

3. Cilji in načela zakona 
V smernicah za družbeni plan SR Sloveniji za obdobje 

1986-1990 je opredeljeno, da bomo nadaljevali s pospeševa- 
njem skladnejšega regionalnega razvoja in s hitrejšim razvo- 
jem manj razvitih območij, še posebej obmejnih in narod- 
nostno mešanih območij. Zaradi ohranitve poselitve na hribo- 
vitih območjih bomo tam tudi z ukrepi ekonomske in socialne 
politike izbpljšali življenjske in delovne razmere. Prav tako je v 
smernicah opredeljeno, da bomo odpravljali razvojna proti- 
slovja na nekaterih razvitih območjih, ki izhajajo iz doseda- 
njega enostranskega razvoja in iz njihove gospodarske struk- 
ture, ki je premalo prilagojena dolgoročnim razvojnim po- 
trebam. 

Skladnejši regionalni razvoj bo tudi naprej med temeljnimi 
nalogami optimalnejšega razvoja v SR Sloveniji, ki omogoča 
hitrejši razvoj poameznih območij in hkrati vključevanje njiho- 
vih neizkoriščenih razvojnih možnosti v skladu s cilji in krite- 
riji hitrejšega razvoja Socialistične republike Slovenije kot so 
prirodni pogoji, naravni viri, razpoložljivi prostor, možnosti 
zaposlovanja in drugo. V skladu s policentrično zasnovo 
razvoja bo vse to prispevalo k hitrejšemu aktiviranju potenci- 
alnih pogojev razvoja na posameznih območjih ter dolgo- 

ročno omogočalo bolj uravnoteženo poselitev prebivalstva v 
SR Sloveniji. Še posebej to velja za ohranitev poseljenosti na 
hribovitih in ombejnih območjih. 

Ob upoštevanju stališč Skupščine SR Slovenije naj bi s 
spremembami in dopolnitvami zakona opredelili pogoje za 
zmanjšanje teritorialnega obsega manj razvitih območij, 
hkrati pa zagotovili, da bi najmanj razvita območja zadržala 
svoj status. Zmanjšalo naj bi se število manj razvitih občin, 
več pozornosti pa naj bi bilo na razvoju manj razvitih geograf- 
skih območij in manj razvitih obmejnih območij. 

V spremembah in dopolnitvah zakona ne bi menjali kriteri- 
jev in kazalcev razvitosti, ker dosedanja praksa potrjuje nji- 
hovo uporabnost. Nespremenjeno ostaja načelo, da je skrb 
samoupravnih nosilcev razvoja v okviru širše družbene skup- 
nosti predvsem na prizadevanjih delovnih ljudi in občanov v 
krajevnih skupnostih, občinah, posebnih družbenopolitičnih 
skupnostih, organizacijah združenega dela, samoupravnih 
interesnih skupnostih, bankah in na interesnem povezovanju 
organizacij združenega dela na teh in drugih razvitih območ- 
jih in spodbujevalnih ukrepih SR Slovenije. 

S spremembami in dopolnitvami zakona o pospeševanju 
skladnejšega regionafnega razvoja v SR Sloveniji ne bi spre- 
minjali ciljev in načel tega zakona. 

4. Poglavitne rešitve v zakonu 
Kriterije in kazalce za opredeljevanje manj razvitih območij 

bi v celoti zadržali, odpravili pa naj bi vse izjeme v zakonu 
glede določanja teritorija teh območij. Zato naj bi odpravili 
posebno mejno vrednost, izpod katere ne šteje občina za 
manj razvito območje v okviru medobčinske skupnosti, ki ne 
presega dveh tretjin povprečja Socialistične republike Slove- 
nije. Na ta način ostaja le osnovna mejna vrednost 50% 
republiškega povprečja, izpod katere se šteje celotna občina 
kot manj razvita. Spremembe in dopolnitve zakona vsebujejo 
tudi določbi, s katerima naj bi odpravili izjemi, ki v 4. oziroma 
5. členu opredeljujeta Bloško planoto oziroma Kobansko kot 
manj razvito območje ne glede na kriterije zakona. 

S spremembami in dopolnitvami zakona naj bi zagotovili, 
da bi se teritoralni obseg manj razvitih območij glede na 
obdobje 1981-1985 zmanjševal, ne pa širil na nova območja. 

5. Materialne posledice 
Predlagane spremembe in dopolnitve v osnovi ne spremi- 

njajo finančnih obveznosti SR Slovenije. Prav tako ne zahte- 
vajo dodatnih strokovnih in administrativnih del. Obveznosti 
nosilcev razvoja za hitrejši razvoj na manj razvitih območjih 
bodo opredeljene v Dogovoru o temeljih družbenega plana 
SR Slovenije za obdobje 1986-1990. 

OSNUTEK ZAKONA 

o spremembah in dopolnitvah zakona o pospeševanju skladnejšega 

regionalnega razvoja v Socialistični republiki Sloveniji 

1. člen 
V zakonu o pospeševanju skladnejšega regionalnega raz- 

voja v Socialistični republiki Sloveniji (Uradni list SRS, št. 29/ 
75 in 30/80) se v 3. členu zadgji odstavek črta. 

2. člen 
V 4. členu se črta zadnji odstavek. 

3. člen 
V 5. členu se črta zadnji odstavek. 

4. člen 
V 6. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi: 
»Izvršni svet Skupščine SR Slovenije na podlagi zadnjih 

razpoložljivih uradnih statističnih podatkov z odlokom ugo- 
tovi, katere občine in krajevne skupnosti, ki so opredeljene 
kot manj razvita območja v predhodnem srednjeročnem plan- 
skem obdobju, še izpolnjujejo kriterije In kazalce iz 3., 4. in 5. 
člena tega zakona.« 

5. člen 
Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije 

določi prečiščeno besedilo zakona o pospeševanju skladnej- 
šega regionalnega razvoja v Socialistični republiki Sloveniji. 

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

SRS. 
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SKUPŠČINA SR SLOVENIJE IZVRŠNI SVET 

OBRAZLOŽITEV 

1. Skupščina SR Slovenije je 29. dečembra 1975. leta spre- 
jela zakon o pospeševanju skladnejšega regionalnega razvoja 
v socialistični republiki Sloveniji (Uradni list SRS, št. 29/75), 
25. decembra 1980 pa zakon o spremembah in dopolnitvah 
zakona o pospeševanju skladnejšega regionalnega razvoja v 
Socialistični republiki Sloveniji (Uradni list SRS, št. 30/80). 

Dne 3. oktobra 1983 je Skupščina SR Slovenije ob obrav- 
navi Poročila Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije o dose- 
ženih rezultatih in problemih pospeševanja razvoja manj raz- 
vitih območij v SR Sloveniji v letih 1981, 1982 in v prvih 
mesecih leta 1983 v svojih sklepih med drugim opredelila, da 
naj Izvršni svet Skupščine SR Slovenije pripravi predlog 
dopolnitve politike skladnejšega regionalnega razvoja v SR 
Sloveniji v smeri prilagajanja zaostrenim razmeram in hkrati 
prouči možnost zmanjšanja teritorialnega obsega manj razvi- 
tih območij. V predlogu za izdajo zakona o spremembah in 
dopolnitvah zakona o pospeševanju skladnejšega regional- 
nega razvoja v Socialistični republiki Sloveniji je upoštevana 
usmeritev Skupščine SR Slovenije, da se območja manj razvi- 
tih v bodoče ne bi širila. Na teh osnovah je v zaostrenih 
gospodarskih razmerah pospeševanje razvoja lahko učinkovi- 
tejše. 

2. Izkušnje kažejo upravičenost dosedanjega izhodišča, da 
se poleg občin upoštevajo tudi geografska območja. Premalo 
pa so bili v dosedanji praksi upoštevani regionalni vidiki, v 
katerih se izvajajo nekatere aktivnosti medobčinskega sode- 
lovanja. Regionalni centri bi v prihodnosti morali bolj vplivati 
na celovit družbenoekonomski razvoj posameznih širših 
območij. Še večjo skrb pa bi morale imeti posebne družbeno- 
politične skupnosti za razvoj tistih občin, ki jih sestavljajo. 

Glede na izkušnje in dosežene rezultate v dosedanjem 
razvoju bi morali zmanjševati število manj razvitih občin, večji 
poudarek pa dati reševanju razvojnih vprašanj na manj razvi- 
tih obmejnih in manj razvitih geografskih območjih. Taka 
usmeritev je predlagana tudi v dolgoročnem planu SR Slove- 
nije za obdobje 1986-2000. 

3. V primeru, da določb zakona, ki se nanašajo na oblikova- 
nje teritorialnega obsega manj razvitih območij, ne bi spreme- 
nili, bi na podlagi razpoložljivih uradnih statističnih podatkov 
za leto 1983 izpolnjevale pogoje občine Lenart, Šentjur pri 
Celju, Šmarje pri Jelšah, Lendava in Ormož, medtem ko bi 
občina Ljutomer izpadla (krajevne skupnosti te občine v Slo- 
venskih goricah ostajajo kot sestavni del manj razvitega geo- 
grafskega območja Slovenskih goric). 

Na novo bi se med manj razvite občine uvrstila občina 
Maribor-Pesnica in vrnila občina Murska Sobota. Med manj 
razvitimi geografskimi območji kriterijev ne izpolnjujejo več 
Brkini (zaradi stopnje razvitosti občin Ilirska Bistrica, 
Postojna in Sežana) ter obmejno območje na Tolminskem 
(zaradi dosežene stopnje razvitosti občine Tolmin). Povečalo 
bi se torej število manj razvitih občin, zmanjšal pa teritorialni 
obseg manj razvitih geografskih območij in manj razvitih 
obmejnih območij, kar ni v skladu z že omenjeno usmeritvijo. 

4. V osnutku zakona ne spreminjamo kriterijev in kazalcev 
razvitosti. Ostala naj bi osnovna mejna vrednost 50 odstotkov 
republiškega povprečja, odpravili pa naj bi vse izjeme v 
zakonu glede določanja teritorija manj razvitih območij v SR 
Sloveniji. V osnutku zakona je upoštevano tudi načelo, da naj 
bi se v prihodnje teritorialni obseg manj razvitih območij 
zmanjševal glede na obseg, ki ga opredeljuje odlok Izvršnega 
sveta Skupščine SR Slovenije za predhodno srednjeročno 
plansko obdobje, na novo pa ne bi vključevali drugih območij. 

5. Predlagamo naslednje spremembe in dopolnitve 
zakona: v 3. členu se črta zadnji odstavek, ki določa, da se 
štejejo za manj razvita območja tudi občine, ki po kriterijih 
tega zakona ne presegajo dveh tretjin povprečja SR Slovenije, 
vendar le v primerih, če tudi medobčinska skupnost, v kateri 
občine sodelujejo v skladu s 193. členom Ustave SRS, ne 
presega dveh tretjin povprečja SR Slovenije. 

Na podlagi te spremembe zakona bi poleg občine Ljutomer, 
ki ne izpolnjuje več pogojev veljavnega zakona, izpadla izmed 
sedanjih manj razvitih občin še občina Lendava. Hkrati ome- 
njamo, da zaradi obmejne lege v občini Lendava izpolnjujejo 
pogoje tiste krajevne skupnosti, ki so sestavni del manj razvi- 

tih obmejnih območij, v občini Ljutomer pa krajevne skupno- 
sti v Slovenskih goricah. 

Upoštevati je namreč treba, da je še več občin, ki so iznad 
mejne vrednosti 50% republiškega povprečja in hkrati v stop- 
nji gospodarske razvitosti zaostajajo za občinama Ljutomer in 
Lendava, kar še zlasti velja za občine Mozirje, Trebnje, Sev- 
nica in druge (poleg štirih občin, ki še izpolnjujejo 50% mejno 
vrednost, še okoli 12 občin zaostaja v stopnji razvitosti za 
občino Ljutomer, oziroma okoli 8 občin za občino Lendava). 
Na osnovi teh primerjav in ob upoštevanju izhodišča za 
zmanjšanje teritorija manj razvitih območij je povsem upravi- 
čena odprava izjemne mejne vrednosti 2/3 republiškega pov- 
prečja. 

Poleg sprememb v 3. členu bi črtali zadnja odstavka 4. in 5. 
člena, ki opredeljujeta krajevne skupnosti na Bloški planoti in 
na Kobanskem kot manj razvito območje ne glede na kriterije 
zakona. 

Glede na to, da osnutek zakona v skladu z usmeritvami 
zborov Skupščine SR Slovenije zaostruje pogoje za oprede- 
ljevanje manj razvitih območij, se zastavlja vprašanje upravi- 
čenosti izjem, ki jih določa veljavni zakon ne glede na kriterije 
zakona. Upoštevati je treba tudi, da po kriterijih zakona izpa- 
deta obmejno Tolminsko in Brkini in je zato odprava izjem za 
območja s podobnimi razvojnimi značilnostmi še toliko bolj 
upravičena. Zato je predlagana odprava izjem v 4. in 5. členu 
veljavnega zakona, ki ne glede na kriterije zakona določata za 
manj razvito območje krajevne skupnosti na Bloški planoti in 
Kobanskem. 

Na podlagi te spremembe zakona bi kot manj razvito 
obmejno območje še vedno ostale krajevne skupnosti v 
občini Radlje ob Dravi, ki so na območju Kobanskega, ker 
občina Radlje izpolnjuje pogoje iz zakona za vključitev krajev- 
nih skupnosti v manj razvito območje. Izpadle pa bi krajevne 
skupnosti v občinah Dravograd, Maribor-Ruše in Maribor- 
Rotovž, ki so na območju obmejnega Kobanskega, vendar te 
občine ne izpolnjujejo kriterijev zakona za opredelitev njiho- 
vih krajevnih skupnosti kot manj razvito obmejno območje 
(gre za dele KS Dravograd, KS Kamnica in KS Bresternica-Gaj 
ter KS Selnico ob Dravi). Ostanejo pa seveda še v prehodnem 
triletnem obdobju in bodo deležne posameznih pospeševal- 
nih ukrepov. 

V 6. členu se prvi odstavek črta. Ta določa, da občine in 
krajevne skupnosti, ki izpolnjujejo kriterije 3., 4. in 5. člena 
tega zakona, ugotovi Izvršni svet Skupščine SR Slovenije z 
odlokom na podlagi zadnjih razpoložljivih uradnih statističnih 
podatkov. Nadomestili naj bi ga z novim odstavkom, ki 
določa, da Izvršni svet Skupščine SR Slovenije z odlokom na 
podlagi zadnjih uradnih statističnih podatkov ugotovi, katere 
občine in krajevne skupnosti, ki so opredeljene kot manj 
razvite v predhodnem srednjeročnem planskem obdobju še 
izpolnjujejo kriterije iz 3., 4. in 5. člena zakona. 

Na podlagi predlagane spremembe ni mogoče na novo 
opredeliti manj razvitih občin in krajevnih skupnosti, temveč 
le tiste občine in krajevne skupnosti, ki so bile v predhodnem 
srednjeročnem obdobju že opredeljene kot manj razvite, če 
še izpolnjujejo kriterije zakona. 

Na podlagi predlaganih sprememb in dopolnitev zakona se 
predvideva, da bi ostale kot manj razvito območje še občine 
Lenari, Ormož, Šentjur pri Celju in Šmarje pri Jelšah ter 
sedanja manj razvita geografska območja in manj razvita 
obmejna območja, razen manj razvitega geografskega 
območja Brkini, manj razvitega obmejnega območja v občini 
Tolmin, Bloške planote in štiri krajevne skupnosti na Koban- 
skem. 

Glede na to, da je bil zakon že enkrat spremenjen in dopol- 
njen, je v 5. členu predlagano, da Zakonodajno-pravna komi- 
sija Skupščine SR Slovenije določi prečiščeno besedilo za- 
kona. 

V veljavi ostanejo določila 14. b člena, ki glasi: 
»Manj razvito območje, ki po preteku srednjeročnega 

obdobja ne izpolnjuje več kriterijev in kazalcev iz 3., 4. in 5. 
člena tega zakona in območje, ki ne šteje več za manj razvito 
območje na podlagi tretjega odstavka 6. člena tega zakona, 
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šteje v naslednjih treh letih za območje v prehodnem 
obdobju, v katerem se pospeševalni ukrepi iz 11. do 14. člena 
tega zakona postopno zmanjšujejo, pri čemer je postopno 
zmanjševanje pospeševalnih ukrepov manjše na tistih 
področjih razvoja, na katerih območje najbolj zaostaja. Obseg 
in vrsta ukrepov se določa z dogovorom o temeljih družbe- 
nega plana SR Slovenije, ki opredeljuje tudi ukrepe za dokon- 

čanje objektov, začetih v obdobju, ko je območje štelo za 
manj razvito območje.« 

Naloge in pospeševalni ukrepi za območja v prehodnem 
# obdobju bodo opredeljeni v družbenem planu SR Slovenije za 

obdobje 1986-1990, dogovoru o temeljih družbenega plana 
SR Slovenije za obdobje 1986-1990 in v samoupravnih spora- 
zumih o temeljih planov podpisnikov tega dogovora. 

DOLOČBE ZAKONA O POSPEŠEVANJU 
SKLADNEJŠEGA REGIONALNEGA 
RAZVOJA V SOCIALISTIČNI REPUBLIK! 
SLOVENIJI (URADNI LIST SRS, št. 29/75 
in 30/80), KI SE SPREMINJAJO 

3. člen 
Za določanje manj razvitih območij se uporabljajo naslednji 

kriteriji: 
- kriterij razvitosti proizvajalnih sil 
- kriterij učinkov delovanja proizvajalnih sil 
- kriterij razvitosti družbenega standarda. 
Občina se po tem zakonu šteje za manj razvito območje, če 

izpolnjuje kriterij razvitosti proizvajalnih sil in še enega od 
ostalih dveh kriterijev iz prejšnjega odstavka. 

Po kriteriju razvitosti proizvajalnih sil se šteje občina za 
manj razvito območje, če izpolnjuje najmanj dva od nasled- 
njih treh kazalcev: 

- da delež zaposlenih v delovno sposobnem prebivalstvu 
ne presega 50 odstotkov povprečja SR Slovenije; 

- da aktivna osnovna sredstva v družbenem sektorju na 
delovno sposobnega prebivalca ne presegajo 50 odstotkov 
povprečja SR Slovenije; 

- da rast prebivalstva od leta 1971 dalje ne presega pov- 
prečne rasti prebivalstva v SR Sloveniji. 

Po kriteriju učinkov delovanja proizvajalnih sil se šteje 
občina za manj razvito območje, če izpolnjuje najmanj dva od 
naslednjih treh kazalcev: 

- da družbeni proizvod celotnega gospodarstva na prebi- 
valca ne presega 50 odstotkov povprečja SR Slovenije: 

- da delež primarnega sektorja gospodarstva v družbenem 
proizvodu celotnega gospodrstva presega za več kot 50 
odstotkov povprečja SR Slovenije; 

- da promet v trgovini na drobno na prebivalca ne presega 
50 odstotkov povprečja SR Slovenije. 

Po kriteriju razvitosti družbenega standarda se šteje občina 
za manj razvito območje, če izpolnjuje najmanj dva od nasled- 
njih treh kazalcev: 

- da delež predšolskih otrok v vzgojnovarstvenih zavodih v 
skupnem številu predšolskih otrok ne presega 50 odstotkov 
povprečja SR Slovenije; 

- da delež študentov višjih in visokih šol v skupnem številu 
prebivalstva ne presega 50 odstotkov povprečja SR Slovenije; 

- da število zdravnikov v osnovni zdravstveni mreži na 
10.000 prebivalcev ne presega 50 odstotkov povprečja SR 
Slovenije. 

Občine se štejejo za manj razvita območja tudi, če po 
kriterijih iz prejšnjih odstavkov ne presegajo dveh tretjin pov- 
prečja SR Slovenije, vendar le v primerih, če po kriterijih tudi 
medobčinska skupnost, v kateri občine sodelujejo v skladu s 

193. členom Ustave Socialistične republike Slovenije, ne pre- 
sega dveh tretjin povprečja Socialistične republike Slovenije. 

4. člen 
Za del manj razvitega geografskega območja štejejo kra- 

jevne skupnosti, ki skupaj z eno ali več manj razvitimi obči- 
nami iz prejšnjega člena tega zakona sestavljajo zaokroženo 
geografsko območje, in prav tako krajevne skupnosti v zao- 
kroženem geografskem območju, ki vključuje dele dveh ali 
več občin in po številu prebivalstva ali po površini presega 50 
odstotkov povprečne velikosti občin v Socialistični republiki 
Sloveniji, s tem: 

- da rast prebivalstva v krajevnih skupnostih v obdobju od 
leta 1971 dalje ne presega 25 odstotkov povprečne rasti 
števila prebivalcev v Socialistični republiki Sloveniji; 

- da je pretežni del takega območja ali po številu prebival- 
stva ali po površini v občinah, ki po kriterijih in kazalcih iz 
prejšnjega člena tega zakona ne presegajo 75 odstotkov pov- 
prečja Socialistične republike Slovenije. 

Krajevna skupnost, ki sicer ne izpolnjuje pogoja iz 1. alinee, 
pa je obkrožena s krajevnimi skupnostmi, ki izpolnjujejo ta 
pogoj, šteje za sestavni del manj razvitega geografskega 
območja. 

Ne glede na določbe prvega odstavka tega člena se štejejo 
za manj razvito območje krajevne skupnosti na Bloški planoti. 

5. člen 
Za manj razvito območje se štejejo krajevne skupnosti, ki se 

nahajajo pretežno v deset kilometrskem pasu ob državni meji, 
če rast prebivalstva v obdobju od leta 1971 dalje ne presega 
25 odstotkov povprečne rasti števila prebivalcev Socialistične 
republike Slovenije in so sestavni del občine, ki izpolnjuje 
kriterije iz 3. člena tega zakona, s tem, da ne presega 75 
odstotkov povprečja Socialistične republike Slovenije. 

Ne glede na prejšnji odstavek se štejejo za manj razvito 
območje krajevne skupnosti na območju Kobanskega. 

6. člen 
Občine in krajevne skupnosti, ki izpolnjujejo kriterije 3., 4. 

in 5. člena tega zakona, ugotovi Izvršni svet Skupščine SR 
Slovenije z odlokom na podlagi zadnjih razpoložljivih uradnih 
statističnih podatkov. 

Opredelitev manj razvitih območij iz prvega odstavka tega 
člena velja za obdobje srednjeročnega plana družbenega 
razvoja Socialistične republike Slovenije. 

Če se na podlagi uradnih statističnih podatkov med sred- 
njeročnim obdobjem iz prejšnjega odstavka tega člena ugo- 
tovi, da posamezno območje po odloku iz prvega odstavka 
tega člena ne izpolnjuje več kriterijev iz 3., 4. in 5. člena tega 
zakona, lahko Izvršni svet Skupščine SR Slovenije tudi pred 
potekom srednjeročnega obdobja z odlokom ugotovi, da se 
takšno območje ne šteje več za manj razvito območje. 

14 poročevalec 
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DRUŽBENI PRAVOBRANILEC SAMOUPRAVLJANJA SR SLOVENIJE 

POROČILO 

o delu družbenih pravobranilcev 

samoupravljanja v SR Sloveniji v letu 

1984* 

UVOD . 

Poročilo družbenega pravobranilca samoupravljanja za leto 
1984 obravnava le nekatera pomembnejša vprašanja o aktiv- 
nostih, ki smo jih družbeni pravobranilci samoupravljanja 
opravili. Poročila družbenih pravobranilcev samoupravljanja 
v SR Sloveniji so obravnavale družbenopolitične organizacije 
v občinah, v večini primerov pa tudi na sejah zborov občinskih 
skupščin. Poročila družbenih pravobranilcev samoupravlja- 
nja so sestavljena po teritorialnem načelu za območje vsake 
občine. 

V skupnem poročilu smo se osredotočili na ključna vpraša- 
nja uveljavljanja in razvijanja socialističnega samoupravljanja 
z vidika varstva samoupravnih pravic in družbene lastnine. 
Namen letnega poročila je dvojen: prvič, obvestiti organe in 
organizacije v družbeni skupnosti o opravljenem delu v prete- 
klem letu in drugič, seznaniti jih s težnjami in pojavi v družbi, 
ki na različne načine vplivajo na kršitve samoupravnih pravic 
in družbene lastnine. 

Vprašanje ustavnosti in zakonitosti je bilo brez dvoma v letu 
1984, in je še danes, eno izmed pomembnih idejno-političnih 
vprašanj. O tej problematiki smo delavci družbenega pravo- 
branilca samoupravljarfja SR Slovenije obširno spregovorili 
na posebnem sestanku, ki ga je z nami organiziral CK ZKS v 
pripravah na 11. sejo CK ZKS, in na posvetu članov ZK 
družbenega pravobranilca samoupravljanja o osnutku skle- 
pov 13. seje CK ZKS. Dejstvo je, da se v pogojih družbenih 
razmer, v kakršnih smo, zmanjšuje zaupanje delovnih ljudi v 
pravni sistem. V takih okoliščinah se pogostost nezakonitih 
pojavov povečuje sorazmerno z negativnimi trendi v družbi. 
To je tudi eden izmed razlogov, ki-vpliva na povečano število 
kršiteljev samoupravnih pravic in družbene lastnine v vseh 
mogočih pojavnih oblikah in manifestacijah. Ti pojavi so 
stalen spremljevalec samoupravnih odnosov z nezaželenimi 
posledicami za celotne samoupravne in medsebojne odnose 
v združenem delu in v družbi nasploh. 

Poročilo dostavljamo Skupščini SR Slovenije in organom 
družbenopolitičnih organizacij v republiki s predlogom, da ga 
obravnavajo. Bilten, v katerem bomo objavili to poročilo, bo 
dostavljen tudi vsem občinskim skupščinam. 

V letu 1984 je bilo uspešno sodelovanje med zveznim in 
republiškimi ter pokrajinskimi družbenimi pravobranilci 
samoupravljanja. Tako smo se na štirih skupnih posvetih 
dogovorili za skupno oz. poenoteno delovanje na nekaterih 
področjih aktivnosti. Med drugim smo Zvezni skupščini 
poslali dvoje poročil, in sicer poročilo o aktivnostih družbenih 
pravobranilcev samoupravljanja o problemih na področju var- 
stva družbene lastnine ter poročilo o izvajanju sistemskega 
zakona o družbenih pravobranilcih samoupravljanja. 

Vsa sporna vprašanja, ki so se pojavljala v katerikoli enoti' 
ali dislociranih TOZD OZD iz Slovenije s sedežem izven 
območja republike ali obratno, smo razrešili v sodelovanju s 
krajevno pristojnimi pravobranilci. 

Programska usmeritev družbenih pravobranilcev samou- 
pravljanja za preteklo leto je bila podlaga za obravnavanje 
posamoznih vprašanj na skupnih sejah, na katerih smo se 
dogovorili za poenoteno delovanje na nekaterih področjih 
aktivnosti, kot na primer na področju cenovnih razmerij, v 
zvezi z uresničevanjem zakona o razširjeni reprodukciji in 

minulem delu začasnih ukrepih družbenega varstva samou- 
pravnih pravic in družbene lastnine. 

Družbeni pravobranilci samoupravljanja občin in družbeni 
pravobranilec samoupravljanja SR Slovenije po svojih dolž- 
nostih spremljamo samoupravno organiziranje delavcev v 
organizacijah združenega dela tako z vidika uveljavljanja 
družbeno-ekonomskih kakor dohodkovnih odnosov med 
organizacijami združenega dela. 

Sestavili smo poročilo, v katerem smo ocenili posebno 
dvoje vprašanj: 

- oceno sprememb in tendenc o samoupravni organizira- 
nosti združenega dela v letu 1983, 

- pojave ali tendence poslovnega in drugačnega osamo- 
svajanja TOZD, ki so združene v delovne organizacije. Poro- 
čilo je objavljeno v Biltenu Družbenega pravobranilca samou- 
pravljanja št. 44, marec 1984. 

Z enakimi nameni smo sestavili posebno poročilo o pojavih 
in oblikah posebnih ugodnosti delavcev na podlagi družbenih 
sredstev. 

Poročilo je objavljeno v Biltenu Družbenega pravobranilca 
samoupravljanja SR Slovenije št, 44, marec 1984. 

Sodelovanje med družbenim pravobranilcem samouprav- 
ljanja SR Slovenije z organi in organizacijami na republiški 
ravni je bilo uspešno. Podlaga za aktivnosti družbenih pravo- 
branilcev samoupravljanja je bila programska usmeritev za 
leto 1984 in programske usmeritve drugih organov in organi- 
zacij. Najpogostejša je bila udeležba delavcev v svetih in 
drugih oblikah dela pri RK SZDL, Zvezi sindikatov Slovenije 
ter Skupščini SR Slovenije. Udeležba delavcev na sejah in 
posvetih presega število 150 primerov. 

I. ORGANIZACIJSKI IN KADROVSKI RAZVOJ 
DRUŽBENEGA PRAVOBRANILCA 
SAMOUPRAVLJANJA V SR SLOVENIJI 

Družbeni pravobranilci samoupravljanja v SR Sloveniji smo 
svoje delovanje razširili iz pretežnega reševanja individualnih 
pravic na ključna vprašanja pravic vseh delavcev, zlasti bolj- 
šega obvladovanja problematike varstva družbene lastnine. 
To pa so strokovno zahtevnejša opravila. Tako je nastal kon- 
cept teamskega dela, v katerem naj bo zastopano več različ- 
nih smeri strokovnosti kadrov. Temu je sledila opredelitev, da 
se v SR Sloveniji spremeni organiziranost družbenih pravo- 
branilcev samoupravljanja za področje več občin. 

Leta 1983 smo izdelali primerjalni elaborat o kadrovsko- 
finančnem stanju ter o drugih pogojih za delo. Na podlagi 
tako ugotovljenega stanja smo na osnovi kriterijev: števila 
družbenih subjektov, števila zaposlenosti in drugih sprejeli 
organizacijski in kadrovski koncept razvoja te institucije, upo- 
števajoč sedanjo stopnjo razvitosti, materialnih možnosti in 
pogojev, v katerih bi ti organi v sistemu tekoče in učinkoviteje 
preventivno delovali, da ne bi prihajalo tako pogosto do 
kršitev samoupravnih pravic in družbene lastnine. 

O oblikovanem konceptu so razpravljali v organih CK ZKS, 
Zveze sindikatov Slovenije, RK SZDL ter v delovnih telesih 
Skupščine SR Slovenije. Koncept smo sprejeli na skupni seji 
družbenih pravobranilcev samoupravljanja v SR Sloveniji. 

V letih 1983 in v prvem polletju 1984 je bila organizirana 
razprava s predstavniki skupščin, z občinami, v navzočnosti 
predstavnikov družbenopolitičnih organizacij na občinah in 

■ Poročilu Je je bil priložen statistični pregled dejavnosti s tabelami, ki je na razpolago v dokumentaciji Skupščine SR Slovenije 
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0 
regijah. Tudi na teh sestankih je bila dana podpora razvojni 
kadrovski in organizacijski usmeritvi te institucije. Oblikovana 
so bila priporočila občinskim skupščinam, naj zagotovijo 
materialne pogoje. V tem trenutku, ko Izvršni sveti občinskih 
skupščin oblikujejo mnenja o sistemizaciji del in nalog 
skladno z dopolnitvijo zakona o družbenem pravobranilcu 
samoupravljanja SR Slovenije, ni pripomb na predlagano 
število delavcev. Torej gre za širše spoznanje, da se ta organ 
kadrovsko in materialno okrepi. 

Stanje organiziranosti družbenih pravobranilcev samou- 
pravljanja v SR Sloveniji na dan 31. 12. 1984 je naslednje: 
- 10 družbenih pravobranilcev samoupravljanja za 

območje ene občine (Domžale, Kamnik, Kranj, Škofja Loka, 
Radovljica, Jesenice, Tržič, Žalec, Slovenj Gradec, Ravne na 
Koroškem); 
- 5 družbenih pravobranilcev samoupravljanja za območje 

dveh občin (Ribnica-Kočevje, Vrhnika-Logatec, Titovo Vele- 
nje - Mozirje, Ptuj-Ormož, Dravograd-Radlje ob Dravi); 
- 10 družbenih pravobranilcev samoupravljanja za 

območje treh in več občin (Ljubljana, Novo mesto, Koper, 
Postojna, Nova Gorica, Krško, Celje, Trbovlje, Maribor, Mur- 
ska Sobota). 

Opozoriti moramo, da je v zadnjih letih prišlo do zmanjševa- 
nja kadrov (tako strokovnih kot tudi administrativno-tehničnih 
delavcev), saj je bilo v letu 1980 skupno 96 delavcev, v letih 
1982-83 skupno 99 delavcev, v letu 1984 pa skupno 91 delav- 
cev; od tega 49 delavcev, ki so bili imenovani, 6 strokovnih 
delavcev in 36 administrativno-tehničnih delavcev. 

Po sistemizaciji naj bi bilo v letu 1984 skupno število 78 
imenovanih in strokovnih delavcev, dejansko pa je bilo na 
delih in nalogah 55,5 delavcev, kar kaže, da je potrebno na 
novo zaposliti 23 imenovanih oziroma strokovnih delavcev 
(samo pri Družbenem pravobranilcu samoupravljanja SR Slo- 
venije je treba na novo zaposliti 4 delavce - od tega 2 namest- 
nika, 1 pomočnika in 1 strokovnega delavca (priloga-tabela). 
Predlog je oblikovan racionalno, obravnavan je bil v vseh 
občinah z odgovornimi funkcionarji skupščin in družbenopo- 
litičnih organizacij ter tudi sprejet. 

II. SAMOUPRAVNA ORGANIZIRANOST V 
ZDRUŽENEM DELU IN DRUŽBENOEKONOMSKI 
ODNOSI 

1. Spremembe samoupravnega organiziranja v 
letu 1984 

Za obravnavano razdobje so značilne številne spremembe v 
različnih oblikah institucionalne organiziranosti. Kot je raz- 
vidno iz statističnega prikaza, je med zadevami, ki smo jih 
obravnavali pravobranilci, približno vsaka deseta s področja 
samoupravne organiziranosti. Pri tem posebej izstopajo tudi 
spremembe y notranji organiziranosti, tj. na področju izvaja- 
nja posameznih poslovnih funkcij (trženja, informatike, 
kadrov, razvoja, planiranja,...), kar je odraz doslednejša upo- 
števanja ekonomskih zakonitosti in trga oziroma vključevanja 
v mednarodno menjavo dela. Družbeni pravobranilci samou- 
pravljanja ugotavljamo, da gre pri tem praviloma za izvajanje 
posameznih funkcij oziroma del in nalog, ki bi jih sicer delavci 
(skladno s 46. in 47. členom ZZD) kot dobri gospodarji z 
družbenimi sredstvi morali organizirati v svoji organizaciji 
združenega dela ali v katerikoli obliki samoupravnega združe- 
vanja dela in sredstev. 

Za spremembe na področju institucionalne organiziranosti 
je moč ugotoviti, da je en del ekonomsko in družbeno smotrn, 
ker je odraz pozitivnega delovanja ekonomskih zakonitosti in 
trga. Tu gre zlasti za tiste panoge oziroma dejavnosti, v 
katerih so se v minulih letih nakopičila največja strukturna 
neskladja (gradbeništvo in industrija gradbenega materiala, 
promet, energetika,...). Drugi del statusnih sprememb pa je 
bolj odraz stihije, ki jo prinaša nedosledno prilagajanje 
gospodarskega sistema zahtevam ekonomske stabilizacije, in 
ne sledijo dovolj ali pa sploh ne sledijo zakonsko opredelje- 
nemu smotru posameznih oblik samoupravnega organizira- 
nja dela in sredstev. 

Glede obveznih oblik organiziranja, tj. temeljnih organizacij 
združenega dela in delovnih organizacij, družbeni pravobra- 
nilci samoupravljanja ugotavljamo, da dinamika in vsebina 
teh sprememb premalo odraža načrtno in sprotno spremlja- 
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nje, predvsem pa ne zagotavlja celovite vsebine zakonskih 
pogojev za organiziranje temeljnih organizacij združenega 
dela oziroma delovnih organizacij. Ugotavljamo, da se pre- 
večkrat le ocenjuje prisotnost zakonskih pogojev, premalo pa 
je zavestnih prizadevanj, da bi v praksi načrtno vzpostavljali 
takšno kadrovsko ter tehničnp - tehnološko sestavo in orga- 
niziranost družbenih sredstev, ki omogoča sprotno in raz- 
vojno učinkovitejše upravljanje in gospodarjenje z družbe- 
nimi sredstvi, upoštevaje bistvo osnovnega proizvodnega 
odnosa. Na ta dejstva opozarjajo tudi ugotovitve o neuveljav- 
Ijanju zakonskih določil o motnjah pri poslovanju. 

Za leto 1984 je značilno, da še vedno raste težnja po 
ukinjanju TOZD.* V letu 1983 smo družbeni pravobranilci 
samoupravljanja obravnavali 48, v letu 1984 pa 100 takšnih 
primerov. Pri tem ugotavljamo, da delavci svojo pravico in 
dolžnost glede organiziranja (320. člen ZZD) in spreminjanja 
organiziranosti temeljnih organizacij združenega dela (326. in 
342. člen ZZD) praviloma uresničujejo na podlagah, ki necelo- 
vito ali pomanjklivo opredeljujejo prisotnost temeljnih zakon- 
skih pogojev. Stališče družbenih pravobranilcev samouprav- 
ljanja - ki smo ga uveljavljali v praksi - je, da v takšnih 
primerih niso zagotovljeni pogoji, da bi se delavci lahko 
odločili za organiziranost, ki bi omogočala in zagotavljala 
družbeno in ekonomsko smotrno uporabo družbenih sred- 
stev oziroma njihovo nenehno obnavljanje, izboljševanje in 
povečevanje kot materialno osnovo svojega in celotnega 
družbenega dela. 

Na ta vprašanja posebej opozarjamo, ker družbeni pravo- 
branilci samoupravljanja kljub dogovoru pogosto nismo 
obveščeni o namerah za spreminjanje samoupravne organizi- 
ranosti v času, ko bi lahko skladno z zakonom uveljavljali 
svojo funkcijo preventivnega delovanja. V primerih, ko je 
takšen postopek potekal ob ustvarjalnem in pravočasnem 
sodelovanju družbenih pravobranilcev samoupravljanja, 
komisij za spremljanje uresničevanja zakona o združenem 
delu pri skupščinah občin, sindikatu in drugih subjektih, so se 
praviloma uveljavile rešitve, ki so skladne z bistvom zakonskih 
določil. Toda v praksi se je pogosto dogajalo, da so se zamisli 
o reorganizaciji oblikovale v ozkih skupinah brez temeljitejše 
ocene oziroma analize zakonskih pogojev. 

V takšnih primerih se pogosto pojavljajo posplošene ocene 
o neprimernosti, tj. neracionalnosti in ekonomski neučinkovi- 
tosti, ki se prisoja organiziranosti v temeljnih organizacijah 
združenega dela, v resnici pa se z reorganizacijo (združeva- 
njem več temeljnih organizacij združenega dela, spreminja- 
njem temeljnih organizacij združenega dela v delovne enote 
itd.) le prikrivajo bistveni vzroki manj uspešnega poslovanja. 
Ti se prenašajo v novo obliko organiziranosti, ne da bi bili 
sprejeti ukrepi za razreševanje pravih vzrokov slabega poslo- 
vanja. 

Družbeni pravobranilci samoupravljanja ugotavljamo, da so 
dejanski razlogi v takšnih primerih pogosto tudi neurejeni, 
tj. nesamoupravni družbenoekonomski odnosi v ustvarjanju, 
pridobivanju in razporejanju dohodka (najsibo kot skupnega 
prihodka ali dohodka, pa tudi svobodne menjave dela pri 
organizacijah združenega dela skupnega pomena). Med dru- 
gim se je pokazalo, da je v praksi le redko celovito uresničena 
zakonsko opredeljena funkcija temeljne organizacije združe- 
nega dela in delovne organizacije. Tako ima temeljna organi- 
zacija združenega dela včasih le funkcijo delovne enote, dru- 
gič pa so v njej organizirane vse funkcije delovne organiza- 
cije, ki zato v takšnem primeru deluje boij kot skupnost 
temeljne organizacije združenega dela. 

Vključevanje družbenega pravobranilca samoupravljanja v 
razreševanje konfliktov, ki jih poraja takšna organiziranost, je 
pokazalo, da je enega od razlogov za takšno stanje in pro- 
bleme, ki se iz tega porajajo, treba iskati tudi v dejstvu, da 
poslovodni organi temeljne organizacije združenega dela in 
delovne organizacije (pa tudi neobveznih oblik organizirano- 
sti) ne uresničujejo svojih zakonsko opredeljenih pravic, dolž- 
nosti in odgovornosti glede medsebojnih razmerij med poslo- 
vodnimi organi temeljne organizacije združenega dela, 
delovne organizacije in sestavljene organizacije združenega 
dela (516.- 519. člen ter 534. in 535. člen ZZD). Če bi poslo- 
vodni organi dosledno uresničevali svoje v zakonu oprede- 
ljene pravice, dolžnosti in odgovornosti, bi v praksi morali 
sproti in učinkovito razreševati prave vzroke medsebojnih 
neskladij oziroma razhajanj, ki pogosto preko politizacije 
delavcev pripeljejo do hudih konfrontacij celo med delavci 
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znotraj posameznih delovnih organizacij. 
Neuresničevanju odgovornosti poslovodnih organov, pa 

tudi drugih subjektov, zlasti skupščin občin gre prisoditi tudi 
dejstvo, da v primeru izločanja temeljne organizacije združe- 
nega dela iz sestava delovne organizacije niso pravočasno 
urejene medsebojne pravice in obveznosti te temeljne organi- 
zacije združenega dela do drugih temeljnih organizacij zdru- 
ženega dela v sestavi iste delovne organizacije, kar je pogoj, 
da bi se temeljna organizacija združenega dela lahko izločila. 
V letu 1984 so tudi sicer bistveno porasli problemi, ki so 
posledica neurejenih odnosov med organizacijami združe- 
nega dela glede razporejanja sredstev, pravic in obveznosti 
(indeks 1984/1983 je 192). V takšnih primerih bodo morale v 
prihodnje svojo vlogo uveljavljati tudi skupščine občin, ki 
skladno z določili zakona o združenem delu (628. in 629. člen) 
lahko določijo rok za odpravo razlogov oziroma sprejmejo 
začasen ukrep. 

Glede sprememb na področju samoupravne organiziranosti 
družbeni pravobranilci samoupravljanja posebej izpostav- 
ljamo pojav neuspelih referendumov (463. člen ZZD) o različ- 
nih predlogih sprememb v samoupravni organiziranosti. To je 
eden od razlogov za vse številnejše zahteve, da bi referendum 
kot obliko osebnega izjavljanja o neodtujljivih pravicah delav- 
cev nadomestili z delegatskim odločanjem (delavski svet). Z 
analizo neuspelih referendumov (kar velja nasploh tudi za 
odločanje o različnih samoupravnih splošnih aktih) smo druž- 
beni pravobranilci samoupravljanja ugotovili, da je osnovni 
razlog negativnih izidov referendumov nedemokratičen 
postopek pripravljanja podlag za odločanje o statusnih spre- 
membah. V praksi je namreč poprejšnja obravnava (462. člen 
ZZD), ki naj bi zagotavljala resnično demokratično razčiščeva- 
nje vseh nejasnih in odprtih vprašanj, povsem prezrta ali pa je 
omejena le na goli formalizem. To pa ohranja splošnost pred- 
logov, nezaupanje in neinformiranost delavcev ter nasploh 
poglablja njihovo nezadovoljstvo s poslovodnimi organi ter 
delavci s posebnimi pooblastili (ki so avtorji takšnih aktivno- 
sti), pa tudi z razmerami v družbi, kar dobiva vse večjo razsež- 
nost. Logična posledica takšnih razmer so neuspeli referen- 
dumi. Toda namesto samokritike nedemokratičnih postopkov 
se največkrat kot krivci navajajo delavci oziroma prenizka 
samoupravna zavest. Ni torej slučajno, da se v praksi namesto 
»odprtih kart« delavcem pogosto zagotavlja le formalno odlo- 
čanje, da bi s6 nato v primeru neuspelega referenduma, prav 
delavcem pripisalo nesamoupravno ravnanje. 

V praksi se včasih referendumsko odločanje resda sprevrže 
v svoje nasprotje, saj delavce silimo, da na ta način odločajo 
tudi o nepomembnih, tj. zgolj formalnih spremembah samou- 
pravnih splošnih aktov. Vendar pa so po mnenju družbenega 
pravobranilca samoupravljanja ekonomsko in družbeno 
nesprejemljiva stališča, da naj bi referendumsko odločanje 
omejili na minimum ali pa ga v celoti odpravili. To bi namreč 
pomenilo, da pristajamo na koncept posrednega odločanja 
(ker je bistvo delegatskega odločanja njegova neposrednost) 
oziroma da stabilizacijo družbe temeljimo prav na bistvenih 
razlogih njene nestabilnosti, tj. na ohranjanju odtujenosti 
delavcev od bistvenih odločitev o družbeni reprodukciji (kot 
je zapisano v dolgoročnem programu ekonomske stabiliza- 
cije), ne pa na demokratizaciji družbe. Družbeni pravobranilci 
samoupravljanja menimo, da gre v bistvu za problem, kako 
presegati protidemokratsko zavest, ki je bolj ali manj prisotna 
v vseh družbenih ustanovah in ne upošteva, da je kakovost 
družbenih odločitev v neposredni korelaciji z demokratič- 
nostjo njihovega sprejemanja. 

Kaže, da se še vedno ne zavedamo, da je prav kakovost 
odločitev najcenejši dejavnik družbenega razvoja ter da je 
demokratičnost v procesu oblikovanja odločitev eden osnov- 
nih pogojev kakovosti odločanja. Da gre za deformacijo zave- 
sti, zlasti pri subjektih, ki pripravljajo predloge odločitev, pove 
tudi podatek, da se v praksi praviloma vedno računa le z enim 
samim možnim izidom, tj. sprejemom referendumskega pred- 
loga. Zastavlja se vprašanje, čemu naj bi potem sploh služilo 
odločanje z osebnim izjavljanjem, če naj bi bii izid vedno 
pozitiven. 

Najmanj, kar bi po mnenju družbenih pravobranilcev samo- 
upravljanja morali upoštevati glede razčiščevanja: referen- 
dum - da ali ne - je dejstvo, da je sedanja ekonomska in 
družbena kriza predvsem odraz nedemokratičnosti oziroma 
uzurpacije ustavne pravice delavcev, da oni sami neposredno 

odločajo o vseh bistvenih vprašanjih družbene reprodukcije, 
ker so se in se še prav te odločitve sprejemajo v ozkih krogih 
oziroma v posameznih ustanovah političnega sistema mimo 
delavcev. 

2. Osebni dohodki in skupna poraba 
Družbeni pravobranilci samoupravljanja smo v letu 1984 

svojo aktivnost na tem področju uresničevali z razreševanjem 
problemov, š katerimi so se soočali posamezni delavci pri 
uveljavljanju pravice do OD, predvsem pa s številnimi pobu- 
dami, opozorili in zahtevami do organizacij združenega dela 
zaradi postopkov in vsebine sprejemanja, dograjevanja, neiz- 
vajanja ali nezakonitosti določil v samoupravnih splošnih 
aktih, ki urejajo politiko oblikovanja in delitve sredstev za OD 
in skupno porabo. Ugotavljamo, da je število zadev s tega 
področja v porastu (vsak šesti obravnavani primer zadeva 
delitev sredstev za osebne dohodke in skupno porabo), kar 
kaže, kje je žarišče naše ekonomske in družbene krize (naj- 
sibo v smislu vzrokov ali posledic). Razmere na področju 
delitve OD so nasploh nezadovoljive. Kljub temu, da so ta 
vprašanja stalno v ospredju družbene aktivnosti, bistveni pre- 
miki niso bili doseženi. Delitev osebnih dohodkov dobiva v 
praksi vse več značilnosti pasivne socialne politike oziroma 
izgublja nekatere bistvene karakteristike osebnega prisvaja- 
nja po delu in rezultatih dela. Ekonomske razloge gre po 
mnenju družbenih pravobranilcev samoupravljanja pripisati 
dejstvu, da se je realna vrednost osebnega dohodka mnogim 
delavcem že približala, izenačila ali celo padla pod realno 
vrednostjo izdatkov za reprodukcijo delovne sile. Ugotav- 
ljamo, da družbena aktivnost ni dovolj usmerjena k presega- 
nju bistvenih vzrokov, kar se kaže tudi v tem, da npr. prepo- 
časi odpravljamo prakso neproduktivnega zaposlovanja, zna- 
čilno za sedemdeseta leta. 

Politika osebnega dohodka se v organizacijah združenega 
dela še vedno pojmuje le kot politika delitve, le v manjšem 
številu organizacij združenega dela pa so prisotna spoznanja 
in prizadevanja, da bi z domišljenimi organizacijskimi posegi 
zagotovili takšno organiziranost (tj. tehnično delitev dela), 
usklajenost in koordinacijo nalog in opravil, ki pogojuje in 
omogoča, da bo delo slehernega in vseh delavcev zagotav- 
ljalo bistveno večji, zlasti kakovostnejši delovni prispevek k 
ustvarj&nju dohodka. Razumljivo je, da zato zgolj uporaba 
metodologije za analitično vrednotenje del in nalog, ki je sicer 
v različnih izpeljankah uporabljena v večini organizacij zdru- 
ženega dela, sama po sebi ni prtnesla bistvenih sprememb. 
Osebni dohodek se neredko deli le po analitični oceni, ne pa 
po dejanskem delovnem prispevku posameznega delavca, kar 
velja predvsem za delo izven neposredne proizvodnje. 

Družbeni pravobranilci samoupravljanja ugotavljamo, da je 
eden osnovnih razlogov za takšne razmere tudi neustrezen 
(številčno in po sposobnostih) kadrovski sestav strokovnih 
služb, ki pripravljajo strokovne podlage za razreševanje te 
problematike. Poleg primanjkljaja usposobljenih kadrov tudi 
na nekaterih drugih ključnih področjih (npr. trženje, informa- 
tika, razvoj, planiranje) je to še en kazalec, ki kaže, da zelo 
počasi obvladujemo posledice inflacijske ekonomije iz minu- 
lih let. V mnogih primerih je to pogojevalo prekinitve dela 
oziroma spontane sestanke zaradi delitve osebnih dohodkov. 
Takšno prakso so dodatno spodbujale še številne, vendar le 
načelne in v praksi le delno uresničene izjave oziroma usmeri- 
tve o tem, da se realni osebni dohodek ne sme več zmanjše- 
vati oziroma da je treba z ukrepi socialne politike zaščititi 
gmotni položaj delavcev z najnižjimi prejemki. 

Delitev OD je nekakšen sintetični kazalec dejanskih proiz- 
vodnih odnosov v družbi. Razumljivo je, da so bili zato mnogi 
problemi, ki se pojavljajo v delu in poslovanju OZD, povezani 
(posredno ali neposredno) s politiko delitve OD. 

Splošna ocena družbenih pravobranilcev samoupravljanja 
je, da so samoupravni splošni akti, ki urejajo ta vprašanja, 
kljub dolgoletnemu dopolnjevanju in spreminjanju v mnogih 
primerih še vedno preveč splošni oziroma načelni, kar velja 
zlasti za samoupravne sporazume o skupnih osnovah in meri- 
lih za delitev sredstev za OD. So pa tudi takšne OZD, ki 
takšnega samoupravnega akta sploh nimajo. Mnenje družbe- 
nih pravobranilcev samoupravljanja je, da so družbenoeko- 
nomsko neustrezni vsi akti, ki vprašanja politike OD oprede- 
ljujejo le kot politiko delitve OD - konflikti nastajajo praviloma 
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v takšnih primerih - ,ker delavcem ne dajejo odgovora, kak- 
šen delovni prispevek (po obsegu in kakovosti) jim lahko 
zagotovi višji OD. Stabilizacijskim prizadevanjem ustrezajo le 
tisti samoupravni akti, ki jasno določajo haloge (obseg in 
kakovost delovnega prispevka) slehernega in vseh delavcev v 
ustvarjanju dohodka oziroma nove vrednosti ter delitev OD v 
tem smislu obravnavajo le kot odraz - posledico takšnega 
ravnanja. 

Vključevanje družbenih pravobranilcev samoupravljanja v 
razreševanje problemov, ki se pojavljajo v delitvi OD, je poka- 
zalo, da je še vedno polno nejasnosti ob metodologiji za 
vrednotenje del in nalog, in sicer tako glede njene vsebine kot 
oblike odločanja. Prevladujoče je stališče, da določilom 
zakona o združenem delu (129. člen) ustreza le analitična 
metoda, manj pa je upoštevano izhodišče, da bi morali v 
sleherni OZD pred vrednotenjem nalog in opravil preveriti 
obstoječo organiziranost ter zagotoviti celovitost, soodvis- 
nost, jasnost razmejitve in potreben obseg vseh nalog in 
opravil, ki jih delavci morajo organizirati v katerikoli obliki 
združevanja (TOZD, DO SOZD, DSSS, OZD skupnega 
pomena, poslovni skupnosti itd.), da bi ravnali skladno z 
načelom dobrega gospodarja z družbenimi sredstvi (skladno 
z vsebino 46. in 47. člena ZZD). 

V družbenih prizadevanjih, da bi osnovni proizvodni celici 
(TOZD in DO) zagotovili relativno ekonomsko samostojnost, 
družbeni pravobranilci samoupravljanja menimo, da je to 
mogoče doseči le s celovito aktivnostjo vseh subjektivnih 
dejavnikov, da se najprej preveri ter nato izpelje temeljita 
notranja reorganizacija OZD.Le tako je mogoče preseči 
prakso stihijskega urejanja teh vprašanj oziroma zagotoviti za 
uspešnost gospodarjenja in upravljanja uresničevanje neka- 
terih ključnih nalog, ki so bile v razmerah neupoštevanja 
ekonomskih zakonitosti opuščene ali povsem zanemarjene. 
To je namreč eden osnovnih pogojev, da v praksi uveljavljamo 
značilnosti tržno-blagovne proizvodnje. 

Družbeni pravobranilci samoupravljanja ugotavljamo, da se 
v OZD pojavljajo številni konflikti, ker delavci ob odločanju 
(referendumu) o skupnih osnovah in merilih za delitev OD 
niso bili hkrati seznanjeni tudi z rezultati uporabe te metodo- 
logije, kar je sicer v pristojnosti odločanja DS. Necelovitost in 
splošnost samoupravnih aktov o skupnih osnovah in merilih 
nadalje ustvarja potrebo po nenehnem dopolnjevanju ali 
spreminjanju, ker dodatno zahtevajo še številne spremembe 
obstoječe zakonodaje s tega področja. Institut osebnega 
izjavljanja - referendum tako v praksi pogosto postane svoje 
nasprotje. Kljub temu pa ni sprejemljiva praksa - družbeni 
pravobranilci samoupravljanja smo zaradi tega posredovali 
številne pobude in zahteve - da se odločitve o spremembah v 
delitvi OD - v praksi zlasti za poslovodne delavce in delavce s 
posebnimi pooblastili sprejemajo v nasprotju z zakonom le na 
DS ali zboru delavcev. 

Praksa kaže, da ob spreminjanju samoupravnih aktov s 
področja delitve OD OZD le izjemoma izpeljejo tudi korenite 
spremembe, tj. resnično reorganizacijo del in nalog, ki jo 
dobesedno zahtevajo obsežne in strokovno zahtevne naloge 
ekonomske stabilizacije. Takšne spremebe največkrat osta- 
nejo bolj površinske. Po oceni družbenih pravobranilcev 
samoupravljanja je to osnovni razlog, zakaj v proizvodnih 
OZD delavci (večina dela v neposredni proizvodnji) niso nav- 
dušeni za »velike« spremembe. Že površna analiza takšnih 
primerov je pokazala, da se v posredni proizvodnji (strokovne 
službe, administracija, vodilni delavci, itd ...) glede nizke 
izkoriščenosti delovnega časa, meglene odgovornosti, 
pomanjkljivo opredeljenih nalog in opravil, privilegiranosti, 
itd. ne predvidevajo ukrepi za odpravo takšnih pomanjklji- 
vosti. 

Družbeni pravobranilci samoupravljanja nadalje ugotav- 
ljamo, da raste pogostost prekinitev dela ali izsiljenih sestan- 
kov zaradi neobveščenosti in nezadovoljstva delavcev glede 
delitve OD. V večini primerov so delavci tudi uveljavili svoje 
zahteve po višjem OD ne glede na ekonomiko in družbeno 
upravičenost. Podobne značilnosti ima včasih tudi ravnanje 
IS skupščin občin, ki so v primeru izgub OZD dovoljevali 
izplačilo neokrnjenih OD z utemeljitvijo, da gre za objektivne 
razloge. Družbeni pravobranilci samoupravljanja menimo, da 
je to le posledica večletnega neuveljavljanja postopkov ozi- 
roma ukrepov, ki jih zakon nalaga poslovodnim organom, 
skupščinam družbenopolitičnih skupnosti in drugim subjek- 
tom v zvezi z nastopom motenj ali izgub v poslovanju OZD. 
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Družbeni pravobranilci samoupravljanja smo skladno z zako- 
nom posredovali v primerih, ko so bile v nekaterih OZD ob 
zaključnih računih za leto 1983 sprejete nezakonite odločitve, 
da se dokončen obračun OD izpelje z izplačilom enakih abso- 
lutnih zneskov vsem delavcem ne glede na njihov celoletni 
delovni prispevek k doseženemu skupnemu rezultatu dela. 

Za leto 1984 je značilna tudi aktivnost pri sprejemanju 
samoupravnih sporazumov dejavnosti. Ob doslej pripravlje- 
nih sporazumih ugotavljamo, da se pogosto pojavlja nezado- 
voljstvo OZD, ki menijo, da so na predloge sporazumov posre- 
dovale veliko koristnih pripomb, ki pa niso bile upoštevane. 
Prisotno je zlasti prepričanje, da je vprašanje delitve OD na 
podlagi minulega dela preveč poenostavljeno oziroma prak- 
tično vprašljivo. Nasploh pa imajo to vprašanje OZD v svojih 
aktih, razen redkih izjem, nerazdelano. 

Glede delitve sredstev sklada skupne porabe v letu 1984 
družbeni pravobranilci samoupravljanja nismo ugotovili 
pomembnejših kršitev zakonskih ali samoupravnih aktov. 
Vendar pa število obravnavanih pojavov s tega področja kljub 
temu raste (indeks 1984/1983 je 157). Opozoriti pa moramo, 
da so razlike v obsegu sredstev, izplačanih za posamezne 
namene iz sredstev sklada skupne porabe, marsikdaj nespre- 
jemljivo visoke. Mnenje družbenih pravobranilcev samou- 
pravljanja je, da §p pripombe številnih OZD glede tega uteme- 
ljene, saj gre praviloma za delitev sredstev, ki niso odraz 
dejanskega prispevka delavcev posamezne OZD k skupnemu 
družbenemu dohodku. Morali bi namreč upoštevati, da je 
načelo delitve po delu in rezultatih dela mogoče uveljavljati 
glede na ugotovljeni dohodek le v primeru, ko je dohodek 
odraz stvarnega prispevka delavcev neke OZD k rasti druž- 
bene produktivnosti dela. V primerih, ko pa gre v dokajšnji 
meri za inflacijski dohodek, ali za (prerazporejen) dohodek, ki 
je posledica dolgoletnega poglabljanja cenovnih neskladij, pa 
se to načelo sprevrže v svoje nasprotje. S tem v zvezi družbeni 
pravobranilci samoupravljanja ugotavljamo, da imajo katego- 
rijo izjemnega dohodka, ki vsaj deloma onemogoča te defor- 
macije, primeno opredeljene le posamezne OZD, čeprav ni 
nobenih utemeljenih razlogov, da bi morali odlašati s samou- 
pravnim razreševanjem teh vprašanj. 

3. Pojavi in oblike posebnih ugodnosti delavcev 
na podlagi družbenih sredstev 

Družbeni pravobranilci samoupravljanja v SR Sloveniji oce- 
njujemo, da se širijo pojavi določanja posebnih ugodnosti 
zaposlenih delavcev v organizacijah združenega dela na 
račun družbenih sredstev. Pri teh pojavih se srečujemo na eni 
strani z neskladnostjo med določenimi načeli upravljanja 
(uporabljanja) družbenih sredstev (ki imajo značaj družbene 
lastnine) in družbenimi razmerji v praksi, ki »dopušča« take 
ugodnosti, in na drugi strani z uporabo družbenih sredstev, 
nasprotno njihovi naravi in namenom. 

Družbeni pravobranilci samoupravljanja v SR Sloveniji smo 
v letu 1984 pripravili posebno poročilo o pojavih in ugodno- 
stih delavcev na podlagi družbenih sredstev (objavljeno v 
Biltenu DPS SRS št. 44, marec 1984). Prikazani primeri poseb- 
nih materialnih in drugih ugodnosti, ki jih dobivajo delavci 
glede na to, v katerih organizacijah so zaposleni, so dovolj 
značilni za oceno, da se od nekdanjih »zgodovinskih« materi- 
alnih ugodnosti (deputatni premog za rudarje, režijske vozov- 
nice za železničarje itd.) širijo tudi v druge dejavnosti in 
organizacije z novimi materialnimi in drugimi ugodnostmi 
(gradbeni material, tekstil, živilske proizvode, pijače itd. po 
»znižani ceni za svoje delavce«). V posameznih organizacijah 
so take ugodnosti povezane z vrsto dela in statusnim položa- 
jem posameznih delavcev (telefonski priključki in plačilo 
določenega števila impulzov, naročnine časopisov, revij, upo- 
rabe službenih avtomobilov za prevoz na delo in iz dela itd.). 

Glede na pogostost takih ugodnosti in število udeležencev, 
ki imajo »pravico« do takih materialnih dobrin oziroma proiz- 
vodov, bi pri razreševanju navedenih nezakonitih pojavih pri- 
laščanja družbenih sredstev morali upoštevati: 

1. razširjenost pojavov glede na tradicionalnost in množič- 
nost upravičencev (npr. vsi delavci v organizaciji združenega 
dela oz. v celotni panogi dejavnosti); 

2. pojave, ki kažejo na omejitve po vrsti ter količini proizvo- 
dov in storitev kot tudi glede na omejeno število upravičencev 
med zaposlenimi; 
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3. pojave, ko so do posameznih ugodnosti upravičeni le 
posamezni delavci glede na statusni položaj ali posebna po- 
oblastila v procesu dela. 

Navedena razvrstitev nam je lahko samo podlaga za dogo- 
vor ob opredeljevanju širše družbene akcije ter za določanje 
nalog družbenim subjektom pri odpravljanju družbeno škod- 
ljivih pojavov pri gospodarjenju z družbeno lastnino. Se 
natančnejša razvrstitev po dejavnostih in udeležencih glede 
različnih materialnih ugodnosti in storitev pa bi nas zagotovo 
usmerila v diferenciran pristop pri njihovem odpravljanju. 

Pri določanju smeri in vsebine družbene akcije bo treba 
izhajati iz politike uresničevanja dolgoročnega programa 
gospodarske stabilizacije. V zaostrenih razmerah gospodarje- 
nja z dohodkom ter omejenih možnosti rasti sredstev za 
osebne dohodke se bodo ti pojavi v družbi in v posameznih 
organizacijah združenega dela še bolj izpostavljali. Tako se že 
Sedaj srečujemo z dvema navidez protislovnima situacijama, 
in sicer: sprejeta je družbena usmeritev po večjem in učinko- 
vitejšem varovanju družbene lastnine, v mnogih organizacijah 
pa so prisotne tendence, da bi si z različnimi ugodnostmi 
»popravljali« svoj materialni položaj, čeprav na nezakoniti 
osnovi razpolaganja z družbeno lastnino. 

V zvezi z materialnimi ugodnostmi, ki jih delavci v posamez- 
nih organizacijah združenega dela pridobivajo pod ugodnej- 
šimi pogoji oziroma po nižji ceni pri nabavi proizvodov ali 
storitev, pa opozarjamo tudi na 25. člen zakona o blagovnem 
prometu (Ur. I. SRS št. 21/77). Le-ta določa: 

»Organizacija združenega dela ne sme posameznemu 
kupcu oziroma uporabniku ali delavcu, ki je v delovnem 
razmerju v tej organizaciji, prodati blaga ali opraviti storitve v 
blagovnem prometu po nižji ceni ali pod ugodnejšimi pogoji, 
kot prodaja blago ali opravlja storitev drugim posameznim 
kupcem oziroma uporabnikom. 

Prepoved iz prejšnjega odstavka se ne nanaša na ugodno- 
sti, ki so urejene s samoupravnim sporazumom, sklenjenim 
med organizacijo združenega dela in organizacijo potrošni- 
kov, in na ugodnosti, ki jih proizvodna organizacija združe- 
nega dela daje svojim delavcem v skladu s svojim samouprav- 
nim splošnim aktom.« Ta izjema omogoča organizacijam 
združenega dela, da skladno s svojim samoupravnim sploš- 
nim aktom lahko prodaja svojim delavcem izdelke oziroma 
opravlja storitve po nižji ceni oziroma pod ugodnejšimi 
pogoji, kot prodaja izdelke oziroma opravlja storitve drugim 
kupcem oziroma uporabnikom storitev. S tem povezani pojavi 
pa kažejo na prisvajanje sredstev na kolektivno lastniški pod- 
lagi, saj niso redki primeri, ko delavci prodajajo te proizvode 
drugim, kot se to dogaja pri prodaji novih avtomobilov 
domače proizvodnje, lesa, tekstilnih izdelkov, premoga idr. 
Takšna preprodaja pa postaja razširjena posebno v času 
pomanjkanja določenih proizvodov in izdelkov v redni prodaji 
na domačem trgu. 

Ustavno sodišče SFRJ in ustavna sodišča republik in avto- 
nomnih pokrajin so v okviru spremljanja pojavov v zvezi z 
uveljavljanjem ustavnosti in zakonitosti proučevala in obrav- 
navala tudi določbe samoupravnih splošnih aktov posamez- 
nih organizacij združenega dela, v katerih je predvideno, da 
delavci teh organizacij lahko koristijo sredstva dela oziroma 
proizvode in storitve svojih delovnih organizacij z določenim 
popustom ali brezplačno. Ocenjujoč ustavnost in zakonitost 
takih določb samupravnih splošnih aktov, so ustavna sodišča 
sprejela stališče, da delavci ne morejo uporabljati za t^ 
namene družbena sredstva za proizvodnjo in delo na osnovi 
same pravice dela na teh sredstvih. Vsako prisvajanje sred- 
stev in proizvodov družbenega dela, ki ni zasnovano na delu 
in ustvarjenem dohodku, pomeni pačenje družbene lastnine v 
smislu skupinske lastnine. Po ustavi SFRJ so rezultati dela 
delavca edina osnova pridobivanja proizvodov družbenega 
dela, in to sorazmerno prispevku delavca pri ustvarjanju 
dohodka. Zato določanje možnosti pridobivanja matarialnih 
koristi samo na osnovi dela z družbenimi sredstvi v določeni 
organizaciji ni v skladu z Ustavo SFRJ niti z zakoni, ki urejajo 
vprašania razporejanja skupnega prihodka in delitve dohodka 
v organizacijah združenega dela. Iz teh razlogov so ustavna 
sodišča ukinjala navedene določbe samoupravnih splošnih 
aktov kot neustavne in nezakonite. 

O pojavih in vprašanjih olajšav, ki jih dajejo organizacije s 
področja prometa (jugoslovanske železnice, JAT, PTT) pa je 
Ustavno sodišče obvestilo v letu 1979 (Su št. SU 5/15 - 79 z 

dne 27. 6.1979) Skupščino SFRJ, Svet Zveze sindikatov Jugo- 
slavije in Zvezno konferenco SZDL Jugoslavije. Iz navedenega 
obvestila povzemamo naslednje: 

- Po oceni Ustavnega sodišča samoupravni akti temeljnih 
in drugih organizacij združenega dela, v katerih se določajo 
pogoji pridobivanja skupnega prihodka na način, da se pro- 
met, ustvarjen s koriščenjem olajšav, ne vračunava v skupni 
prihodek, niso v skladu z ustavnimi in zakonskimi predpisi; 
- po oceni Ustavnega sodišča temeljne organizacije lahko 

uvajajo olajšave za delavce, zaposlene pri njih, pri čemer so 
dolžne, da zagotovijo sredstva za pokrivanje teh olajšav iz 
čistega dohodka temeljne organizacije; 

- prav tako je Ustavno sodišče mnenja, da ne bi bilo smo- 
trno odpravljanje tega družbenega pojava iz sistema, samo z 
odločbami ustavnih sodišč. Ta pojav bi morali odpravljati 
postopoma, v določenem časovnem obdobju z organizirano 
akcijo, v kateri bi sodelovali vsi tisti družbeni činitelji, ki bi 
lahko pripomogli k uspešnosti take akcije glede na svoje 
pristojnosti in odgovornosti. 

Pri izvrševanju svoje funkcije se družbeni pravobranilci 
samoupravljanja na področju varstva družbene lastnine že 
več let srečujemo s pojavi in oblikami posebnih materialnih in 
drugih ugodnosti, ki jih imajo delavci na podlagi po našem 
mnenju nezakonitega prisvajanja družbene lastnine. Pri 
odpravljanju navedenih pojavov pa doslej ni bilo usklajene 
akcije pa tudi ne prizadevanj drugih družbenih subjektov, ki 
so tudi odgovorni za stanje in odpravljanje pojavov ogrožanja 
družbene lastnine. 

Družbeni pravobranilec samoupravljanja SR Slovenije 
predlaga razpravo v organih Skupščine SR Slovenije in v 
organih družbenopolitičnih organizacij zato, da bi na podlagi 
njihovih stališč pripravil podlage za enotno ravnanje družbe- 
nih pravobranilcev samoupravljanja v SR Sloveniji. Glede na 
razširjenost pojavov in tradicijo dobivanja določenih ugodno- 
sti, ki že imajo značaj prisvojenih pravic zlasti v nekaterih 
dejavnostih, je zato loliko bolj potrebna dogovorjena druž- 
bena akcija za postopno odpravo navedenih ugodnosti. 

Akcija samo družbenih pravobranilcev samoupravljanja za 
odpravo nekaterih ugodnosti, ki jih imajo delavci sedaj, ne bi 
bila dovolj učinkovita, če za to ne bo prej pripravljena in 
utemeljena družbenopolitična akcija pri vseh družbenih sub- 
jektih. Prepričani smo namreč, da morajo delavci tako akcijo 
sprejeti ter dajati oporo tistim institucijam, ki so odgovorne za 
ustavnost in zakonitost v socialističnem samoupravnem 
sistemu. Res pa je tudi, da bodo delavci uspešno odpravljali 
vse vrste ugodnosti in privilegije v samoupravnem sistemu, če 
bodo na organiziran način v svojih družbenopolitičnih organi- 
zacijah opredelili ravnanje in primere nezakonitega skupin- 
sko-lastniškega prisvajanja družbene lastnine. 

4. Svobodna menjava dela 
1. V letu 1984 je Izvršni svet Skupščine SR Slovenije pripra- 

vil »Analizo o uresničevanju svobodne menjave dela v družbe- 
nih dejavnostih« (objavljeno v listu »Poročevalec«, Skupščina 

\ SRS št. 30, 16. 10. 1984, Priloga), ki je bila podlaga za javno 
razpravo, ki bo zaključena v Skupščini SR Slovenije v letu 
1985 s sprejemom stališč oziroma usmeritve aktivnosti za 
nadaljnje uveljavljanje svobodne menjave dela v družbenih 
dejavnostih. Družbeni pravobranilci samoupravljanja smo se 
vključevali v javno razpravo s tem, da smo posredovali svoja 
spoznanja in ugotovitve. V tem poročilu ne navajamo ugotovi- 
tve in ocene iz razprav, ker bo to opravljeno v okviru SZDL in 
sindikatov posebej za razpravo v zborih Skupščine SR Slove- 
nije v letu 1985. 

2. Družbeni pravobranilci samoupravljanja ugotavljamo, da 
v mnogih organizacijah združenega dela še vedno nimajo 
ustreznih in z zakonom o združenem delu skladnih samou- 
pravnih sporazumov o medsebojnih odnosih med delavci 
TOZD in delavci delovnih skupnosti skupnih služb. 

Aktivnost družbenih pravobranilcev samoupravljanja je bila 
tudi v letu 1984 usmerjena v spremljanje in sodelovanje pri 
dograjevanju odnosov med delovnimi skupnostmi in TOZD 
zlasti v gospodarskih OZD. V posameznih primerih pa smo 
družbeni pravobranilci samoupravljanja s pobudami zahtevali 
uskladitev odnosa med delovnimi skupnostmi in TOZD v 
delovnih organizacijah z določili zakona o združenem delu, 
republiškega zakona o skupnih osnovah svobodne menjave 
dela (Ur. I. SRS, št. 17/79) in republiškega zakona o planiranju 
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(Ur. I.SRS), št. 1/80). Dejavnost DPS v preteklih letih 
(1980-1983) je omogočila, da smo Svoje aktivnosti uresniče- 
vali na skupnih podlagah za ravnanje v posameznih primerih. 
Prav tako smo tudi spoznali konkretne rešitve v posameznih 
organizacijah in odprta vprašanja njihovega praktičnega reše- 
vanja. 

Družbeni pravobranilci samoupravljanja ne moremo v vseh 
delovnih organizacijah stalno sremljati izvajanje določil 
samoupravnega sporazuma po vseh opredeljenih osnovah 
(95. čl. ZZD). V tistih primerih, kjer pa smo sodelovali pri 
razreševanju spornih razmerij, so se izpostavljala tale vpra- 
šanja: 

- v zaostreni gospodarski situaciji prihaja pogosteje do 
»spora« med TOZD in delovno skupnostjo pri gibanju deleža 
dohodka za DSSS v dohodku TOZD (posebej, če se je v 
primerjavi s prejšnjimi obdobji relativno zmanjšal); pri določa- 
nju vsebine (vrsta, obseg, kakovost dela), ki naj bi jih delovna 
skupnost opravljala za temeljne organizacije, kot tudi v vred- 
notenju prispevka k uspehu pri poslovanju in zadovoljevanju 
potreb in interesov organizacij, za katere delovna skupnost 
opravlja dela in naloge (in želijo neodvisno od gibanja 
dohodka in vrednotenja njihovega dela delavcev v DSSS) 
»zadržati« enako rast osebnih dohodkov v DSSS pa tudi v 
TOZD zaradi »uravnilovke« ter zaradi vsega navedenega spre- 
meniti določila v sprejetem samoupravnem sprazumu; 
- nekorektno (neskladno z zakonom) izpeljan dohodkovni 

odnos na podlagi svobodne menjave dela in počasnost pri 
ureditvi ter rešitvi odprtih vprašanj med TOZD in delovno 
skupnostjo povzročata zaostreno situacijo v delovni organiza- 
ciji in med temeljnimi organizacijami. 

Urejanje in korektna izpeljava odnosov med delavci TOZD 
in delavci delovne skupnosti s svobodno menjavo dela je 
zagotovo pomemben samoupravni odnos-tako za utrjevanje 
delavčevega položaja kot tudi za dobro gospodarjenje z druž- 
benimi sredstvi. 

Zato je nujno, da bomo družbeni pravobranilci samouprav- 
ljanja tudi v prihodnje s svojim sodelovanjem, s pobudami in 
predlogi ukrepov pristojnih organom v TOZD, DO in delovnim 
skupnostim spodbujali ureditev in izpeljavo zakonsko sklad- 
nih odnosov s svobodno menjavo dela. Ustvarjanje dohodka 
in spremljanje rezultatov mora biti sočasen in medsebojno 
soodvisen proces tako v TOZD kot tudi v delovni skupnosti, 
zato mora biti urejanje in dograjevanje teh odnosov skupno in 
sočasno v vseh organizacijah, ki so organizirale delovno 
skupnost skupnih služb. 

5. Motnje v poslovanju organizacij združenega 
dela 

Družbeni pravobranilci samoupravljanja smo tudi v letu 
1984 kot nalogo trajnejše narave spremljali uresničevanje 
zakonskih določil o motnjah v poslovanju OZD. 

Na pomembnost instituta motenj smo pričeli opozarjati že 
leta 1979, v letu 1982, posebej pa 1983 pa smo temeljiteje 
pristopili k ugotavljanju stanja ozirma aktivnosti na tem po- 
dročju. 

Tako poteka že nekaj let, ko ugotavljamo, da je odzivnost 
OZD za dopolnitev samoupravnih splošnih aktov na tem 
področju relativno majhna ter da v sorazmerno velikem šte- 
vilu OZD, kljub sicer formalno sprejeti pobudi družbenega 
pravobranilca samoupravljanja, še niso ustrezno uredili 
postopkov za ugotavljanje in odpravo motenj v poslovanju. 
Pristopi OZD na tem področju so pretežno formalne narave, 
kar pomeni, da niso konkretizirani in dodelani niti kriteriji za 
spremljanje poslovanja OZD in ugotavljanje pojavov motenj, ti 
so lahko tako po vsebini kot tudi po obsegu zelo raznovrstni, 
niti temeljni nosilci ukrepanja in predlogov za odpravo motenj 
s strani samoupravnih organov, odgovornih delavcev in dru- 
gih delavcev s posebnimi pooblastili itd. 

Že v skupnem poročilu o aktivnosti družbenih pravobranil- 
cev samoupravljanja pri uveljavljanju zakonskih določil o 
motnjah v poslovanju OZD, izdelanem v začetku 1984. leta 
(Bilten DPS SRS, št. 43/84), smo ugotavljali, da so le redke 
organizacije združenega dela, ki bi zadovoljivo opredelile 
spremljanje rezultatov poslovanja kot osnovo za ugotavljanje 
motenj. Med razlogi, ki jih navajajo OZD za nezadovoljivo 
stanje na tem področju, pa najdemo tudi neopravičeno sklice- 
vanje na posamezne nesprejete usmeritvene dokumente, kot 

so družbeni dogovor o skupnih osnovah in merilih za samou- 
pravno urejanje odnosov pri pridobivanju in delitvi dohodka v 
SFRJ in samoupravne sporazume dejavnosti. 

Predpogoj za delovanje instituta motenj v gospodarjenju 
OZD je torej tekoče spremljanje poslovanja. Pri tem pa ugo- 
tavljamo, da se tudi metodologija Gospodarske zbornice Slo- 
venije kot ena izmed možnih metod spremljanja rezultatov 
poslovanja v organizacijah združenega dela ni uveljavila. Prav 
gotovo bomo na tem področju storili premalo, če ne bomo 
dosegli tudi določene enotnosti v informacijskem sistemu, ki 
bo zadovoljiva podlaga za spremljanje in primerjanje rezulta- 
tov poslovanja organizacij združenega dela. 

Stanje se tudi ob zaključku leta 1984 ni bistveno izboljšalo. 
Tako med drugim ugotavljamo, da organizacije združenega 
dela, ki so poslovno leto zaključile z izgubo, praviloma nimajo 
v svojih aktih vgrajenih določil o ugotavljanju in odpravi 
motenj v poslovanju. To pa kaže na določeno soodvisnost 
med opredelitvijo določil o motnjah v poslovanju in dejanskim 
poslovanjem z izgubami. 

Zato menimo, da bi bilo z vidika varstva družbenih interesov 
in pravočasnega ukrepanja nujno, da dosledno vztrajamo na 
realizaciji 152. člena zakona o združenem delu, to pa bo tudi 
ena izmed pomembnih nalog v programu dela, družbenih 
pravobranilcev samoupravljanja v letu 1985. 

6. Razširjena reprodukcija in minulo delo 
V preteklem letu je bila aktivnost družbenih pravobranilcev 

samoupravljanja v precejšnji meri usmerjena k uresničevanju 
določil ZRRMD in k usklajevanju samoupravnih splošnih 
aktov z ZRRMD. 

Ob ugotovitvi, da je konec leta 1983 potekel zakonski rok, 
do katerega je bilo potrebno uskladiti samoupravne splošne 
akte z zakonom, ter da v organizacijah združenega dela do 
izteka zakonskega roka ne bodo mogli urediti teh odnosov, 
smo družbeni pravobranilci samoupravljanja na podlagi skup- 
nega dogovora posredovali proti koncu leta 1983 in v začetku 
leta 1984 pobude in predloge organizacijam združenega dela 
in samoupravnim organom v gospodarskih organizacijah 
materialne proizvodnje, da izvedejo vsafnujno potrebne spre- 
membe in dopolnitve samoupravnih splošnih aktov. 

Podatki, ki so bili v januarju in februarju 1984 zbrani, so 
pokazali, da je večina organizacij združenega dela šele začela 
usklajevati samoupravne splošne akte z ZRRMD. 

Na seminarju v Mariboru v juliju 1984 smo se dogovorili, da 
bomo spremljali aktivnosti za realizacijo določil ZRRMD ter 
da bomo izdelali posebno informacijo in poročilo, v katerem 
bomo ocenili usklajenost samoupravnih splošnih aktov z 
zakonom in jo vsebinsko posplošili za območje republike. 

Zato smo družbeni pravobranilci samoupravljanja posredo- 
vali konec septembra 1984 organizacijam združenega dela 
vprašalnike, ki so zajemali uskladitev samoupravnih splošnih 
aktov z II. in III. poglavjem ZRRMD, tj. odnose pri gospodarje- 
nju z'investicijskimi sredstvi ter ugotavljanje sredstev za OD 
na podlagi minulega dela. Poleg teh vprašalnikov smo druž- 
beni pravobranilci samoupravljanja tudi na druge načine ugo- 
tavljali, kako se uresničujejo določila omenjenega zakona. 

Na osnovi teh vprašalnikov in razgovorov v organizacijah 
združenega dela ter ocen odgovorov vseh družbenih pravo- 
branilcev samoupravljanja v SR Sloveniji je izdelal družbeni 
pravobranilec samoupravljanja SR Slovenije konec leta 1984 
poročilo o usklajenosti samoupravnih splošnih aktov z 
ZRRMD, ki smo ga sprejeli na skupni seji v novembru 1984 v 
Novem mestu ter ga posredovali najpomembnejšim organom 
in institucijam v SR Sloveniji, da se opredelijo do njegovih 
ugotovitev, določijo aktivnosti za uresničevanje zakona in 
opredelijo aktivnosti drugim organom in organizacijam (Poro- 
čilo je objavljeno v Biltenu DPS SRS št. 48/85, str. 73, zato ne 
bomo navajali vseh, ampak le najpomembnejše ugotovitve). 

Ugotovili smo, da v organizacijah združenega dela še niso 
zagotovljeni takšni pogoji, ko bi lahko delavci resnično 
gospodarili in odločali o razpoložljivem prihodku in tudi ne o 
sredstvih za razširjeno reprodukcijo. Ker ni mogoče računati 
na spontano urejanje teh odnosov, je nujno, da vsi družbeni 
subjekti podpremo delavce pri njihovih prizadevanjih za vzpo- 
stavitev takih odnosov v združenem delu, ki bodo omogočili 
obvladovanje sredstev za razširjeno reprodukcijo. 

Ugotavljanje in izdvajanje izjemnega dohodka še vedno 
predstavlja velik problem v OZD. Prav zaradi tega je potrebno 
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vzpodbuditi sprejem družbenega dogovora o skupnih osno- 
vah in merilih za samoupravno urejanje odnosov pri pridobi- 
vanju in delitvi dohodka v SFRJ, ki mora, upoštevaje tudi 
praktične izkušnje, razdelati podlage za prikazovanje uspeš- 
nosti upravljanja in gospodarjenja z družbenimi sredstvi. 

Velik problem za OZD predstavlja tudi določitev merila za 
veliko in majhno investicijo, zaradi česar je treba sprejeti 
čimprej dogovor o enotnih osnovah in merilih, o kakšni veli- 
kosti investicijskih vlaganj odločajo delavci, o kakšnih pa 
organi upravljanja. Ker je prav odločanje delavcev o investicij- 
skih vlaganjih kot eden od glavnih ciljev, ki jih opredeljuje 
ZRRMD, takšen dejavnik, ki najbolj vpliva na rezultate gospo- 
darjenja in na osebni dohodek, ki je rezultat minulega dela, je 
treba vztrajati pri pobudi, ki jo je dal družbeni pravobranilec 
samoupravljanja SR Slovenije Službi družbenega knjigovod- 
stva Slovenije, da v vseh primerih investicijskih odločitev 
Služba družbenega knjigovodstva Slovenije zahteva od prija- 
vitelja investicije tudi sklep delavskega sveta. Sprejemanje 
investicijskih odločitev v posameznih organizacijah združe- 
nega dela še vedno ni skladno z ZRRMD in ker še vedno v 
mnogih OZD delavski sveti sprejemajo investicije na stari 
način, odločajo ovelikih investicijah, ki jih skrijejo za majh- 
nimi investicijami, s čimer pa skrijejo tudi odgovornost za 
neuspešne investicije. 

Družbenopolitične skupnosti pri gospodarjenju z investicij- 
skimi sredstvi ne uresničujejo svojih z ustavo določenih pra- 
vic in dolžnosti in ne ugotavljajo motenj v samoupravnih 
odnosih, ki jih opredeljuje ZRRMD in se ne vključujejo dovolj 
v akcijo za realizacijo določil ZRRMD. 

Pri uresničevanju pravic delavcev do dela OD na podlagi 
minulega dela je nekaj organizacij združenega dela izvedlo 
poskusne sisteme delitve, vendar pa še vedno prevladuje stari 
način vrednotenja minulega dela po delovni dobi in po stalno- 
sti. V večini OZD čakajo na širše družbene opredelitve, na 
samoupravne sporazume dejavnosti, na strokovne podlage in 
informacijske sisteme. 

Vendar pa vse to ne more predstavljati utemeljenih razlogov 
za odlaganje usklajevanja samoupravnih splošnih aktov v 
ZRRMD in neaktivnosti pri realizaciji določil zakona. Noben 
zakon, pa tudi ta ne more predpisovati vzorcev in rešitev, ki bi 
bile sprejemljive in uporabne za vse organizacije združenega 
dela v vseh dejavnostih. Zakon vsebinsko opredeljuje delova- 
nje, način in sistemske rešitve in če v OZD v teh okvirih ne 
delujejo, pomeni to nespoštovanje zakonov, pomanjkanje 
odgovornosti ali pa nestrokovnost in neustrezno kadrovsko 
zasedbo. 

Zato smo predlagali, da je v letu 1985 na področju ZRRMD 
treba zahtevati dosledno uresničevanje določil zakona, pred- 
vsem kar zadeva upravljanje in gospodarjenje z investicijskimi 
sredstvi, ter v nasprotnem primeru tudi ustrezno ukrepati. 
Pozvali smo najpomembnejše organe v SR Sloveniji, da v 
okviru celotne družbene akcije opredelijo aktivnost za uresni- 
čevanje določil ZRRMD ter pospešijo sprejem strokovnih pod- 
lag, ki bodo v pomoč organizacijam združenega dela na tistih 
področjih ZRRMD, kjer je to najbolj potrebno. 

7. Inventivna dejavnost 
Družbeni pravobranilci samoupravljanja smo v obravnava- 

nem obdobju nadaljevali z aktivnostjo, ki smo jo začeli v 
prejšnjih obdobjih, s ciljem, da bi v družbi oblikovali kako- 
vostne podlage za razreševanje problemov na področju 
invencijske in inovacijske dejavnosti. Pri tem smo v letu 1984: 

1. Ocenjevali zakonitost posameznih licenčnih pogodb zla- 
sti glede določil, ki avtorjem licenc zagotavljajo nadomestilo v 
odstotku vrednosti slehernega proizvedenega izdelka, kar 
privede celo do oderuških pogodb po načelih obligacijskega 
prava. 

2. Pripravljali posvetovanje o raziskovalni dejavnosti na 
univerzah in drugih visokih šolah, kar naj bi omogočilo, da bi 
te ustanove raziskovalno delo končno uredile na zakonit 
način. 

V mnogih primerih smo družbeni pravobranilci samouprav- 
ljanja posredovali pobude samoupravnim organom za spre- 
membo nezakonitih aktov s^področja inovacijske in invencij- 
ske dejavnosti, v nekaj primerih pa smo posredovali tudi 
zahtevo sodišču združenega dela, da ugotovi ničnost posa- 
meznih pogodb. 
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Iz celotne aktivnosti družbeni pravobranilci samoupravlja- 
nja na tem področju izpostavljamo naslednje splošne ugoto- 
vitve: 

- dajalci izključnih licenc izrabljajo statusne spremembe 
organizacij združenega dela na način, da z njeno pravno 
naslednico sklenejo novo licenčno pogodbo, s katero si zago- 
tovijo podaljšanje plačevanja licenčnine po prenehanju pra- 
vice, ki jo daje licenca; 

- v nekaterih organizacijah združenega dela niso dojeli 
vsebine in smisla patentne zaščite in iz nje izhajajočih patent- 
nih zahtevkov. Zato se dogaja, da plačujejo licenčno odškod- 
nino za uporabo izuma, ki ga v proizvodnji izkoriščajo drugi, 
ali za odstop pravice za proizvodnjo nepatentiranih proiz- 
vodov; 

- organizacije združenega dela sklepajo licenčne pogodbe 
tudi za tehnične izboljšave, ki sejie uporabljajo v dejavnosti, 
za katero so registrirane, kar je v nasprotju z 10. členom 
zakona o varstvu izumov, tehničnih izboljšav in znakov razli- 
kovanja, ki določa, da se mora tehnična izboljšava nanašati 
na dejavnost organizacije združenega dela, ki naj bi to teh- 
nično izboljšavo uporabljala; 
- v organizacijah združenega dela se poslužujejo tudi 

avtorskih pogodb za nagrajevanje raziskovalnih del svojih 
delavcev, čeprav raziskovalno delo obsega storitve, ki spa- 
dajo v skupno poslovanje organizacij, v katerih so avtorji v 
rednem delovnem razmerju; 
- izumi, ustvarjeni pri delu z družbenimi sredstvi, so pogo- 

sto prepuščeni izumiteljem, čeprav se nanašajo na tehnolo- 
gijo v isti temeljni organizaciji, kjer so bili ustvarjeni. V takšnih 
primerih odstopajo izumitelji popolno in izključno licenco za 
izkoriščanje izuma tisti organizaciji združenega dela, ki izde- 
luje opremo, na katero se izum nanaša. Tako prihaja do 
primerov, da mora temeljna organizacija, ki hoče kupiti 
opremo, v katero je vgrajen pri njej ustvarjeni izum, proizva- 
jalcu v ceni opreme plačati tudi odškodnino za »lastni« izum; 

- družbeni pravobranilci samoupravljanja pa pri svojem 
delovanju varstva družbene lastnine opažamo, da se ne spo- 
štujejo določila 2., 3. in 4. odstavka 204. člena zakona o 
pravdnem postopku, ki določajo, da morajo tudi redna 
sodišča v primeru sporov s tega področja obveščati družbe- 
nega pravobranilca samoupravljanja o postopkih, ki so pove- 
zani z zakonsko opredeljeno funkcijo družbenega pravobra- 
nilca samoupravljanja - to je varstvom družbene lastnine in 
samoupravnih pravic. 

8. Cene 
V letu 1984 so področje cen urejali zakon iz leta 1980 (Ur. I. 
SFRJ, št. 1/80, 38/80) ter posamezni odloki, v novembru pa je 
bil objavljen nov zakon o sistemu družbene kontrole cen, ki je 
pričel veljati s 1. 1. 1985. 

Oba zakonska akta sta vplivala na razmere pri oblikovanju 
cen, kar se je še posebej odrazilo v času sprejemanja novega 
zakona, ko je bilo že jasno, da veljavni zakon ne ustreza in 
organizacije združenega dela izigravajo predpise ter nezako- 
nito oblikujejo cene. Tedaj veljavni zakon je namreč predpiso- 
val administrativno določena merila za oblikovanje cen, ki 
niso ustrezala gospodarski stvarnosti in odnosom med eko- 
nomskimi subjekti, novi zakon pa naj bi omogočal kot pod- 
lago za oblikovanje cen ekonomske in tržne zakonitosti. 
Pomembno določilo je tudi urejanje celotne družbene aktiv- 
nosti vseh nosilcev družbene kontrole cen od delavcev v 
TOZD do organov družbenopolitičnih skupnosti. 

Kljub takemu neurejenemu stanju pa družbeni pravobra- 
nilci samoupravljanja nismo bili le opazovalci razmer, ampak 
smo tudi ukrepali skladno z dogovorom in navodilom. 

Področje oblikovanja in kontrole cen je bilo v letu 1984 zelo 
aktualno glede na naloge v dolgoročnem programu ekonom- 
ske stabilizacije. Družbeni pravobranilci samoupravljanja smo 
se zato tudi seznanjali z načinom oblikovanja cen ter z uskla- 
jenostjo samoupravnh splošnih aktov z veljavnimi predpisi in 
se vključevali pri preverjanju upravičenosti dviga cen v prime- 
rih, ko je družbeni pravobranilec samoupravljanja SR Slove- 
nije posredoval ugotovitve republiških in inšpekcijskih orga- 
nov o prekoračitvah projekcij cen. 

Na skupnem sestanku zveznega, republiških in pokrajinskih 
družbenih pravobranilcev samoupravljanja so ti opozorili na 
nepravilnost postopkov, ki so predpisani z zakonom za spre- 
jem in za spremembo samoupravnih aktov, pri čemer je 
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pomembno, ali jih je sprejel ustrezen organ upravljanja. Ugo- 
tovljeno je namreč bilo, da poslovodni organi niso delavcem 
predložili celovite slike stanja in niso pripravili več možnih 
rešitev (povečanje produktivnosti dela, izkoriščanje notranjih 
rezerv, kapacitet...). 

Najbolj pereči problemi so se pojavljali tedaj, ko so bili s 
sklenjenimi samoupravnimi sporazumi prizadeti družbeno- 
ekonomski odnosi, zato je bilo na posvetu zveznega, republi- 
ških in pokrajinskih družbenih pravobranilcev samoupravlja- 
nja dne 3. 2. 1984 dogovorjeno, da se skladno z antiinflacij- 
skim programom in programom ekonomske stabilizacije 
prične z aktivnostjo tudi na tem področju. 

Ob sprejemu novega zakona o sistemu družbene kontrole 
cen (Ur. I. SFRJ, št. 64/84) z dne 28. 11. 1984 je družbeni 
pravobranilcev samoupravljanja SR Slovenije pripravil 
obvezno navodilo o ukrepanju družbenih pravobranilcev 
samoupravljanja ob izvajanju tega zakona v primerih, ko orga- 
nizacije združenega dela in druge samoupravne organizacije 
in skupnosti ne bodo določile postopkov za oblikovanje cen, 
pravic in dolžnosti organov upravljanja in načinov obveščanja 
delavcev o kazalcih, ki so podlaga za oblikovanje cen. 

Navodilo obvezuje družbene pravobranilce samoupravlja- 
nja, da bodo v skupni in kontinuirani akciji z opozarjanjem in 
tudi ukrepanjem zahtevali dosledno izvajanje določil zakona 
glede usklajenosti samoupravnih splošnih aktov z zakonom, 
saj bodo le samoupravni splošni akti, ki* bodo določali 
postopke in načine oblikovanja cen ter način obveščanja 
delavcev o kazalcih, ki so osnova za oblikovanje cen, osnova 
za družbeno kontrolo cen. 

V letu 1984 je bil sprejet tudi nov skupni dogovor zveznega, 
republiških in pokrajinskih družbenih pravobranilcev samou- 
pravljanja na področju samoupravnega odločanja o cenah, ki 
predvideva, da naj družbeni pravobranilci samoupravljanja po 
svoji presoji sodelujejo z organi tržne inšpekcije, z gospodar- 
skimi zbornicami, organi za cene in drugimi subjekti druž- 
bene kontrole cen. 

Velik del cen proizvodov in storitev se oblikuje s samou- 
pravnim sporazumevanjem, s katerim se trajneje določajo 
elementi za oblikovanje cen. Tretji člen zakona posebej zave- 
zuje, da se pri določanju elementov ne sme izkoristiti mono- 
polen položaj in ne na kakšen drug nezakonit način spraviti v 
neenakopraven položaj organizacije združenega dela. Prav 
tako se s samoupravnimi sporazumi ne smejo oblikovati cene 
med organizacijami združenega dela, ki proizvajajo tovrstne 
proizvode. Prav zaradi tega je potrebno še posebej poudariti, 
da so bili zelo pogosti pojavi, da so v organizacijah združe- 
nega dela mimo veljavnih cen oblikovali višje cene ne samo s 
samoupravnimi sporazumi o cenah, ampak z raznimi drugimi 
samoupravnimi sporazumi, da so bile organizacije združe- 
nega dela, ki so jim bili predlagani v sprejem sporni samou- 
pravni sporazumi, često pod pritiskom, da jim v prihodnje ne 
bo zagotovljena redna dobava materiala in surovin, če predla- 
ganega sporazuma ne bodo podpisale. 

Taki nezakoniti pojavi iz preteklosti, za katere je bilo priča- 
kovati ob sprejemu novega zakona o družbeni kontroli cen, 
da jih ne bo več, se pojavljajo tudi v zadnjem času, kar 
pomeni, da delujejo neodvisno od zakonskih predpisov in po 
svoje oblikujejo in vplivajo na odnose med ekonomskimi 
subjekti. 

Prav zaradi tega in pa na osnovi opredeljenih aktivnosti ter 
v okviru zakonskih določil, se bomo družbeni pravobranilci 
samoupravljanja tudi v prihodnje vključevali v problematiko 
oblikovanja cen in izvajanja zakona o sistemu družbene kon- 
trole cen. 

III. DRUGA PODROČJA AKTIVNOSTI 
DRUŽBENIH PRAVOBRANILCEV 
SAMOUPRAVLJANJA 

1. Začasni ukrepi družbenega varstva 
samoupravnih pravic in družbene lastnine 

Skupščina družbenopolitične skupnosti nastopa pri uresni- 
čevanju družbenega varstva z začasnimi ukrepi, če nastanejo 
v organizaciji združenega dela bistvene motnje v samouprav- 
nih odnosih ali so huje prizadeti družbeni interesi ali če 
organizacija združenega dela ne izpolnjuje z zakonom dolo- 

čenih obveznosti. Ukrepi družbenega varstva, ki jih spreje- 
majo občinske skupščine, so že vrsto let predmet obravnava- 
nja družbenih pravobranilcev samoupravljanja zaradi svojih 
pristojnosti, ki jih imajo na tem področju svojega delovanja. 
Družbeni pravobranilci samoupravljanja v SR Sloveniji smo o 
tej problematiki v letu 1984 pripravili Informacijo o začasnih 
ukrepih družbenega varstva samoupravnih pravic in družbene 
lastnine v letu 1982 in 1983 v SR Sloveniji (Bilten DPS SR 
Slovenije, marec 1984, št. 44), Poročilo o delu DPS SR Slove- 
nije v letu 1983 (Bilten DPS SR Slovenije, april 1984, št. 45) in 
Nekatera vprašanja uporabe instituta ukrepov družbenega 
varstva, o katerih bo potrebno doseči soglasje (Bilten DPS SR 
Slovenije, julij 1984, št. 47). Pri ocenjevanju dosedanje prakse 
izvajanja začasnih ukrepov družbenega varstva ugotavljamo, 
da sistematično doseženih rezultatov teh ukrepov ni spremljal 
noben družbeni organ in da so občasna poročila in ugotovitve 
dajali le družbeni pravobranilci samoupravljanja. 

Iz letnih statističnih poročil družbenih pravobranilcev 
samoupravljanja navajamo naslednje podatke: 
 i  

število organizacij združenega dela v 
letih 

 1980 1981 1982 1983 1984 
- predlogi skupščini DPS za 
uporabo začasnih ukrepov 
družbenega varstva s strani 
družbenih pravobranilcev 
samoupravljanja 47 32 19 6 12 
- predlogi, dani za uporabo ' 
začasnih ukrepov drugih 
organov; družbeni 
pravobranilci samoupravljanja 
dajali mnenje 33 24 28 37 24 
Skupaj število ukrepov 80 56 47 43 36 

Ocenjujemo, da uporaba ukrepov družbenega varstva 
pomeni poseg družbenopolitične skupnosti v OZD le takrat, 
ko so ugotovljene bistvene motnje v samoupravnih odnosih 
ali hudo oškodovani družbeni interesi. Zato lahko trdimo, da 
so ukrepi, usmerjeni v uporabo po njihovi izjemnosti in takrat, 
kadar vsa druga sredstva za varstvo samoupravnih pravic in 
družbene lastnine niso bila uspešna. Število ukrepov iz leta v 
leto pada. V prvem obdobju uveljavljanja ukrepov družbenega 
varstva smo se kot pobudniki in predlagatelji pojavljali predv- 
sem družbeni pravobranilci samoupravljanja. V obdobju 1982/ 
84 pa so predlagatelji ukrepov predvsem izvršni sveti, drugi 
tudi pristojni organi in organizacije pa se kot pobudniki sploh 
ne oziroma le zelo izjemoma pojavljajo (zbor delavcev, organ 
samoupravne delavske kontrole, sindikat, služba družbenega 
knjigovodstva, ustanovitelj OZD, sodišče in upniki). 

V zvezi z začasnimi ukrepi je treba opozoriti na zelo pogo- 
sto prakso, da se ti ukrepi sprejmejo zaradi slabega gospodar- 
jenja. Običajno se temu razlogu dodajajo tudi ostali razlogi, ki 
so bolj ali manj povezani z izgubo. V takih povezavah pa je 
iluzorno pričakovati, da bo z začasnim ukrepom, ki je omejen 
največ za eno leto, dosežen pozitivni rezultat takega ukrepa 
(podaljšanje začasnega ukrepa za več kot eno leto pa po 
zakonu ni dopustno, ker bi s tem začasnost tega ukrepa 
izgubila svoj pomen in smisel!). Saniranje gospodarskega 
stanja v organizaciji mora zato potekati po postopku ugotav- 
ljanja motenj (152. člen zakona o združenem delu) ali v pred- 
sanacijskem in sanacijskem postopku (zakon o sanaciji in 
prenehanju organizacij združenega dela), kar omogoča, da ne 
bi prihajalo do stanja, da se vse to povezuje in utemeljuje s 
sprejemom začasnih ukrepov družbenega varstva zoper orga- 
nizacijo zdraženega dela. 

V posameznih primerih je očitno tudi to, da pojmujejo 
ukrepe družbenega varstva v smislu prisilne uprave (odbor za 
prisilno upravo, obvezna razrešitev direktorja idr.), kar pa je z 
ustavo in zakonom o združenem delu bistveno drugače ure- 
jeno. 

Družbeni pravobranilci samoupravljanja se opredeljujemo, 
da mora biti uporaba ukrepov družbenega varstva dosledna 
zoper vse tiste organizacije, v katerih ugotovljeno stanje potr- 
juje, a so izkrivljeni samoupravni družbenoekonomski odnosi 
(prilaščanje družbenih sredstev ali kako drugače nezakonito 
razpolaganje z njimi ali uporaba družbenih sredstev v 
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nasprotju s svojo naravo in namenom, če so huje prizadeti 
družbeni interesi pri njihovi uporabi, upravljanju in razpolaga- 
nju) ali če se kako drugače onemogoča uresničevanje druž- 
bene funkcije družbene lastnine. 

Družbeni pravobranilci samoupravljanja ocenjujemo, da bi 
morali biti drugi organi in organizacije, ki so po zakonu prav 
tako pooblaščeni dati pobudo za začasne ukrepe družbenega 
varstva, aktivnejši in bolj usposobljeni v nadzoru pri varstvu 
ustavnosti in zakonitosti glede samoupravnih družbenoeko- 
nomskih odnosov in družbene lastnine. Pri predlaganju ukre- 
pov zoper posamezne organizacije združenega dela so se v 
praksi pokazala kot zelo sprejemljiva ravnanja, kadar so bile 
aktivnosti posameznih organov in organizacij usklajene v 
postopkih pri ugotavljanju stanja, oblikovanju pobud oziroma 
predlogov za sprejem v občinski skupščini. 

Pri pripravi ukrepov družbenega varstva pa je vselej priso- 
ten problem zagotovitve primernih kadrov, ki po svojih stro- 
kovnostih in drugih potrebnih kvalitetah dajejo garancijo za 
uspešno delo". Problem kadrov je toliko bolj prisoten, ker 
večina primerov uvajanja ukrepov družbenega varstva zaradi 
zahtevnosti in širine problematike terja kolegijski začasni 
organ, v katerem sodeluje večje število kadrov s področja 
ekonomije, tehnologije, prava. 

Družbeni pravobranilci samoupravljanja ugotavljamo, da je 
pri pripravi predlogov za ukrepe družbenega varstva dosežen 
v zadnjih letih določen napredek. 

Predlogi so se tako glede utemeljenosti in zakonitosti 
bistveno izboljšali zlasti v tistih primerih, kjer temeljijo na 
podatkih SDK ali posebnih delovnih skupin, ki so ugotavljale 
stanje v posameznih OZD. 

Medsebojno sodelovanje družbenih pravobranilcev samou- 
pravljanja, službo družbenega knjigovodstva, organom samo- 
upravne delavske kontrole, sindikatom in izvršnim svetom je 
torej nujno že v fazi priprave začasnih ukrepov družbenega 
varstva; prav tako neobhodno pa je potrebno sodelovanje v 
izvajanju ukrepov pri vzpostavitvi in ureditvi samoupravnih 
družbenoekonomskih odnosov na podlagi družbene lastnine. 

2. Uresničevanje samoupravne organiziranosti 
v stanovanjskem gospodarstvu 

Družbeni pravobranilci samoupravljanja ugotavljamo, da 
kljub dveletni aktivnosti na področju organiziranja »hišne 
samouprave« le-ta še vedno ni v celoti zaživela. Konec leta 
1984 je bilo ustanovljenih 64% vseh predvidenih skupnosti 
stanovalcev. Na podlagi 77. člena zakona o stanovanjskem 
gospodarstvu je bilo sprejetih 1921 sklepov o uvedbi 
»začasne uprave«. Zadnji podatek je predvsem zaskrbljujoč. 
V praksi se namreč postavlja vprašanje časovne omejenosti 
»začasne uprave«, če le-ta ne stimulira stanovalcev za angaži- 
ranje skupnosti stanovalcev. Menimo, da bo za realizacijo cit. 
Zakona potrebna še nadaljnja akcija ne le družbenih pravo- 
branilcev samoupravljanja, pač pa predvsem pristojnih orga- 
nov skupščin občin, samoupravnih stanovanjskih skupnosti 
krajevnih skupnosti in SZDL. 

Nedorečenost nekaterih določb zakona o stanovanjskem 
gospodarstvu povzroča tudi težave skupnostim stanovalcev 
pri izvedbi gospodarjenja s stanovanjsko hišo. Tako še vedno 
obstaja odprto vprašanje obsega pravic in obveznosti skup- 
nost stanovalcev, ki naj bi jih pridobile z aktom vlagatelja v 
smislu 40. člena citiranega zakona. Te nejasnosti so se poka- 
zale pri razreševanju vse bolj perečega problema ogrevanja 
stanovanj. Težave pri uresničevanju hišne samouprave pov- 
zročajo tudi določbe zakona, ki opredeljujejo vlogo skupnosti 
stanovalcev glede njene obveznosti pri plačevanju obratoval- 
nih stroškov stanovanjske hiše. Status pravne osebe skupno- 
sti stanovalcev daje poudarek njeni pravni samostojnosti, v 
posledici česar le-ta samostojno sklepa pogodbe z izvajal- 
skimi organizacijami združenega dela, pri čemer se zavezuje 
tudi za plačilo določenih storitev. Člen 51 zakona o stanovanj- 
skem gospodarstvu pa temu nasprotuje, saj zavezuje izvajalca 
glede izterjave plačila obratovalnih stroškov od posameznih 
stanovalcev. 

Skupnosti stanovalcev so vezanane k poslovanju po nače- 
lih, ki veljajo za vse družbeno pravne subjekte oziroma upo- 
rabnike družbenih sredstev, kar po svojem pravnem statusu 
nedvomno so, vendar pa njihov obseg finančnih sredstev, s 
katerimi razpolagajo, dejansko otftejuje njihovo samostoj- 
nost. 

Skupnosti stanovalcev so se v preteklem letu pogosto obra- 
čale na družbene pravobranilce samoupravljanja za pomoč 
glede razreševanja problematike ogrevanja stanovanj. Ugo- 
tavljamo, da bi bilo za dokončno rešitev sporov na tem 
področju potrebno, da bi skupščine občin opredelile oskrbo s 
toplotno energijo kot komunalno dejavnost ter predpisale 
obvezno uporabo le-te na določenem območju. 

3. Stanovanjska razmerja 
Kršitve samoupravnih pravic na področju reševanja stano- 

vanjskih vprašanj delavcev imajo več ali manj enak značaj že 
nekaj let. Tako prihaja do kršitev predvsem zaradi pomanjklji- 
vosti in nedorečenosti samoupravnih splošnih aktov, nepri- 
mernih osnov in meril za dodeljevanje stanovanj in stanovanj- 
skih posojil, dodeljevanja stanovanj mimo osnov in meril, 
nepravilnega uvrščanja na prioritetno listo ter nedoslednega 
vrednotenja delavčevih stanovanjskih razmer. Večino sporov 
povzročajo določbe samoupravnih splošnih aktov, ki niso 
usklajeni z ustavo, zakonom o stanovanjskih razmerjih ter s 
sporazumi samoupravnih stanovanjskih skupnosti. Pri tem pa 
moramo poudariti, da so precej nejasnosti na tem področju 
povzročila različna stališča v odločbah republiških in zvez- 
nega ustavnega sodišča (vrednotenje delovne dobe). 

V letu 1984 je izstopal predvsem problem nedoslednega in 
različnega izvajanja enega izmed temeljnih načel zakona o 
stanovanjskem gospodarstvu, po katerem je vsakdo dolžan 
prispevati tudi lastna sredstva za pridobitev stanovanjske 
pravice do družbenega stanovanja. Pogoji, kriteriji in merila 
za določitev višine lastne udeležbe so okvirno opredeljeni v 
družbenem dogovoru o skupnih osnovah za zagotavljanje in 
usklajevanje samoupravnih družbenoekonomskih odnosov 
na področju stanovanjskega gospodarstva v SR Sloveniji, 
konkretno pa naj bi to področje samoupravne stanovanjske 
skupnosti uredile v samoupravnih sporazumih o temeljih pla- 
nov. Iz analize družbenega pravobranilca samoupravljanja na 
področju novogoriške regije je razvidno, da samoupravne 
stanovanjske skupnosti niso opredelile kriterijev in meril za 
določitev višine lastne udeležbe, kot jim to nalaga zakon. 

Neusklajenost samoupravnih sporazumov o temeljih plana 
z zakonom na eni strani zavira realizacijo zakona o stanovanj- 
skem gospodarstvu, na drugi strani pa povzroča različno in 
nepravilno normativno urejanje plačila lastne udeležbe v 
organizacijah združenega dela. Tako v nekaterih organizaci- 
jah združenega dela še vedno nimajo opredeljenih meril za 
določitev meril lastne udeležbe, ponekod pa kljub sicer opre- 
deljeni lestvici o določitvi višine lastne udeležbe le-to dolo- 
čajo s sklepi delavskega sveta, kar nekaj organizacij združe- 
nega dela pa je v svojih samoupravnih splošnih aktih oprede- 
lila kriterije za določitev višine lastne udeležbe, ki pa so nižji, 
kot jih določa republiški družbeni dogovor. Ob ugotovitvah 
takšnih nepravilnosti pa družbeni pravobranilci samouprav- 
ljanja nimamo pravne osnove za sugeriranje uporabe republi- 
škega družbenega dogovora, saj organizacije združenega 
dela niso udeleženke družbenega dogovora. Ker bi bilo ukre- 
panje družbenih pravobranilcev samoupravljanja v smislu 
poenotenega pristopa k opredelitvi lastne udeležbe mogoče 
le v primeru, da bi samoupravne stanovanjske skupnosti v 
smislu zakona imele opredeljene pogoje in merila za plačilo 
lastne udeležbe v samoupravnih sporazumih o temeljih pla- 
nov, menimo, da bi bila na tem področju potrebna širša 
družbena akcija. 

Družbeni pravobranilci samoupravljanja nadalje ugotav- 
ljamo, da bi bilo potrebno ponovno proučiti primernost 
lestvice za določitev minimalne višine lastne udeležbe iz repu- 
bliškega družbenega dogovora. Organizacije združenega 
dela namreč menijo, da j6 izvajanje 13. člena republiškega 
družbenega dogovora glede na občuten padec življenjskega 
standarda vse težavnejši, saj vse več delavcev ne zmore pla- 
čila lastne udeležbe po omenjeni lestvici, zaradi česar organi- 
zacije združenega dela iščejo možnosti za oprostitev plačila 
lastne udeležbe mimo določil republiškega družbenega dogo- 
vora. 

4. Delovna razmerja 
Za delovanje družbenih pravobranilcev samoupravljanja v 

letu 1984 je značilno, da smo dali manj opozoril na uskladitev 

poročevalec 23 



samoupravnih splošnih aktov s pozitivno zakonodajo, saj 
ugotavljamo, da ima večina organizacij združenega dela svoje 
akte usklajene z novelo zakona o delovnih razmerjih, z zako- 
nom o pokojninskem in invalidskem zavarovanju ter z zako- 
nom o zdravstvenem varstvu. 

Za obdobje poročanja je značilno predvsem preventivno 
delovanje družbenih pravobranilcev samoupravljanja ter v 
spornih primerih tudi konkretna ukrepanja v zvezi s kršitvijo 
samoupravnih pravic delavcev. Pri tem pa preventivna delova- 
nje obsega predvsem opozarjanje samoupravnih organov ter 
strokovnih služb za zakonitost njihovega dela, ko odločajo o 
posamičnih pravicah delavcev oziroma pripravljajo sklepe 
samoupravnim organom. Pri tem opažamo, da so vse pogo- 
stejše kršitve samoupravnih pravic delavcev ter naraščanje 
sporov pred sodiščem združenega dela predvsem posledica 
nepoznavanja samoupravnih splošnih aktov, nezakonitega 
dela strokovnih služb ter samovolje vodilnih in vodstvenih 
delavcev. Predlagateljev nezakonitih sklepov pa se po pravilu 
ne kliče na odgovornost, zaradi česar menimo, da se osnovne 
organizacije zveze sindikatov ne vključujejo v razreševanje 
problemov. Menimo tudi, da bo potrebno ponovno uvesti 
izobraževanje strokovnih delavcev ter članov pristojnih samo- 
upravnih organov. 

Tako kot v preteklih letih tudi za leto 1984 lahko zaključu- 
jemo, da smo preobremenjeni z dajanjem pravne pomoči na 
področju delovnih razmerij, kar je posledica neuresničevanja 
republiškega zakona o pravni pomoči. Nedvomno bo 
potrebno ponovno opozoriti pristojne družbene dejavnike, da 
se zavzamajo za realizacijo omenjenega zakona. 

Najpogostejše kršitve samoupravnih pravic delavcev na 
področju delovnih razmerij je zaslediti pri sklepanju ter prene- 
hanju delovnega razmerja, pri razporejanju delavcev, pri 
vodenju disciplinskih postopkov ter izrekanju disciplinskih 
ukrepov, pri imenovanju vršilca dolžnosti individualnih poslo- 
vodnih organov, pri razporejanju delovnega časa ter razpore-, 
janju invalidov na ustrezna dela in naloge. 

V letu 1984 se je povečalo število delavcev, ki so iskali 
pomoč pri družbenih pravobranilcih samoupravljanja zaradi 
razporeditve na druga dela in naloge. Obravnavanje teh zadev 
kaže na ugotovitev, da so organizacije združenega dela anga- 
žirano iskale rešitve za racionalnejšo organizacijo dela, 
mnoge pa so bile prisiljene ukinjati določena dela in naloge 
zaradi gospodarskih težav, v katere so zašle. Spori, ki so jih 
sprožile prerazporeditve delavcev, so bili posledica nepra- 
vilne normativne urejenosti tega instituta v samoupravnih 
splošnih aktih. Pokazali pa so se pereči problemi razporejanja 
delavcev, ki nimajo formalno pravno ustreznih kvalifikacij za 
dela in naloge, ki jih opravljajo, imajo pa dolgoletne izkušnje 
in svoja dela obvladujejo. Možnost takšnega razporejanja, ki 
pa ni vedno tudi racionalno, je seveda v pomanjkljivosti opre- 
delitve instituta z delom pridobljenih delovnih zmožnosti v 
samoupravnih splošnih aktih. 

Nemalo pa je tudi razporeditev na druga dela in naloge, ki 
so na videz zakonite, v resnici pa gre za šikano. Gre za 
razporeditev na dela in naloge, ki so manj vrednotena. Takš- 
nih šikan so deležni delavci, ki so člani samoupravnih orga- 
nov, zlasti organa samoupravne delavske kontrole, ter vestno 
in dosledno opravljajo svojo funkcijo. 

Posredovanje družbenih pravobranilcev samoupravljanja je 
bilo dokaj učinkovito pri razporejanju delovnih invalidov na 
ustrezna dela in naloge, saj se kljub določbam zakona o 
pokojninskem in invalidskem zavarovanju ter dopolnitvam 
pravilnikov o delovnih razmerjih vse pogosteje srečujemo s 
tendencami organizacij združenega dela, da se želijo delov- 
nega invalida na kakršenkoli način znebiti z utemeljitvijo, da 
zanj nimajo ustreznih del in nalog. 

Na področju sklepanja in prenehanja delovnega razmeja ter 
poskusnega dela opažamo težnje organizacij združenega 
dela po sklepanju delovnega razmerja za določen čas (po 
večkrat zapored) v primerih, ko zanj ne obstajajo formalni in 
materialni razlogi, in po sprejemanju nezakonitih sklepov o 
sklenitvi delovnega razmerja s kandidati, ki ne izpolnjujejo 
objavljenih pogojev. Pri ocenjevanju uspešnosti poskusnega 
dela se še vedno daje poudarek delavčevi disciplini, ne pa 
njegovi delovni sposobnosti. Opažamo tudi, da je vse več 
organizacij združenega dela, ki prekoračujejo 6-mesečni 
zakonski rok za opravljanje poslovodne funkcije vršilca dolž- 
nosti. S tem problemom je družbeni pravobranilec samou- 

pravljanja v Ljubljani seznanil kadrovske službe izvršnih sve- 
tov skupščin občin. 

Družbeni pravobranilci samoupravljanja ugotavljamo, da se 
kljub nekaterim primerom lažne solidarnosti v organizacijah 
združenega dela povečuje število disciplinskih postopkov, ki 
pa se žal še vedno vodijo le zoper delavce v proizvodnji, zlasti 
na nižjih stopnjah obstoječe hierarhične lestvice. Zelo redki 
so primeri vodenja disciplinskih postopkov zoper delavce s 
posebnimi pooblastili in odgovornostmi ter zoper vodilne 
delavce, katerih odgovornost se tudi sicer ne ugotavlja, kar 
kaže na neučinkovitost načela odgovornosti nasploh. K pora- 
stu disciplinskih postopkov so pripomogli predvsem zao- 
streni pogoji gospodarjenja, deloma pa tudi družbena priza- 
devanja za pravilnejši odnos do dela in družbenih sredstev. 

Nezakonito posredovanje delovne sile 
Družbeni pravobranilci samoupravljanja spremljamo pojav 

nezakonitega posredovanja delovne sile že več let. Sklepanje 
kooperantskih pogodb, katerih vsebina je nezakonita, je bilo v 
preteklih letih v upadanju. Družbeni pravobranilci samouprav- 
ljanja smo uspešno opozarjali delavske svete na nezakonitost 
in ukrepanje. V letu 1984 pa je bil pojav sklepanja kooperant- 
skih pogodb zopet opazen. Z njim so seznanjali družbene 
pravobranilce samoupravljanja inšpekcijske službe, zlasti na 
področju ljubljanskih občin. Tako sklepajo z obrtniki 
pogodbe celo tiste organizacije združenega dela, ki svojim 
delavcem v rednem delovnem času ne omogočajo polne 
zaposlitve. 

Da se odpravijo nezakonitosti na tem področju, je Družbeni 
pravobranilec samoupravljanja Ljubljana podal zahtevo 
delavskim svetom v organizacijah združenega deia na 
področju gradbeništva, da o problemu razpravljajo. 

Delovne razmere delavcev zaposlenih v krajevnih 
skupnostih 

Družbeni pravobranilec samoupravljanja v občini Maribor, 
Koper in še v nekaterih drugih občinah so opozorili Družbe- 
nega pravobranilca samoupravljanja SR Slovenije na problem 
zaposlenih delavcev v krajevnih skupnostih. Gre za manjše 
krajevne skupnosti (Rotovž, Tabor itd.), kjer skušajo ta pro- 
blem rešiti tudi z ustanovitvijo delovnih skupnosti v krajevnih 
skupnostih. Pri tem so opozirili na vrsto pravnih problemov, s 
katerimi so se družbeni pravobranilci samoupravljanja v SR 
Sloveniji v letu 1984 srečevali, saj ni šlo za ustanavljanje 
delovne skupnosti zaradi potreb po opravljanju določenih 
strokovnih opravil za krajevne skupnosti, temveč za ustanovi- 
tev delovne skupnosti zaradi ureditve delovnih razmerij delav- 
cev, zaposlenih v krajevnih skupnostih. Ti problemi so se 
pojavili predvsem pri sprejemanju delavcev v delovno raz- 
merje, pri položaju tajnikov in njihovem delovnem razmerju 
po izteku mandata, pri uveljavljanju svobodne menjave dela 
med delovno skupnostjo in krajevno skupnostjo ipd. Gre torej 
za obširno problematiko na vsem področju SR Slovenije, zato 
se bo Družbeni pravobrančilec samoupravljanja SR Sloveni- 
jev bodoče bolj posvetil reševanjem takšnih in podobnih 
problemov zaposlovanja v krajevnih skupnostih. 

Zaposlovanje študentov prek študentskih servisov 
Družbeni pravobranilec samoupravljanja SR Slovenije se je 

zlasti v poletnih mesecih leta 1984 srečeval, na pobudo občin- 
skih družbenih pravobranilcev samoupravljanja, s problemom 
zaposlovanja študentov prek študentskih servisov. Zakono- 
daja je na tem področju popolnoma jasna. Delovna organiza- 
cija, ki želi za določen čas zaposliti v poletnih mesecih 
delavca zaradi povečanih potreb proizvodnje ali drugega 
zakonitega razloga, ima dve možnosti: zaposliti delavca-tudi 
študenta za določan čas ali pa po pogodbi o delu. Zaposlova- 
nje študentov preko študentskih servisov pomeni namreč 
izpad družbenega dohodka, saj se ne plačujejo obvezne daja- 
tve po zakonu, ker se storitve študentov pokrivajo iz material- 
nih stroškov, s tem pa je oškodovana družbena lastnina, ki jo 
je bil dolžan varovati. 

Ker gre za odprt problem, ki traja že vrsto let in so se z njim 
ukvarjale tudi druge družbenopolitične organizacije in se 
pričakuje tudi v naslednjem letu podoben problem zaposlova- 
nja študentov, zlasti še, ker je preko javnih sredstev obvešča- 
nja povsod poudarjeno, da se s takšnim zaposlovanjem štu- 
dentov izredno pomaga, in ker je bilo predvsem ugotovljeno, 
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da se zaposlujejo najbolj pridni študentje, da pridejo do 
poletnega zaslužka, je Družbeni pravobranilec samoupravlja- 
nja SR Slovenije sklenil, da bo v prihodnjih obdobjih ponovno 
pokrenil akcijo za zakonsko rešitev in ureditev tega vprašanja 
zlasti preko Republiškega komiteja za delo in Republiškega 
komiteja za zakonodajo. 

5. Problematika v zvezi z delovanjem društev v 
letu 1984 

V SR Sloveniji vrsta društev opravlja poleg svoje redne 
dejavnosti tudi gospodarsko dejavnost kot glavno dejavnost 
za pridobivanje sredstev, kar pomeni, da se dejavnost, ki jo 
društva opravljajo ne nanaša na združevanja občanov v dru- 
štva. 

Zaradi poenotenih stališč je Družbeni pravobranilec samou- 
pravljanja SR Slovenije pridobil mnenje Republiškega komi- 
teja za zakonodajo, Inštituta za delo pri Pravni fakulteti v 
Ljubljani, Republiškega sekretariata za finance, Zavoda SR 
Slovenije za statistiko, Službe družbenega knjigovodstva itd. 

Glede na skupna izhodišča je družbeni pravobranilec samo- 
upravljanja SR Slovenije zaključil, da se društva v okviru 
zakonskih določil lahko ukvarjajo tudi z gospodarsko dejav- 
nostjo, če le-ta ne presega namena ustanovitve tega društva 
in registrirane dejavnosti. Ni kazalo torej prelagati spre- 
membo zakona o društvih, ampak o vsakem konkretnem 
primeru presoditi, ali ta dejavnost presega namen delovanja 
društva, in ustrezno ukrepati. Glede statusa delavcev, ki so 
zaposleni v društvih, pa gre nedvomno uporabiti 12. člen 
zakona o delovnih razmerjih, kar pomeni, da je status po 
zakonu urejen, kar pa še ne pomeni, da ne nastaja v praksi 
vrsta problemov, ki jim tako delavci kot člani društva niso kos, 
ker je priprava samoupravnega sporazuma ali pogodbe tako 
zahtevna, da zahteva angažiranje strokovnjakov z določenega 
delovnega prava. 

Drugače pa je, kadar specifični zakon to problematiko že 
ureja kot npr. zakon o lovstvu. 

6. Samoupravna delavska kontrola pri varstvu 
družbene lastnine in samoupravnih pravic 

Za uresničevanje samoupravne delavske kontrole v organi- 
zaciji združenega dela so zavezani delavci, organi upravljanja 
in posebni organ samoupravne delavske kontrole. V tem 
poročilu se ugotovitve nanašajo na poseben organ samou- 
pravne delavske kontrole (odbor, komisija), s katerim naj bi 
družbeni pravobranilci samoupravljanja stalno sodelovali, 
nudili potrebno pomoč in podatke, ki so nujni za opravljanje 
samoupravne delavske kontrole. 

V letu 1984 smo družbeni pravobranilci samoupravljanja 
začeli postopek v 198 primerih (indeks 1983/84 je 94) na 
pobudo organa samoupravne delavske kontrole, v 247 prime- 
rih (indeks 1983/84 je 147) pa smo tem organom v organizaci- 
jah združenega dela dali pobudo za začetek postopka druž- 
beni pravobranilci samoupravljanja. To medsebojno sodelo- 
vanje se je praviloma nanašalo na individualne zadeve, ko je 
bilo treba ugotavljati morebitne kršitve samoupravnih pravic 
posameznih delavcev oziroma za preverjanje postopka spre- 
jemanja odločitev organov upravljanja in skladnosti sprejetih 
odločitev samoupravnih organov z določili samoupravnih 
splošnih aktov. 

Primerjava podatkov iz predhodnih let kaže na to, da se 
aktivnost organov samoupravne delavske kontrole ne širi. 
Zato je nujno, da družbeni pravobranilci samoupravljanja še 
naprej izvajamo skupno sprejeta stališča za uveljavljanje in 
krepitev delovanja samoupravnih delavskih kontrol. 

Pri uresničevanju svojih pravic in dolžnosti (561/1, čl. 
zakona o združenem delu) ima organ samoupravne delavske 
kontrole pravico obračati se na organe, ki so pristojni za 
nadzorstvo nad zakonitostjo dela organizacije združenega 
dela, na družbenega pravobranilca samoupravljanja, na 
službo družbenega knjigovodstva in na druge organe družbe- 
nega nadzorstva in kontrole ter na sindikat in z njimi sodelo- 
vati. Družbeni pravobranilci samoupravljanja smo se zavezali, 
da bomo sodelovali in nudili potrebno pomoč delavski kon- 
troli. Pri obravnavi posameznih zadev obveščamo odbor 
samoupravne delavske kontrole o svojih ugotovitvah kot tudi 
predlagamo, da odbor začne postopek o posameznih zade- 

vah s področja kršitve samoupravnih pravic in družbene last- 
nine. 

Družbeni pravobranilci samoupravljanja delujemo tudi v 
okviru družbenopolitičnih organizacij na tem, da samou- 
pravna delavska kontrola ne bo usmerjena samo na preverja- 
nje in ugotavljanje »nepravilnosti«, ampak tudi v kontrolo 
izvrševanja pooblastil, pravic, obveznosti in odgovornosti, da 
bodo ugotovljene slabosti, pomanjkljivosti in nepravilnosti 
učinkovito odpravljene po samoupravni poti. 

Tudi samoupravna delavska kontrola mora biti usmerjena v 
utrjevanje družbenoekonomskih odnosov v združenem delu 
in v družbi kot celoti. Zato je nujno, da usmerimo aktivnosti v 
nadaljnjo krepitev družbene moči samoupravno združenih 
delavcev, ki so dolžni ta svoj vpliv zagotavljati na vseh ravneh 
svojega proizvodnega in interesnega povezovanja in v družbi. 
Razpolaganje s sredstvi v družbeni lastnini na podlagi zasno- 
vanih družbenoekonomskih odnosov se kaže predvsem skozi 
poslovanje organizacij združenega dela na načelu dohodka, 
kar pomeni, da o celotnem dohodku, ki ga ustvarjajo, odlo- 
čajo delavci, in da je ustvarjeni dohodek materialna osnova 
njihovega odločanja o pogojih in rezultatih svojega dela, 
upoštevajoč, da so osnovni vir finansiranja razširjene repro- 
dukcije akumulirana sredstva za širjenje in posodabljanje 
materialne podlage dela, vključujoč tudi različne oblike zdru- 
ževanja in prerazporeditve teh sredstev s tem, da je tudi to 
združevanje oziroma prerazporejanje prav tako pod kontrolo 
delavcev v temeljnih organizacijah združenega dela. 

Z uveljavljanjem določenih kategorij družbenoekonomskih 
odnosov pri pridobivanju dohodka in razporejanju dohodka si 
delavci zagotavljajo pogoje za večanje produktivnosti dela. za 
bolj racionalno in učinkovito izkoriščanje družbenih sredstev 
in za utrjevanje samoupravnega položaja delavcev. V praksi 
se pogosto srečujemo s pojavi, razmerami in odnosi, ki kažejo 
predvsem na protislovja naše družbene prakse pri uveljavlja- 
nju samoupravnih produkcijskih odnosov, na počasnost pri 
urejanju ekonomskih in družbenih vprašanj, ki bistveno in 
odločujoče vplivajo na samoupravne odnose in varovanje 
družbene lastnine. 

Uresničevanje gospodarske stabilizacije in utrjevanje 
samoupravnih družbenoekonomskih odnosov ne more biti 
uspešno, če bodo delavci v organizaciji v položaju, ko svoje 
upravljalske in kontrolne funkcije varovanja družbene last- 
nine in samoupravnih pravic ne bodo mogli uresničevati na 
izpeljanih (določenih) dohodkovnih odnosih v okviru svojih 
pravic, obveznosti in odgovornosti na podlagi pravice do dela 
z družbenimi sredstvi. 

Družbeni pravobranilci samoupravljanja ocenjujemo: 
- da je zavest delavcev pri varovanju in zaščiti družbene 

lastnine na nizki ravni (saj se povečujejo pojavi napadov na 
družbeno lastnino s tem, da odločajo z vidika skupinsko- 
lastniških odnosov in tako zavirajo razvoj družbenoekonom- 
skih odnosov itd., kar je še bolj nevarno od kraj, poneverb in 
drugih oblik osebnega prilaščanja družbenih sredstev); 
- da moramo posebej spregovoriti o vlogi in delu samou- 

pravne delavske kontrole. 
Ocenili smo, da je treba temu institutu našega političnega 

sistema socialističnega samoupravljanja nameniti tudi sicer 
več pozornosti v družbi zlasti v subjektivnih silah, ker ugotav- 
ljamo, da se samoupravna delavska kontrola ni uveljavila. Pri 
tem je zlasti pomembno njeno preventivno delovanje v smislu 
uveljavljanja delavca kot subjekta združevanja dela in sred- 
stev ter urejanja družbenoekonomskih odnosov na podlagi 
družbene lastnine. Zato moramo čimprej na podlagi analiz in 
ocen, ki jih že imamo (torej ni treba novih), pripraviti kon- 
kretne podlage za enotno izvajanje akcije za uveljavitev samo- 
upravne delavske kontrole v našem sistemu. 

Na podlagi sodelovanja z organi samoupravne delavske 
kontrole družbeni pravobranilci samoupravljanja ugotavljajo, 
da so med pobudniki za razreševanje spornih razmerj z vklju- 
čitvijo zunanjih pristojnih organov (družbenega pravobranilca 
samoupravljanja, službe družbenega knjigovodstva, komisij 
za družbeno nadzorstvo, sodišč združenega dela, organov 
odkrivanja in pregona itd.) le zelo poredkoma samoupravne 
delavske kontrole. Prav tako je zelo majhna tudi njihova 
odzivnost na informacije, predloge in pobude družbenih pra- 
vobranilcev samoupravljanja, ki jih dajejo organom upravlja- 
nja. Ta odzivnost je majhna zaradi slabega delovanja delav- 
skih kontrol in »čakanja«, da bodo postopek sprožili in vodili 
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drugi organi. Ob tem pa se pogosto pojavljajo razlogi, da je 
med člani prisotna bojazen za odkrito obravnavanje zadevy 
posameznih samoupravnih sredinah. Prav zato tudi ne obveš- 
čajo zunanjih organov o zaznanih nepravilnostih oziroma 
kršitvah v organizaciji združenega dela. 

Pri tem pa navajajo, da je ta bojazen povezana s tem, kaj bo 
z njimi, če prično obravnavo v organizaciji oziroma če javno 
sprožijo pobudo pred zunanjimi organi. Opozorila se torej 
nanašajo na možne oblike šikaniranja, ki jih doslej nismo 
posebej ugotavljali oziroma ocenili njihove razsežnosti. 
Mnogi so tudi prepričani, da bi bilo treba o zaščiti članov 
delavske kontrole spodbuditi tudi razpravo v organizacijah 
Zveze sindikatov. V taki razpravi bi kazalo posebej oceniti 
določbe predpisov, ki bi jih po potrebi spremenili, da bi 
spodbudili večjo aktivnost in odgovornost delavskih kontrol. 
Dejstvo je, da je v SR Sloveniji več tisoč (okrog 7 do 10.000) 
odborov samoupravne delavske kontrole, v katere je izvolje- 
nih kar precejšnje število delavcev (najmanj 30.000 delega- 
tov). Njihov vpliv na razreševanje družbenoekonomskih odno- 
sov v organizacijah združenega dela je premajhen oziroma 
nezadosten. Obravnavati bi bilo treba tudi vzroke, zakaj je ta 
vpliv zapostavljen, pa tudi zakaj so ti organi ponekod »bloki- 
rani« in kaj storiti, da se bo spremenila oziroma ustvarila 
potrebna družbena klima za uveljavitev samoupravne delav- 
ske kontrole v samoupravnem sistemu. 

7. Problematika v zvezi s samoupravnimi 
splošnimi akti 

Družbeni pravobranilci samoupravljanja smo v svojih letnih 
poročilih že večkrat opozarjali na problematiko, ki se v praksi 
pojavlja v zvezi s samoupravnimi splošnimi akti. 

Eden od problemov te vrste je vsekakor v javnosti pogosto 
kritizirana številčnost samoupravnih splošnih aktov. Čeprav je 
očitno, da so javne kritike v tem pogledu močno pretirane, saj 
kritiki seštevajo samoupravne splošne akte, ki veljajo le za 
omejeno območje (krajevna skupnost, občina, itd.) in za 
sorazmerno majhen krog ljudi (delavci v OZD in skupnostih) 
ter samoupravne splošne akte o združevanju dela in sredstev, 
ki jih je zelo veliko, niso pa normativni akti, je vendarle res, da 
je število samoupravnih splošnih aktov preveliko (v poprečju 
jih ima TOZD okrog 30). To število bi se z neke vrse interne 
kodifikacije dalo precej znižati, premalo pa se v praksi tudi 
izkorišča možnost, da se določena razmerja uredijo s skup- 
nimi samoupravnimi splošnimi akti delovne organizacije. Šte- 
vilo samoupravnih splošnih aktov bi lahko bilo nižje tudi, če 
ne bi posamezni predpisi nalagali delavcem dolžnost, da 
sprejmejo samoupravne splošne akte tudi v zadevah, ki sploh 
ne pomenijo samoupravno odločitev, ampak gre za strokovne 
zadeve, npr. za varstvo pri delu, knjigovodstvo. Pomembne 
zadeve v takih primerih uredi že zakon, kljub temu pa nalaga 
še obvezen sprejem samoupravnega splošnega akta, kate- 
remu ostanejo le še kakšne podrobnosti. Predpisovanje, da se 
samoupravni splošni akt mora sprejeti ob tem, da zakon uredi 
večji del materije, ustvari vtis, kot da je samoupravni splošni 
akt neke vrste izvršilni predpis za izvajanje zakona ali podza- 
konski akt in da je njegova pravna moč odvisna od tega, 
koliko prostora za samoupravno ureditev mu prepušča zakon. 
Zato se večina samoupravnih splošnih aktov v uvodu sklicuje 
na zakon kot na pravno podlago, na podlagi katere se spre- 
jema, namesto na ustavno določbo, iz katere je razvidna 
pravica in obveznost delavcev, da originarno uredijo dolo- 
čeno materijo. 

Še vedno so samoupravni splošni akti preveč obširni. Nji- 
hova številčnost in pretirana obsežnost komplicirata sistem 
samoupravnega urejanja odnosov v organizacijah združe- 
nega dela, zaradi česar ostaja sistem okoren in nepregleden. 
Delavci težko dobijo pregled nad vsebino tako številnih in 
gostobesednih aktov, ovirana pa je na ta način tudi njihova 
kreativna vloga pri urejanju samoupravnih odnosov. Samou- 
pravni splošni akti bi postali bolj pregledni in razumljivi za 
delavce, če bi bili krajši. Brez potrebe skoraj praviloma vsebu- 
jejo določbe deklarativnega značaja, zlasti pa je zgrešena 
praksa prepisovanja ustavnih in zakonskih določb, pa tudi 
praksa, da samoupravni splošni akti povzemajo norme drugih 
samoupravnih splošnih aktov iste temeljne organizacije ali 
skupnosti. Zaradi take prakse niso redki primeri medsebojne 
neusklajenosti posameznih aktov v okviru iste OZD, npr. raz- 

lična sestava disciplinske komisije po statutu in pravilniku o 
delovnih razmerjih. Do takih pojavov prihaja predvsem ob 
spremembah in dopolnitvah zakonov, ki povzročijo spre- 
membe in dopolnitve samoupravnih splošnih aktov, pri tem 
pa se uskladi z zakonom le eden od več aktov, ki urejajo isto 
materijo, drugi pa ostanejo nespremenjeni. Ta ugotovitev 
velja najbolj za samoupravni sporazum o združevanju dela 
delavcev v temeljno organizacijo, ki je (po 51. členu ZDR) 
podlaga in smernica za sprejemanje, razlago in uporabo 
samoupravnih splošnih aktov, vendar se ob spremembi pred- 
pisov pogosto pozabi na uskladitev tega akta ter se spremi- 
njajo in dopolnjujejo le pravilniki (o delovnih razmerjih, o 
delitvi osebnih dohodkov, o disciplinski odgovornosti), ki se v 
praksi neposredno uporabljajo. Tako večkrat nastane situ- 
acija, da je omenjeni samoupravni sporazum kot hierarhično 
višji akt v neskladju z zakonom, z zakonom pa so usklajeni 
hierarhično nižji akti (pravilniki). V takem primeru, ko obstaja 
nasprotje med samoupravnim splošnim aktom (pravilnikom) 
in samoupravnim sporazumom o združevanju, bi se po 256. 
členu Ustave SR Slovenije moral uporabljati samoupravni 
sporazum o združevanju neposredno. To pa bi pomenilo, da 
bi se moral uporabljati z zakonom neusklajeni samoupravni 
splošni akt namesto z zakonom usklajeni. Podobna neskladja 
se pojavljajo tudi ob pristopanju TOZD k samoupravnim spo- 
razumom oziroma družbenim dogovorom, pri tem pa se pre- 
zre, da so posamezne rešitve v aktih, h katerim pristopajo, 
drugače urejene v njihovih internih aktih. V TOZD oziroma 
skupnostih, kjer radi prepisujejo v samoupravne splošne akte 
zakonske določbe, nastane potreba za usklajevanje samou- 
pravnih splošnih aktov z zakonom zgolj zaradi sprememb 
zakona, čeprav se v notranjih razmerjih ni nič spremeniloin 
usklajevanje ne bi bilo potrebno, če bi samoupravni splošni 
akt urejal le tisto materijo, ki ni urejena že z zakonom. Pogo- 
sto se zgodi, da se samoupravni splošni akti sploh ne usklaju- 
jejo ali pa se usklajujejo z velikimi zakasnitvami. Kadar gre za 
usklajevanje, ki je potrebno samo zaradi spremembe zakona v 
primerih, ko je v samoupravnem splošnem aktu prepisan 
zakon in gre za zakonsko in ne samoupravno materijo, pa je 
še posebej nerodno, če spremembe samoupravnega spora- 
zuma na referendumu niso sprejete. 

Družbeni pravobranilci samoupravljanja opažamo 
pomanjkljivosti tudi ob sprejemanju samoupravnih splošnih 
aktov. Predhodne razprave so dostikrat slabo pripravljene in 
organizirane, zaradi česar ne vzbujajo posebnega zanimanja 
delavcev, katerih ustvarjalno sodelovanje je zaradi tega mini- 
malno. Skrajšujejo se roki za predhodno razpravo, družbeno- 
politične organizacije se v razpravo premalo vključujejo, še 
vedno pa se pojavljajo primeri nepravilnega sprejemanja 
samoupravnih splošnih aktov tako, da je potrebna interven- 
cija ustavnega sodišča. Bil bi pa tudi že skrajni čas, da se 
nasprotujoča si stališča o vprašanju, kateri organ je pristojen 
za sprejemanje določenih samoupravnih splošnih aktov, 
poenotijo v vsej državi in s tem preprečijo težave, ki jih imajo v 
OZD, v katerih je zaradi nepravilnega načina sprejetja akta 
samoupravni splošni akt razveljavljen. 

Eden od glavnih pogojev za racionalizacijo normativne 
dejavnosti je strokovna usposobljenost delavcev, ki priprav- 
ljajo osnutke samoupravnih splošnih aktov. Za njihovo uspo- 
sabljanje v tej smeri še ni zadosti storjenega. Sestavljanje 
samoupravnih splošnih aktov je strokovno zahtevno opravilo 
in bi bilo potrebno, da bi izobraževalne organizacije tej usme- 
ritvi posvečale več pozornosti, lahko pa bi pomagale tudi 
druge institucije, kot so npr. gospodarska zbornica ali delav- 
ska univerza, ki bi lahko organizirale posebne oblike izobra- 
ževanja in izpopolnjevanja strokovnih delavcev v nomoteh- 
niki. Ce bi združeno delo razpolagalo z zadostnim kadrom te 
vrste, bi tudi polagoma odpadlo nekritično prepisovanje 
samoupravnih splošnih aktov iz obrazcev, vzorcev ali samou- 
pravnih splošnih aktov drugih organizacij združenega dela. 

Pojavljajo se tudi ideje, naj bi se vse sile usmerile spričo 
sedanjih težav v gospodarjenje, urejanju normativne dejavno- 
sti pa naj bi posvetili manj pozornosti in truda, češ da gre za 
postransko in skoraj odvečno nalogo. Takšna stališča so 
odraz teženj tehnokratskih sil, ki želijo s pretiranim poudarja- 
njem težav pri normativnem urejanju upravičiti odločanje o 
pomembnih zadevah mimo delavcev. Treba je izhajati iz tega, 
da normativna dejavnost v OZD in drugih družbeno pravnih 
osebah ni sama sebi namen, ampak ima za cilj zagotoviti 
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uresničevanje samoupravnega sistema v praksi; ne gre torej 
za formo, ampak za globoko vsebino vse te dejavnosti. 

Posledica dejstva, da nam primanjkuje kadra, ki bi bil spo- 
soben sestavljati kvalitetne osnutke samoupravnih splošnih 
aktov, je tudi škodljiva praksa sestavljanja teh aktov po vzor- 
cih, ki jih vnaprej pripravljajo razne institucije in nekateri 
podjetni zasebniki za dobro plačilo. Eden od vzrokov, da je v 
samoupravnih splošnih aktih polno ustavnih in zakonskih 
določb, je prav gotovo dejstvo, da je znaten del teh aktov 
narejen po vzorcih, katerih sestavljalci seveda kljub vsem 
prizadevanjem ne morejo sestaviti takega akta, ki bi bil upo- 
rabljiv za vse organizacije združenega dela iz enostavnega 
razloga, ker ne morejo poznati specifičnih razmer v teh orga- 
nizacijah. Zato so lahko njihovi vzorci le splošni, to pa 
pomeni, da povzemajo zakonske določbe, ne urejajo pa 
tistega, kar je specifično za posamezno temeljno organizacijo 
in kar bi pravzaprav morala biti bistvena vsebina samouprav- 
nega splošnega akta. Vzorci samoupravnih splošnih aktov, 
zlasti če jih izdajajo založniške organizacije združenega dela, 
dajejo vtis, kot da je vse zadeve možno na enak način urediti v 
vseh organizacijah. Namesto, da bi strokovne službe, ki delajo 
za temeljne organizacije, temeljito pripravile gradivo za samo- 
upravne splošne akte, opozorile na dileme, na različne možne 
rešitve, pripravile variante, da bi se o njih lahko izrekli delavci 
v predhodnih razpravah, predlagajo delavcem le nekoliko 
dopolnjene vzorce samoupravnih splošnih aktov. Vzorčni 
osnutki samoupravnih splošnih aktov so lahko koristni le, 
kolikor opozarjajo na to, kaj vse je treba urediti v teh aktih, 
kolikor zberejo na enem mestu ustrezne zakonske določbe in 

1. člen 
V zakonu o sodiščih združenega dela (Uradni list SRS, št. 

38/74) se naslov »I. SPLOŠNE DOLOČBE« spremeni tako, da 
se glasi: »I. UVODNE DOLOČBE.« 

2. člen 
Prvi odstavek 1. člena se spremeni tako, da se glasi: 
»V SR Sloveniji opravljajo sodno funkcijo kot sodišča zdru- 

ženega dela sodišča združenega dela, ki se ustanovijo za 
območje ene ali več občin, sodišča združenega dela, ki se 
ustanovijo za reševanje določenih vrst sporov iz družbeno- 
ekonomskih in drugih samoupravnih odnosov, in sodišče 
združenega dela, ki se ustanovi za območje SR Slovenije (v 
nadaljnjem besedilu: splošna in posebna sodišča oziroma 
sodišča).« 

V drugem odstavku se »št. 24/74« nadomesti s »št. 38/84«. 

pomagajo pri jezikovnem oblikovanju samoupravnih splošnih 
aktov, nikakor pa ne morejo biti sprejeti kot osnutek teh 
aktov. Samoupravna ureditev razmer v organizacijah združe- 
nega dela ni mogoča brez temeljitega poznavanja razmer v 
organizaciji. 

V zadnjem času se pojavljajo težnje, da se čimveč zadev 
uredi s skupnimi samoupravnimi splošnimi akti v okviru 
delovne organizacije, in sicer na tak način, da vse organiza- 
cije sprejmejo določen akt v enakem besedilu ali pa na način, 
da določen akt sprejme organ delovne organizacije. Družbeni 
pravobranilci samoupravljanja smo večkrat opozarjali na 
nesprejemljivost in nezakonitost take prakse, ki je v nasprotju 
z opredelitvijo ZZD, da je TOZD tista oblika v združenem delu, 
v kateri urejajo delavci svoje samoupravne pravice. Tudi če 
obstajajo skupni akti delovnih organizacij v enakem besedilu, 
ti ne morejo biti ovira, ki bi onemogočila delavcem v temeljnih 
organizacijah odločanje o njihovih neodtujljivih pravicah, 
dolžnostih in obveznostih. Če se zaradi racionalizacije spreje- 
majo samoupravni splošni akti v enakem besedilu v vseh 
TOZD iste delovne organizacije, ne more biti onemogočeno 
delavcem katerekoli TOZD, da jih spremenijo in prilagodijo 
svojim potrebam. Če bi se dopuščala drugačna praksa, bi bila 
predrugačena položaj in vloga, ki jo ima TOZD kot temeljna 
celica združenega dela. 

- Iz statističnih podatkov izhaja, da je bilo 31. 12. 1984 organiziranih skupno 
2804 (2873) TOZD, od tega v gospodarstvu 2412 (2479) in v negospodarstvu 392 
(394) TOZD - podatki v oklepajih se nanašajo na stanje 31. 12. 1983. 

3. člen 
V 2. členu se besedilo »s samoupravnimi splošnimi akti na 

podlagi zakona« nadomesti z besedilom »s samoupravnim 
aktom o ustanovitvi sodišča v skladu z zakonom.« 

4. člen 
V 4. členu se besedilo »ki so pomembni za uresničevanje 

njihovih funkcij« nadomesti z besedilom »ki so pomembni za 
varstvo samoupravnih pravic in družbene lastnine.« Za bese- 
dama »družbenopolitičnih skupnosti« se postavi vejica in 
doda besedilo »sindikalni organizaciji in družbenemu pravo- 
branilcu samoupravljanja.« 

Doda se nov drugi odstavek, ki se glasi: 
»Kadar sodišča dajejo organizacijam združenega dela, dru- 

gim samoupravnim organizacijam in skupnostim predloge iz 

PREDLOG ZAKONA 

o spremembah in dopolnitvah zakona 

o sodiščih združenega dela (ESA-628) 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na 65. seji dne 9. 
5. 1985 določil besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNI- 
TVAH ZAKONA O SODIŠČIH ZDRUŽENEGA DELA, 
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 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 

delu skupščinskih delovnih teles sodelovali: 
- Kristina KOBAL, članica izvršnega sveta in republiška 

sekretarka za pravosodje in upravo, 
- Jernej VRHUNEC, namestnik republiške sekretarke za 

pravosodje in upravo, 
- Miha VVOHINZ, republiški svetovalec v Republiškem 

sekretariatu za pravosodje in upravo, 
- Janez BREZNIK, pomočnik republiške sekretarke za 

pravosodje in upravo. 
PREDSEDNIK 
Dušan Šinigoj 
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prejšnjega odstavka tega člena, obvestijo o tem tudi organ 
samoupravne delavske kontrole.« 

5. člen 
7. člen se črta. 

6. člen 
V prvem odstavku 9. člena se pika nadomesti z vejico in 

doda besedilo »če zakon ne določa drugače.« 
Doda se nov drugi odstavek, ki se glasi: 
»Občine, za območje katerih je splošno sodišče ustanov- 

ljeno, z dogovorom določijo višino in način zagotavljanja 
sredstev za delo splošnih sodišč. V dogovoru določijo tudi 
občino, ki bo skrbela, da bodo občine sredstva zagotavljale 
usklajeno. Kadar zadeve iz pristojnosti posebnega sodišča 
rešuje splošno sodišče prve stopnje, zagotavljajo ustrezni del 
sredstev za delo tega sodišča samoupravne interesne skup- 
nosti s področja, s katerega zadeve izvirajo, na podlagi dogo- 
vora med ustreznimi občinami in samoupravnimi interesnimi 
skupnostmi.« 

Dosedanji drugi odstavek postane tretji odstavek. 

7. člen 
11. člen se spremeni tako, da se glasi: 
»Splošna sodišča odločajo v sporih iz 16. in 17. člena 

zveznega zakona o sodiščih združenega dela. 
Splošna sodišča prve stopnje so izključno pristojna za 

spore o samoupravnih pravicah in obveznostih iz delovnih 
razmerij.« 

8. člen 
12. člen se spremeni tako, da se glasi: 
»Posebna sodišča rešujejo spore o samoupravnih pravicah 

in obveznostih iz družbenoekonomskih in drugih samouprav- 
nih odnosov, ki nastanejo v samoupravnih interesnih skupno- 
stih ali med njimi, ter druge spore, določene v zakonu ozi- 
roma samoupravnem aktu o ustanovitvi sodišča v skladu z 
zakonom.« 

9. člen 
V 13. členu se besedilo druge alinee spremeni tako, da se 

glasi: 
- »odloča na prvi in zadnji stopnji v sporih o zakonitosti 

aktov skupščin družbenopolitičnih skupnosti, s katerimi je 
odrejen začasni ukrep družbenega varstva samoupravnih pra- 
vic in družbene lastnine,« 

Za drugo alineo se doda nova tretja alinea, ki se glasi: 
- »odloča o izrednih pravnih sredstvih v primerih, ki jih 

določa zvezni zakon.« 
Dosedanja tretja alinea postane četrta alinea. 

10. člen 
V 14. členu se besedilo »po 20. in 21. členu« nadomesti z 

besedilom »po členih 20 do 23.« 

11. člen 
Naslov za 15. členom se spremeni tako, da se glasi: 

»III. USTANOVITEV IN ORGANIZACIJA.« 

12. člen 
V 6. točki 16. člena se beseda »Maribor« nadomesti z 

besedilom »Maribor Pesnica, Maribor Pobrežje, Maribor 
Rotovž, Maribor Ruše, Maribor Tabor, Maribor Tezno.« 

13. člen 
18. člen se dopolni tako, da se glasi: »Posebno sodišče se 

ustanovi z zakonom oziroma samoupravnim aktom v skladu z 
zakonom.« 

Doda se nov drugi odstavek, ki se glasi: 
»Samoupravni akt o ustanovitvi posebnega sodišča vsebuje 

zlasti določbe o: 
- uradnem imenu in sedežu sodišča, 
- pristojnosti sodišča v skladu z zakonom, 
- številu sodnikov ter načinu njihove izvolitve oziroma raz- 

rešitve, 
- načelih za notranjo organizacijo in delo sodišča, 
- načinu zagotavljanja sredstev za delo sodišča.« 

14. člen 
V 20. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi: 
»Republiški sekretariat za pravosodje in upravo izdela v 

sodelovanju s skupščinami občin strokovne podlage za dolo- 
čanje števila sodnikov, ki so v delovnem razmerju v delovni 
skupnosti sodišča.« 

Dosedanji drugi odstavek postane tretji odstavek. 

15. člen 
V 21. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi: 
»Število delavcev določi akt o sistemizaciji del in nalog 

sodišča, lahko pa tudi samoupravni akt o ustanovitvi poseb- 
nega sodišča. Z aktom o sistemizaciji del in nalog se določi 
tudi naziv in razpored del in nalog z njihovim opisom za 
vsakega delavca ali skupino delavcev, pogoji za opravljanje 
posameznih del in nalog in število pripravnikov, ki se spreje- 
majo v delovno razmerje.« 

Doda se nov tretji odstavek, ki se glasi: 
»Republiški sekretariat za pravosodje in upravo izdela v 

sodelovanju s skupščinami občin strokovne podlage za dolo- 
čanje števila administrativno-tehničnih delavcev.« 

Dosedanji tretji odstavek, ki postane četrti odstavek, se 
spremeni tako, da se glasi: 

»Notranja organizacija sodišča se določi z aktom o organi- 
zaciji in delu sodišča ali s samoupravnim aktom o ustanovitvi 
posebnega sodišča « 

Za četrtim odstavkom se doda nov peti odstavek, ki se glasi: 
»Akt o notranji organizaciji in delu sodišča izda po predhod- 
nem mnenju delovne skupnosti predsednik sodišča. Akt o 
sistemizaciji del in nalog izda po predhodnem mnenju 
delovne skupnosti predsednik sodišča v soglasju z izvršnim 
svetom pristojne skupščine družbenopolitične skupnosti ozi- 
roma v soglasju z organom pristojne skupščine samoupravne 
interesne skupnosti, določenim v samoupravnem aktu o usta- 
novitvi posebnega sodišča. Izvršni sveti pristojnih skupščin 
družbenopolitičnih skupnosti se lahko dogovorijo, da bo dajal 
soglasje k aktu le eden izmed njih.« 

Dosedanji četrti, peti in šesti odstavek postanejo šesti, 
sedmi in osmi odstavek. 

16. člen 
22. in 23. člen se črtata. 

17. člen 
V prvem odstavku 24. člena se črta beseda »praviloma«, 

pika se nadomesti z vejico in se doda besedilo »če zakon ne 
določa drugače.« 

18. člen 
V prvem odstavku 25. člena se pika nadomesti z vejico in 

doda besedilo »če zakon ne določa drugače.« 

19. člen 
Za 25. členom se dodata nova 25. a in 25. b člen, ki se 

glasita: 
»25. a člen 

Sodišče združenega dela SR Slovenije ima občno sejo, ki jo 
sestavljajo predsednik in 20 delegatov sodnikov tega sodišča. 

Način delegiranja ureja poslovnik o delu občne seje, ki ga 
sprejme zbor sodnikov. 

Občno sejo skliče in vodi predsednik Sodišča združenega 
dela SR Slovenije ali od njega pooblaščeni sodnik. 

Občna seja veljavno sklepa, če je navzoča večina delegatov. 
Sklep je sprejet, če zanj glasuje večina vseh delegatov. 

25. b člen 
Občna seja: 

- sprejema pravna mnenja in stališča o vprašanjih, 
pomembnih za enotno uporabo pravnih pravil, 

- obravnava obvestila in daje mnenja Skupščini SR Slove- 
nije o pojavih in problemih pri uporabi zakonov in samouprav- 
nih splošnih aktov, 

- daje zahtevo za spremembo in dopolnitev zakonov ali za 
izdajo novih zakonov, 
- obravnava sodno prakso in druga vprašanja, ki se nana- 

šajo na uporabo zakonov in samoupravnih splošnih aktov ter 
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na delo sodišč združenega dela v SR Sloveniji. 
Sprejeta pravna mnenja so obvezna za senate Sodišča 

združenega dela SR Slovenije.« 

20. člen 
Drugi odstavek 28. člena se spremeni tako, da se glasi: 

»Splošno sodišče se odpravi z zakonom, posebno sodišče pa 
z zakonom oziroma samoupravnim aktom samoupravne inte- 
resne skupnosti, ki je sodišče ustanovila.« 

21. člen y 
V prvem odstavku 31. člena se besedilo »je moralno-poli- 

tično primeren za sodniško dolžnost« nadomesti z besedilom 
»se zavzema za razvoj socialističnih samoupravnih demokra- 
tičnih družbenih odnosov.« 

Drugi odstavek se črta. 

22. člen 
36. člen se spremeni tako, da se glasi: 
»Sodniku, ki je v delovnem razmerju v delovni skupnosti 

sodišča in ni ponovno izvoljen ali je predčasno razrešen 
zaradi odprave sodišča ali zmanjšanja obsega dela sodišča ali 
zaradi trajne izgube delovne sposobnosti za opravljanje sod- 
niške funkcije, je dolžna družbenopolitična skupnost oziroma 
samoupravna interesna skupnost, katere skupščina ga je 
izvolila, zagotoviti drugo delo, ki ustreza njegovi strokovni 
izobrazbi in z delom pridobljeni delovni zmožnosti. Do 
nastopa drugega dela, najdalj pa za dobo šestih mesecev, mu 
pripadajo pravice iz dela in osebni dohodek v višini zadnjega 
mesečnega dohodka z vsemi povečanji osebnega dohodka in 
drugih prejemkov voljenih in imenovanih funkcionarjev. 

Če sodnik odkloni ponujena dela in naloge, ki ustrezajo 
njegovi strokovni izobrazbi in z delom pridobljeni delovni 
zmožnosti, izgubi pravice iz prejšnjega odstavka tega člena.« 

23. člen 
V drugem odstavku 39. člena se besedilo »ki nimajo lastno- 

sti delavca v združenem delu v sodišču« nadomesti z besedi- 
lom« ki niso v delovnem razmerju v delovni skupnosti so- 
dišča.« 

24. člen 
V 41. členu se v 5. točki podpičje nadomesti s piko, besedilo 

6. točke pa črta. 
Doda se nov drugi odstavek, ki se glasi: 
»Sodnik, ki je v delovnem razmerju v delovni skupnosti 

sodišča, se razreši pred potekom časa, za katerega je bil 
izvoljen, tudi če izpolni pogoje za polno osebno pokojnino.« 

25. člen 
42. člen se spremeni tako, da se glasi: 
»Sodnik, ki je v delovnem razmerju v delovni skupnosti 

sodišča, se lahko razreši, če se zaradi zmanjšanega obsega 
dela zmanjša število sodniških mest pri sodišču.« 

26. člen 
V 43. členu se črtata besedi »in 6.«. 

27. člen 
Za 45. členom se doda novo poglavje, ki se glasi: 
»V. POSTOPEK ZA REŠEVANJE SPOROV IZ DRUŽBENO- 

EKONOMSKIH IN DRUGIH SAMOUPRAVNIH ODNOSOV, KI 
JIH UREJA SR SLOVENIJA. 

45. a člen 
Določbe tega zakona o postopku se uporabljajo za reševa- 

nje sporov iz družbenoekonomskih in drugih samoupravnih 
odnosov na področjih, na katerih so ti odnosi urejeni z zako- 
nom SR Slovenije. 

Če v tem poglavju ni posebnih določb, se v postopku 
uporabljajo določbe zveznega zakona. 

45. b člen 
Kadar se sporno razmerje nanaša na plačilo denarne obvez- 

nosti, mora predlog za uvedbo postopka vsebovati tudi višino 
zahtevka. 

45. c člen 
V sporih zaradi neplačanih denarnih obveznosti so udele- 

ženci v postopku dolžni plačati del stroškov, ki nastanejo pri 
poslovanju sodišča, razen v sporih iz delovnih razmerij in 
sporih s področja socialne varnosti. 

Višino stroškov, ki so jih dolžni plačati udeleženci v 
postopku, določi sodišče glede na trajanje in zahtevnost 
postopka ter glede na premoženjske razmere udeležencev 
največ do višine povprečnega osebnega dohodka v SR Slove- 
niji v preteklem letu, ki ga objavi Zavod SR Slovenije za 
statistiko. 

Sodišče naloži plačilo stroškov tistemu oziroma tistim ude- 
ležencem v postopku, ki so povzročili potrebo po varstvu 
pravic pri sodišču. Če sodišče ugotovi, da zahteva za varstvo 
pravic pri sodišču ni bila upravičena, naloži plačilo stroškov 
tistemu udeležencu, ki je predlagal uvedbo postopka. 

Sodišče lahko udeleženca v postopku glede na njegove 
premoženjske razmere oprosti plačila stroškov iz prvega 
odstavka tega člena. 

45. č člen 
V odločbi o stroških postopka določi sodišče, da je udeleže- 

nec dolžan plačati stroške v roku 15 dni, če ni v tem zakonu 
drugače določeno. 

Če udeleženec stroškov postopka ne plača v določenem 
roku, predlaga sodišče izvršbo po uradni dolžnosti. 

45. d člen 
Plačani stroški so prihodek občin, za območje katerih je 

splošno sodišče ustanovljeno, oziroma samoupravnih inte- 
resnih skupnosti, ki so posebno sodišče ustanovile. 

Sredstva od plačanih stroškov se zbirajo na prehodnem 
računu in se med letom v skladu z dogovorom pristojnih 
občin oziroma z določbami akta o ustanovitvi delijo med 
občine oziroma samoupravne interesne skupnosti v razmerju, 
po katerem posamezne občine oziroma samoupravne inte- 
resne skupnosti financirajo sodišče. 

45. e člen 
Sodišče združenega dela SR Slovenije odloča o pravnih 

sredstvih v zvezi s spori, ki se rešujejo po določbah tega 
poglavja, v senatu treh sodnikov. 

45.f člen 
Kadar se zahtevek iz predloga za uvedbo postopka nanaša 

na denarno obveznost in ne presega 50.000 din, odloča o 
zahtevku sodnik posameznik. 

Če sodnik poameznik med postopkom ugotovi, da je za 
odločanje pristojen senat tega sodišča, se postopek nadaljuje 
pred senatom. 

45.g člen 
Kadar se zahtevek iz predloga za uvedbo postopka pred 

sodiščem nanaša na denarno obveznost in je obveznost doka- 
zana z verodostojno listino, ki je priložena predlogu za 
uvedbo postopka v izvirniku ali overjenem prepisu, izda 
sodišče udeležencu, zoper katerega je postopek začet 
(nasprotni udeleženec), nalog, da izpolni zahtevek iz predloga 
(nalog za izpolnitev). 

Za verodostojne listine veljajo zlasti izpiski iz overjenih 
poslovnih knjig, menice in čeki s protestom in povratnimi 
računi, če so ti potrebni za nastanek zahtevka, ter fakture. 

45.h člen 
Kadar se zahtevek iz predloga za uvedbo postopka nanaša 

na denarno obveznost iz prvega odstavka prejšnjega člena, ki 
, ne presega 10.000 din, izda sodišče nalog za izpolnitev, 

čeprav predlogu za uvedbo postopka niso priložene verodo- 
stojne listine, so pa v njem navedeni podlaga in višina obvez- 
nosti ter dokazi, s katerimi se lahko ugotovi resničnost 
navedb v predlogu. 

Nalog za izpolnitev iz prvega odstavka tega člena se sme 
izdati samo zoper glavnega dolžnika. 

45.i člen 
Nalog za izpolnitev obveznosti izda predsednik senata ozi- 

roma sodnik posameznik brez ustne obravnave. 
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V nalogu za izpolnitev odloči sodišče, da je nasprotni udele- 
ženec dolžan v osmih dneh po prejemu naloga za izpolnitev 
izpolniti zahtevek iz predloga za uvedbo postopka skupaj s 
stroški, ki jih je odmerilo sodišče, ali pa v istem roku ugovar- 
jati zoper nalog za izpolnitev. V nalogu za izpolnitev opozori 
sodišče nasprotnega udeležence, da bo prepozno vložen 
ugovor zavrglo. 

Nalog za izpolnitev se vroči udeležencu, ki je predlagal 
uvedbo postopka in nasprotnemu udeležencu. 

Nasprotnemu udeležencu se skupaj s nalogom za izpolnitev 
vroči tudi izvod predloga za uvedbo postopka s prilogami. 

45.j člen 
Nalog za izpolnitev sme nasprotni udeleženec izpodbijati 

samo z ugovorom. Če se izpodbija nalog za izpolnitev samo 
glede odločitve o stroških, se sme ta odločitev izpodbijati 
samo s pritožbo zoper sklep. Glede tistega dela, ki se ne 
izpodbija z ugovorom, postane nalog za izpolnitev pravno- 
močen. 

45.k člen 
Prepozen, nepopoln ali nedovoljen ugovor sodišče zavrže 

brez ustne obravnave. 
Če je ugovor vložen pravočasno, predsednik senata razpiše 

ustno obravnavo in o postopku obvesti pristojnega družbe- 
nega pravobranilca samoupravljanja. 

Odločba o glavni stvari, izdana po obravnavi, nadomesti 
nalog za izpolnitev. 

45.1 člen 
Kadar gre za pravice, s katerimi udeleženci prosto razpola- 

gajo, izda sodišče brez nadaljnjega obravnavanja odločbo, s 
katero ugodi zahtevku udeleženca, ki je predlagal uvedbo 
postopka, če vsi ostali udeleženci pripoznajo zahtevek. 

Pripoznavo zahtevka lahko udeleženci prekličejo do izdaje 

odločbe iz prešnjega odstavka. Preklic pripoznave zahtevka 
enega udeleženca ima učinek za vse udeležence. 

Odločba iz prvega odstavka tega člena se lahko izpodbija 
zaradi bistvenih kršitev pravil postopka ali zaradi tega, ker je 
bila izjava o pripoznavi dana v zmoti ali pod vplivom sile ali 
zvijače. 

45.m člen 
Če se udeleženec ne udeleži ustne obravnave, lahko 

sodišče sporno zadevo, ki se nanaša na denarno obveznost, 
obravnava in o njej odloči, če so izpolnjeni naslednji pogoji: 

1. da je bil udeleženec v redu vabljen, pa svojega izostanka 
ni opravičil in tudi ni splošno znanih okoliščin, iz katerih 
izhaja, da iz opravičenih vzrokov ni mogel priti na obravnavo; 

2. da obstajajo okoliščine, iz katerih sodišče lahko sklepa, 
da udeleženec nima interea sodelovati v postopku; 

3. da sodišče lahko izvede dokaze in ugotovi dejansko 
stanje tudi brez navzočnosti udeleženca.« 

28. člen 
V prvem odstavku 5. člena, 6. členu, petem odstavku 24. 

člen prvem, drugem in tretjem odstavku 2§. člena se besedilo 
»ki imajo lastnost delavca v združenem delu v sodišču« nado- 
mesti z besedilom, »ki so v delovnem razmerju v delovni 
skupnosti sodišča« v ustreznem sklonu. 
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

29. člen 
Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije 

določi prečiščeno besedilo zakona o sodiščih združenega 
dela. 

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

SRS. 

SKUPŠČINA SR SLOVENIJE 
IZVRŠNI SVET 

I. 
Skupščina SR Slovenije je predlog za izdajo zakona o 

spremembah in dopolnitvah zakona o sodiščih združenega 
dela in osnutek zakona sprejela na sejah zborov dne 5. aprila 
1985. Predlagatelju zakona je naročila, naj pri pripravi pred- 
loga zakona prouči in upošteva stališča, mnenja, predloge in 
pripombe delovnih teles skupščine in njenih zborov, skupin 
delegatov, skupščin občin, stališča, mnenja in predloge Sveta 
za politični sistem pri Predsedstvu Republiške konference 
SZDL Slovenije ter stališča, mnenja in predloge iz razprave na 
sejah zborov. Pri tem pa naj predlagatelj posebno upošteva 
naslednje usmeritve: 

- da se predlagane določbe o posebnem postopku pred 
sodišči združenega dela nanašajo predvsem na številne spore 
zaradi neizpolnjevanja denarnih obveznosti imetnikov stano- 
vanjskih pravic in etažnih lastnikov, ki naj bi po zakonu o 
stanovanjskem gospodarstvu prešli z rednih sodišč v pristoj- 
nost sodišč združenega dela; ker se zastavlja vprašanje, ali je 
utemeljeno, da so ti spori v pristojnosti sodišč združenega 
dela in je od razrešitve tega vprašanja odvisno, ali so sploh 
potrebne posebne določbe o postopku, bodo zbori odločali o 
zakonu o spremebah in dopolnitvah zakona o sodiščih zdru- 
ženega dela, potem, ko bodo obravnavane in sprejete rešitve 
v zakonu o spremembah in dopolnitvah zakona o stanovanj- 
skem gospodarstvu, 

- zbori ugotavljajo, da republika lahko opredeli posebne 
postopke za področja, na katerih samostojno ureja družbene 
odnose; take postopke bodo uporabljala tudi splošna sodišča 
združenega dela, 

- določbe o plačevanju dela stroškov za delo sodišča so 
procesne določbe in je tako obveznost mogoče določiti le v 
okviru pristojnosti republike za urejanje posebnih sodnih 
postopkov; 

iz obveznosti plačevanja stroškov bi bilo potrebno poleg 

sporov iz delovnih razmerij izvzeti še spore s področja social- 
nega varstva in na višino stroškov ne sme vplivati dvojezično 
poslovanje na narodnostno mešanih območjih, 

- vprašanje financiranja splošnih sodišč združenega dela je 
treba obravnavati v okviru kompleksnega razreševanja pro- 
blematike financiranja pravosodnih in drugih organov, ki so 
ustanovljeni za območje več občin, ob tem pa upoštevati tudi 
predlog, da se poišče ustreznejša rešitev za zagotavljanje 
sredstev za delo sodišč združenega dela v smeri, da bi zdru- 
ženo delo zagotavljalo sredstva za delo teh sodišč, pri čemer 
je potrebno upoštevati tako materialne možnosti združenega 
dela kot zahtevo po še učinkovitejšem delu teh sodišč, 

- da je potrebno proučiti, ali je soglasje k aktu o notranji 
organizaciji in delu sodišč ter k aktu o sistematizaciji del in 
nalog, ki je sicer v skladu z zakonom o sistemu državne 
uprave, pri sodiščih združenega dela sploh potrebno. 

Pri pripravi predloga zakona je predlagatelj izmed številnih 
pripomb, mnenj in predlogov upošteval zlasti tiste, ki so v 
kontekstu usmeritev oziroma načel o vlogi, položaju in orga- 
nizaciji sodišč združenega dela, na katerih je zgrajena siste- 
matika zakona o sodiščih združenega dela. Zanjo je značilno, 
da so povsod, kjer status sodišča združenega dela kot samou- 
pravnega sodišča to omogoča, zakonske določbe bolj odprte 
kot pri ostalih zakonih o pravosodnih organih, s čimer so 
dane širše možnosti za dogovorno oziroma samoupravno 
urejanje posameznih vprašanj ali razmerij 

II. 
Glede na te usmeritve in načelne opredelitve so v predlogu 

zakona, ki se nanaša na spremembe in dopolnitve uvodnega 
in organizacijskega dela zakona (I. do III. poglavje zakona) 
nekatere rešitve, ki so bile predlagane v osnutku zakona, 
spremenjene in dopolnjene: 
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V 2. členu predloga zakona, je predlagatelj upošteval opo- 
zorila Komisije za pravosodje in Komisije za spremljanje izva- 
janja zakona o združenem delu ter skupine delegatov za Zbor 
občin Maribor Tabor in v besedilo vključil tudi sodišče združe- 
nega dela, ki se ustanovi za območje SR Slovenije, tako da 
sedaj prvi odstavek 1. člena zakona zajema vsa sodišča zdru- 
ženega dela, ki opravljajo sodno funkcijo na območju SR 
Slovenije. 

Predlagatelj je na predlog Zakonodajno-pravne komisije 
proučil 2. člen zakona, katerega sprememba v osnutku 
zakona ni bila predvidena, s stališča njegove skladnosti z 281. 
členom ustave SR Slovenije, po katerem sodišča združenega 
dela odločajo o sporih iz družbenoekonomskih in drugih 
samoupravnih odnosov, določenih z ustavo in zakonom. Zato 
je v 3. členu predloga zožen krog samoupravnih aktov, s 
katerim se lahko določajo pristojnosti posebnega sodišča 
združenega dela, na ustanovitveni akt tega sodišča, ki pa 
mora pristojnosti določati v skladu z zakonom. To pa pomeni 
predvsem konkretizacijo pristojnosti, ki jih opredeljuje zakon, 
ne pa na novo določanje le-teh preko meja zakonskih določb, 
kar omejuje tudi določba 18. člena zveznega zakona o sodiš- 
čih združenega dela (Uradni list SFRJ, št. 38/84), 

V 4. členu predloga zakona je na predlog Odbora za družbe- 
nopolitični sistem Družbenopolitičnega zbora dodana 
določba, po kateri bodo sodišča dolžna o predlogih, ki jih v 
zvezi z opaženimi družbenimi odnosi in pojavi pošiljajo samo- 
upravnim organizacijam in skupnostim, obveščati organe 
samoupravne delavske kontrole. S tem se krog subjektov, 
katerim so sodišča dolžna pošiljati predloge, ki je opredeljen 
v zveznem zakonu o sodiščih združenega dela, ne razširja, kar 
je v skladu s stališčem Komisije za pravosodje, predlagana 
rešitev pa bo po mnenju predlagatelja prispevala h krepitvi 
vloge organov samoupravne delavske kontrole. 

V 6. členu predloga zakona predlagatelj ohranja določbo iz 
6. člena osnutka zakona, čeprav Odbor za družbenopolitični 
sistem Družbenopolitičnega zbora meni, da določba o dogo- 
voru občin glede višine in načina zagotavljanja sredstev za 
delo splošnih sodišč ne sodi v zakon in da bi bilo treba težave, 
ki se pojavljajo v praksi, razreševati brez izrecne zakonske 
prisile. 

Predlagatelj namreč ocenjuje, da je taka določba v zakonu 
potrebna glede na število občin (od tri do šestnajst), ki so 
dolžne zagotavljati sredstva za delo posameznega splošnega 
sodišča. Občine se morajo medsebojno dogovoriti o višini in 
načinu zagotavljanja teh sredstev in je zato po mnenju predla- 
gatelja primerno, da je podlaga za tako dogovarjanje dolo- 
čena v zakonu, podobno kot je to že urejeno v zakonu o 
rednih sodiščih in zakonu o javnem tožilstvu. 

Problemi, ki so v praksi v zvezi z usklajevanjem zagotavlja- 
nja sredstev, predstavljajo veliko obremenitev za sodišča, saj 
morajo predsedniki sodišč pogosto kontaktirati z vsako 
občino posebej. Zato predlagatelj meni, da je potrebno, da se 
občine obvezno dogovorijo, katera izmed njih bo skrbela za 
usklajeno zagotavljanje sredstev, kar pa ne pomeni, da bi 
morala ta občina zagotavljati tudi sredstva, ki jih ne bi zagoto- 
vile druge občine v skladu z dogovorom. Ob tem pa predlaga- 
telj ni upošteval pripombe skupine delegatov za Zbor občin iz 
občine Kranj. Predlagatelj meni, da ni potrebno v zakonu 
izrecno določiti obveznosti izdelave enotnih kriterijev za 
financiranje v republiki, ker so osnove in merila za zagotavlja- 
nje sredstev določena v zakonu o sistemu državne uprave 
oziroma v družbenih dogovorih (npr. o oblikovanju in delitvi 
sredstev za osebne dohodke funkcionarjev). 

Predlagatelj meni, da je predlog Odbora za družbenopoli- 
tični in komunalni sistem Zbora občin, naj bi občine z dogo- 
vorom določale tudi merila za financiranje, vsebinsko zajet v 
predlaganem besedilu. 

Predlagatelj ni upošteval pripombe Odbora za družbenopo- 
litični sistem Družbenopolitičnega zbora, da naj zakon določi 
drug skupen organ, ki bo prevzel funkcijo usklajevanja. Glede 
na izkušnje v praksi, ko so občine z dogovori ustanovile taka 
usklajevalna telesa, le-ta v pogojih omejene stopnje rasti 
splošne porabe niso mogla učinkovito opravljati svoje funk- 
cije, predlagatelj ocenjuje, da je smotrneje, da to funkcijo 
prevzame ena od občin. 

Glede na pripombo Sveta za družbenopolitični sistem pri 
predsedstvu RK SZDL, da v osnutku predlagana ureditev 
načina financiranja v praksi ne bo reševala problemov, in 

pripombo Odbora za družbenopolitični in komunalni sistem 
Zbora občin, naj se proučijo možnosti združevanja sredstev 
na nivoju republike, predlagatelj z dopolnitvijo prvega 
odstavka 9. člena zakona odpira možnost, da se financiranje 
splošnih sodišč združenega dela lahko z zakonom uredi tudi 
drugače (npr. z zakonom o proračunu SR Slovenije), predla- 
gana ureditev pa tudi ne izključuje možnosti širšega dogovora 
občin (in republike), ki bi zagotavljanje sredstev urejal enotno 
za vse območje republike. 

Po proučitvi predloga Sveta za družbenopolitični sistem pri 
Predsedstvu RK SZDL, naj sredstva za delo sodišč združe- 
nega dela zagotavlja združeno delo, predlagatelj ocenjuje, da 
v sedanjih pogojih ne bi bilo smotrno prenašati na združeno 
delo celotnega zagotavljanja sredstev. Zato v 6. členu pred- 
laga le delni prenos financiranja in sicer v tem smislu, da bi 
bile samoupravne interesne skupnosti na podlagi dogovora z 
občinami dolžne pokrivati tisti del stroškov, ki se nanašajo na 
reševanje sporov, katere bi morala, če bi bila ustanovljena, 
reševati posebna sodišča združenega dela. Pri takem načinu 
financiranja je nujno potreben predhodni dogovor občin in 
ustreznih samoupravnih interesnih skupnosti zato, da se 
zagotovi nemoteno zagotavljanje sredstev sodišču. Predlaga- 
telj meni, da bi ta možnost prišla v poštev predvsem v prime- 
rih, ko bi splošno sodišče reševalo večje število zadev iz 
pristojnosti posebnih sodišč združenega dela. 

Skladno z večinskim mnenjem iz razprave o osnutku 
zakona (Zakonodajno-pravna komisija, Komisija za pravoso- 
dje, Komisija za spremljanje izvajanja zakona o združenem 
delu, Odbor za družbenopolitični sistem Zbora združenega 
dela in Odbor za družbenopolitični in komunalni sistem Zbora 
občin) je v 7. členu predloga pristojnost splošnih sodišč 
združenega dela prve stopnje določena brez naštevanja posa- 
meznih vrst sporov. Posamezne vrste sporov, za katere je 
pristojno sodišče združenega dela, so določene v materialni 
zakonodaji in bi bilo njihovo naštevanje v tem zakonu preob- 
sežno, oziroma nujno nepopolno in bi takšna določba izgu- 
bila svoj smisel. Zato predlagatelj ni upošteval predlogov 
Zveze sindikatov Slovenije, skupine delegatov za Zbor združe- 
nega dela občine Ljubljana Moste-Polje in skupine delegatov 
za Zbor občin občine Maribor Tabor, naj zakon podrobneje 
opredeljuje pristojnosti splošnih sodišč prve stopnje. 

Glede na določbo drugega odstavka 17. člena zveznega 
zakona o sodiščih združenega dela pa je v drugem odstavku 
7. člena predloga zakona izrecno določena izključna pristoj- 
nost splošnih sodišč združenega dela za reševanje sporov iz 
delovnih razmerij. Taka rešitev predstavlja nadaljevanje dose- 
danje razmejitve pristojnosti na tem področju med splošnimi 
in posebnimi sodišči združenega dela, za katero po oceni 
predlagatelja ni razlogov, da bi jo spreminjali. 

Skladno z določbo 18. člena zveznega zakona o sodišču 
združenega dela je v 8. členu predlagana natančnejša formu- 
lacija pristojnosti posebnih sodišč združenega dela. Po tej 
določbi bodo posebna sodišča pristojna le za reševanje spo- 
rov iz družbenoekonomskih in drugih samoupravnih razmerij, 
ki nastanejo v samoupravnih interesnih skupnostih ali med 
njimi (če za reševanje teh sporov ni po zakonu ali samouprav- 
nem splošnem aktu v skladu z zakonom pristojno drugo 
samoupravno sodišče - drugi odstavek 16. člena zveznega 
zakona o sodiščih združenega dela), ter za reševanje drugih 
sporov, ki jih določa zakon oziroma ustanovitveni akt v skladu 
z zakonom. Tako rešitev v povezavi s predlagano spremembo 
iz 3. člena predloga zakona trdneje kot dosedanja ureditev 
veže obseg pristojnosti posebnih sodišč na odločitve zakono- 
dajalca. 

Predlagatelj je upošteval predlog Odbora za politični sistem 
Zbora združenega dela in v 13. členu predloga dopolnil vse- 
bino ustanovitvenega akta posebnega sodišča združenega 
dela tako, da sedaj zajema tudi načela za notranjo organiza- 
cijo in delo sodišča. To pomeni, da mora ustanovitveni akt 
določiti načela za notranjo organizacijo, lahko pa glede na 
določbo v 15. členu predloga vsebuje tudi celotno ureditev 
notranje organizacije. 

Po ponovni proučitvi navedene določbe pedlagatelj oce- 
njuje, da ne bi smeli prepustiti samoupravnemu urejanju 
stroškov postopka pred posebnim sodiščem. Zato predlog 
zakona ne vsebuje več tretje alinee iz 14. člena osnutka 
zakona. 

V 14. členu predloga je predlagatelj upošteval pripombe 
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Zakonodajno-pravne komisije, Komisije za pravosodje, Komi- 
sije za spremljanje izvajanja zakona o združnem delu, Odbora 
za družbenopolitični sistem Zbora združenega dela, Odbora 
za družbenopolitični sistem Družbenopolitičnega zbora in 
skupine delegatov za Zbor združenega dela občine Novo 
mesto in okvirna merila nadomestil s strokovnimi podlagami 
za določanje števila sodnikov, ki so v delovnem razmerju v 
delovni skupnosti sodišča. Pri tem predlagatelj ocenjuje, da je 
glede na sistemsko opredeljen položaj sodišč združenega 
dela ustrezno pri pripravi strokovnih podlag določiti sodelo- 
vanje občinskih skupščin. S predlagano rešitvijo so po mne- 
nju predlagatelja odpravljene dileme, ki so se pojavljale v 
zvezi s temi vprašanji. 

Predlagatelj je upošteval pripombe skupine delegatov za 
Zbor občin iz občine Kranj, naj se pripravijo strokovne pod- 
lage tudi za določanje števila administrativno-tehničnih delav- 
cev in je v tem smislu dopolnil določbo 21. člena zakona. 
Predlagatelj meni, da je takšna določba zaradi poenotenja 
tudi pri administrativno-tehničnih delavcih potrebna. 

Glede določanja soglasja k aktoma o sistemizaciji del in 
nalog in notranji organizaciji in delu sodišča so bila v razpravi 
o 16. členu osnutka zakona deljena mnenja. 

Odbor za družbenopolitični sistem Družbenopolitičnega 
zbora meni, da bi predpisovanje soglasja izvršnega sveta k 
navedenima aktoma pomenilo resen poseg v značaj teh 
sodišč v smeri njihovega spreminjanja v državne organe in 
vzpostavljanja odgovornosti izvršnim svetom. Zakonodajno- 
pravna komisija predlaga ponovno proučitev tega vprašanja z 
vidika potrebnosti soglasij. Svet za družbenopolitični sistem 
pri Predsedstvu RK SZDL, skupina delegatov za Zbor občin 
občne Ljubljana Center, Komisija za pravosodje in skupina 
delegatov za Zbor občin občine Kranj pa so menili, da bi 
morala soglasje k navedenima aktoma dajati pristojna skupš- 
čina občine in ne njen izvršni svet. 

Glede na navedene pripombe in glede na usmeritve Skupš- 
čine SR Slovenije ob sprejemu predloga za izdajo z osnutkom 
zakona je predlagatelj ponovno proučil ta vprašanja in oce- 
njuje, da glede na samoupravno naravo in status teh sodišč ni 
potrebno soglasje k aktu o notranji organizaciji in delu 
sodišča. Sprejemljivo je, da to ureja sodišče samo. Zato tudi 
ni potrebno v zakonu podrobneje opredeljevati vsebine tega 
akta. Meni pa, da je potrebno določiti soglasje k aktu o 
sistemizaciji del in nalog sodišča. Ta akt namreč določa 
število administrativno-tehničnih delavcev, potrebnih za 
opravljanje del in nalog v sodišču in je zaradi zagotavljanja 
enakih pogojev za delo prav, da presoja o tem ni prepuščena 
samo sodišču. Zato je bilo v zakonu že dosedaj opredeljeno, 
da je za samoupravni akt, ki določa število delavcev, potrebno 
soglasje. Predlagatelj meni, da soglasje izvršnega sveta ne 
predstavlja posega v naravo sodišč združenega dela in jih tudi 
ne postavlja v odnos odgovornosti izvršnim svetom. Sodišča 
še naprej ostajajo za svoje delo v celoti odgovorna skupšči- 
nam. Ker gre zgolj za določanje števila administrativno-teh- 
ničnih delavcev, predlagatelj meni, da je zaradi razbremenitve 
skupščin racionalno, da dajejo soglasje izvršni sveti kot nji- 
hovi izvršilni organi. Število sodnikov pa v skladu z določbo 
prvega odstavka 20. člena zakona, ki se ne spreminja, še 
naprej določajo skupščine občin z odlokom. 

V skladu z navedenim je predlagatelj v 15. členu predloga 
zakona ohranil rešitev, da daje soglasje k aktu o sistemizaciji 
del in nalog sodišča izvršni svet. Ob tem pa odpira tudi 
možnost, da se pristojni izvršni sveti dogovorijo, da bo 
soglasje dal le eden izmed njih (n. pr. po predhodnem mnenju 
ostalih izvršnih svetov). To bo po mnenju predlagatelja zlasti 
prišlo v poštev v primerih, ko je sodišče ustanovljeno za večje 
število občin. 

Predlagatelj je upošteval pripombo Zakonodajno-pravne 
komisije in Odbora za družbenopolitični in komunalni sistem 
Zbora občin, da je potrebno 22. člen zakona uskladiti z zako- 
nom o sistemu državne uprave. V skladu z 280. členom 
zakona o sistemu državne uprave in o Izvršnem svetu Skupš- 
čine SR Slovenije ter o republiških upravnih organih se 
določbe tega zakona, ki se nanašajo na dohodek delovne 
skupnosti, način uresničevanja'samoupravnih pravic, obvez- 
nosti in odgovornosti delavcev in na delovna razmerja, smi- 
selno uporabljajo tudi za delovne skupnosti sodišč, če ni z 
zakonom drugače določeno. Glede na to določbo predlaga- 

telj meni, da določba 22. člena zakona ni potrebna in je zato v 
16. členu predloga določeno, da se črta. 

V skladu s pripombami in predlogi Komisije za pravosodje, 
Komisije za spremljanje izvajanja zakona o združenem delu, 
Odbora za politični sistem Zbora združenega dela, skupine 
delegatov za Zbor združenega dela občine Novo mesto in 
skupine delegatov za Zbor občin občine Maribor Tabor je v 
19. členu predloga zakona nekoliko drugače urejena sestava 
občne seje Sodišča združenega dela SRS in sicer po načelu 
delegiranja, kar je po mnenju predlagatelja smotrneje, sistem- 
sko pa prav tako sprejemljivo kot v osnutku predlagana polna 
sestava. Zakon določa le število delegatov občne seje ter 
potrebno večino za sprejemanje sklepov, način delegiranja pa 
prepušča poslovniku. 

Glede na pripombe Sveta za družbenopolitični sistem pri 
Predsedstvu RK SZDL, Komisije za spremljanje izvajanja 
zakona o združenem delu, Odbora za družbenopolitični in 
komunalni sistem Zbora občin, Odbora za družbenopolitični 
sistem in Družbenopolitičnega zbora in Skupine delegatov za 
Zbor občin iz občine Maribor Tabor je predlagatelj ponovno 
proučil vprašanje socialne varnosti sodnikov sodišč združe- 
nega dela. V 22. členu predloga je enako kot v osnutku 
zakona določena obveznost družbenopolitične skupnosti ozi- 
roma samoupravne interesne skupnosti, da sodniku v določe- 
nih primerih zagotoviti drugo delo. Predlagatelj meni, da v 
zakonu ni možno določiti, katera izmed družbenopolitičnih 
skupnosti z območja sodišča je dolžna zagotoviti delo, ker je 
to stvar dogovora občin v posameznem primeru. 

Glede na izražene pripombe se drugače kot je bilo predla- 
gano v osnutku zakona v 22. členu predloga ohranja doseda- 
nja ureditev, po kateri sodniku do nastopa drugega dela 
pripadajo pravice iz dela in po delu, vendar najdalj za dobo 
šest mesecev. V primeru, da sodnik odkloni ponujena dela in 
naloge, ki ustrezajo njegovi strokovni izobrazbi in z delom 
pridobljeni delovni zmožnosti, mu pravice prenehajo že pred 
potekom tega časa. Predlagatelj namreč meni, da je to vpra- 
šanje treba urejati enotno za vse nosilce funkcije v SR Slove- 
niji, torej v Skladu s sprejetim družbenim dogovorom o skup- 
nih osnovah in merilih za oblikovanje in delitev sredstev za 
osebne dohodke voljenih in imenovanih funkcionarjev. 

V 24. členu predloga je precizneje kot v osnutku zakona (26. 
člen) opredeljen razrešitveni razlog izpolnitve pogojev za 
polno osebno pokojnino. Razrešitveni razlogi iz 41. člena 
zakona se nanašajo na vse sodnike sodišč združenega dela, 
ta razrešitveni razlog pa le na sodnike, ki so v delovnem 
razmerju v delovni skupnosti sodišča. 

Predlagatelj ni upošteval pripombe Zakonodajno-pravne 
komisije in Odbora za družbenopolitični in komunalni sistem 
Zbora občin, da je treba navedeno določbo uskladiti z zako- 
nom o delovnih razmerjih. Pogoje za polno osebno pokojnino 
določata zvezni in republiški zakon s področja pokojninskega 
in invalidskega zavarovanja. Zakon o delovnih razmerjih pa v 
določbi 171. a člena daje pravico delavki, če to želi, da se ji 
giede prenehanja delovnega razmerja šteje izpolnitev pogojev 
za polno osebno pokojnino tako kot delavcu. 

S tem, ko je v 24. členu predloga zakona kot razrešitveni 
razlog opredeljena izpolnitev pogojev za polno osebno pokoj- 
nino, se ne posega v pravice, ki jih sodnici daje zakon o 
delovnih razmerjih, ker se ji bo, če bo to želela, štela izpolni- 
tev pogojev za polno osebno pokojnino tako kot sodniku. 

III. 
V skladu s pripombami in predlogi Zakonodajno-pravne 

komisije, Komisije za pravosodje, Odbora za družbenopoli- 
tični in komunalni sistem Zbora občin, Sveta za družbenopoli- 
tični sistem pri Predsedstvu RK SZDL in skupine delegatov za 
Zbor občin iz občine Lenart je predlagatelj ponovno proučil 
vprašanje določitve posebnega postopka z vidika njegove 
potrebnosti, ustreznosti in glede primernosti posameznih do- 
ločb. 

V 27. členu predloga zakona so ohranjene določbe o poseb- 
nem postopku, ker predlagatelj ocenjuje, da bodo omogočale 
racionalnejše in učinkovitejše reševanje zadev s posameznih 
področij, ki jih s svojimi predpisi samostojno ureja republika. 
Nanašajo se zlasti na spore v zvezi z neplačevanjem denarnih 
obveznosti, ki izhajajo iz samoupravnih razmerij (na primer 
plačevanje denarnih obveznosti, določenih v samoupravnem 
sporazumu). Take vrste sporov lahko obravnavajo posebna ali 
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splošna sodišča združenega dela, zato je predlagatelj upošte- 
val usmeritve zborov in posebnega postopka ne veže na 
posebna sodišča, ampak na določene vrste sporov, ki jih 
materialnopravno ureja republika. 

Zaradi pripomb o neustreznosti določanja smiselne upo- 
rabe zakona o pravdnem postopku, je predlagatelj oblikoval 
posebne določbe postopka celovito in jih prilagodil naravi 
sporov, o katerih odločajo sodišča združenega dela, ter sta- 
tusu sodišč združenega dela. Po oceni predlagatelja te 
določbe ne predstavljajo bistvenega odstopanja od rešitev, 
predvidenih v zveznem zakonu o postopku pred sodišči zdru- 
ženega dela, ki je v pripravi. 

Pri oblikovanju določb postopka je upošteval usmeritve 
zborov Skupščine SR Slovenije, da so določbe o stroških, ki 
nastanejo pri poslovanju sodišča, procesne določbe in jih je 
zato v predlogu zakona uvrstil med določbe posebnega 
postopka. Upošteval je pripombe Zakonodajno-pravne komi- 
sije, Komisija za pravosodje, Odbora za družbenopolitični in 
komunalni sistem Zbora občin in drugih in v predlaganem 45. 
c členu izključil obveznost plačevanja stroškov tudi v sporih s 
področja socialne varnosti. To so spori s področja socialnega 
skrbstva, zaposlovanja, otroškega varstva in stanovanjskega 
gospodarstva ter spori s področja pokojninskega in invalid- 
skega zavarovanja (spori s področja pokojninskega in invalid- 
skega zavarovanja so tako kot spori iz delovnih razmerij 
izključeni že zato, ker za odločanje o teh zadevah ne veljajo 
določbe posebnega postopka). Predlagatelj meni, da je izklju- 
čitev obveznosti plačevanja stroškov tudi v stanovanjskih 
sporih ustrezna glede na predlagane rešitve v osnutku zakona 
o spremembah in dopolnitvah zakona o stanovanjskem 
gospodarstvu, ki predvidevajo prenos sporov v zvezi s plače- 
vanjem stroškov etažnih lastnikov in stanarin na redna 
sodišča, kjer so stranke dolžne plačevati sodno takso. Ostali 
spori s stanovanjskega področja, ki jih bodo reševala sodišča 
združenega dela, so namreč večinoma takšne narave, da 
njihovi udeleženci tudi sicer ne bi bili dolžni plačevati dela 
stroškov. 

Glede na opozorilo komisije za narodnosti, da z določanjem 
plačila stroškov ne smejo biti pripadniki italijanske in madžar- 
ske narodnosti v slabšem položaju, predlagatelj poudarja, da 
se glede uporabe jezika v postopku in plačevanja stroškov 
uporabljajo že uveljavljena načela postopka, ki jih s temi 
določbami ne spreminjamo in po katerih bremenijo stroški 
dvojezičnega poslovanja sredstva sodišča. 

V predlogu zakona je opredeljen ustreznejši način odmere 
stroškov, ki ni vezan na absolutne zneske. 

Zaradi popolnejše ureditve vprašanj v zvezi s stroški 
postopka je predlagatelj vključil možnost oprostitve plačila 
stroškov, način njihove izterjave ter način zbiranja in delitve 
na tej podlagi zbranih sredstev, ki so lahko le prihodek občin 
oziroma samoupravnih interesnih skupnosti, ki zagotavljajo 
sredstva za delo sodišča. 

Iz razlogov racionalnosti je v 45. e členu predvideno, da o 
pritožbah zoper odločbe, izdane po posebnem postopku, 
odloča Sodišče združenega dela SR Slovenije v senatu treh 
sodnikov. 

Glede enake rešitve, to je tričlanske sestave senata tudi za 
reševanje pritožb v sporih iz delovnih razmerij, ki je bila 
predlagana v 19. členu osnutka, pa je predlagatelj po vse- 
stranski ponovni proučitvi ocenil, da bi zahtevala tudi spre- 
membo sistemske določbe 24. člena zakona, ki ureja sestavo 
senata glede na poklicne in nepoklicne sodnike. Taka spre- 
memba po oceni predlagatelja ne bi bila sprejemljiva, zato je 
od predlaganega znižanja števila članov senata za reševanje 
pritožb v sporih iz delovnih razmerij odstopil. 

Podobno kot v osnutku zakona sta v predlogu (45. f, g in h 
členi) urejena institut sodnika posameznika in izdaja naloga 
za izpolnitev denarne obveznosti. Predlagana ureditev zah- 
teva, da predlog za uvedbo postopka obvezno vsebuje tudi 
višino zahtevka (45. b člen), kar predstavlja nujno izjemo od 
siceršnjega načela postopka, da opredelitev zahtevka v pred- 
logu ni potrebna. 

Določbe posebnega postopka, razen določbe 45. I člena, 
poenostavljajo postopek v sporih v zvezi s plačevanjem 

denarnih obveznosti, določba 45. I člena pa je predlagana za 
zagotovitev učinkovitejšega in hitrejšega postopka. Taka reši- 
tev daje sodišču možnost, da v primerih, ko odloča o pravi- 
cah, s katerimi udeleženci prosto razpolagajo, brez nadalj- 
njega obravnavanja ugodi zahtevku predlagatelja postopka, 
če vsi ostali udeleženci pripoznajo zahtevek. Kadar bo 
sodišče izdalo tako odločbo, ne bo ugotavljalo dejanskega 
stanja in ne uporabljalo materialnega prava, zato so pritož- 
beni razlogi za njeno izpodbijanje posebej določeni. 

V osnutku zakona je bila predvidena smiselna uporaba 
določb zakona o pravdnem postopku glede izdaje sodbe na 
podlagi izostanka. Predlagatelj po ponovni proučitvi tega 
vprašanja meni, da bi taka določba pomenila prevelik odstop 
od uveljavljenih načel postopka pred sodišči združenega 
dela, saj mora sodišče razrešiti sporno razmerje. 

V 45. m členu pa je ob določenih pogojih dana možnost 
obravnavanja in odločanja o sporni zadevi v nenavzočnosti 
katerega od udeležencv. Po oceni predlagatelja je takšna 
določba potrebna zaradi preprečitve zavlačevanja postopka, 
kar ima za posledico tudi višje stroške. 

IV. 
Po dodatni proučitvi in glede na nekatere pripombe predla- 

gatelj meni, da glede na prehodno določbo 24. člena zvez- 
nega zakona o sodiščih združenega dela ni potrebno, da 
vprašanje prenehanja funkcije sodnikov sodišča združenega 
dela, ki so hkrati sodniki rednih sodišč, posebej ureja ta 
zakon. 

V. 
Poleg pripomb in predlogov iz razprave o osnutku zakona, 

ki jih predlagatelj ni upošteval in so že obrazložene, v pred- 
logu zakona nista upoštevani tudi naslednji pripombi: 

1) Predloga Sveta za družbenopolitični sistem pri Predsed- 
stvu RK SZDL in Odbora za družbenopolitični sistem Družbe- 
nopolitičnega zbora, da naj bi zbori združenega dela v prihod- 
nje prevzeli kadrovske naloge in naloge v zvezi z volitvami 
sodnikov, predlagatelj ni upošteval. Pristojnost zborov glede 
volitev in razrešitev predsednika in sodnikov Sodišča združe- 
nega dela SR Slovenije ureja 350. člen ustave SR Slovenije, ki 
med drugim določa, da zbori Skupščine SR Slovenije enako- 
pravno volijo in razrešujejo tudi predsednike in sodnike dru- 
gih sodišč v republiki, ki jih določa zakon. Pristojnosti zborov 
občinskih skupščin pa v skladu z določbo 185. člena ustave 
urejajo statuti občin. 

Glede na navedene ustavne določbe predlagatelj meni, da 
teh vprašanj ni mogoče urejati v smislu predlogov z zakonom. 

2) Po mnenju predlagatelja pripomba Sveta za družbeno- 
politični sistem pri Predsedstvu RK SZDL, da se z opredeli- 
tvijo zavzemanja za razvoj socialističnih, samoupravnih, 
demokratičnih, družbenih odnosov kot pogoja za opravljanje 
sodniške funkcije namesto opredelitve moralno-politične pri- 
mernosti spreminja ustavna določba, ni utemeljena. Ustava 
SR Slovenije v drugem odstavku 285. člena določa, da se 
sodniki rednih sodišč volijo in razrešujejo na način, pod 
pogoji in po postopku, ki zagotavljajo strokovno sposobnost 
in moralno-politično primernost za opravljanje sodniške funk- 
cije in neodvisnost sodnikov pri sojenju. Podobne določbe za 
sodnike sodišč združenega dela ustava ne vsebuje in ureditev 
teh vprašanj prepušča zakonu. Predlagatelj zato meni, da je 
navedeni pogoj v ustrezni obliki potrebno določiti v zakonu. 

VI. 
Glede na to, da se s predlaganimi spremembami in dopolni- 

tvami ne razširja organizacija in pristojnost sodišč združe- 
nega dela ter da so spremembe usmerjene predvsem v raci- 
onalizacijo poslovanja teh sodišč, za izvedbo tega zakona ne 
bodo potrebna dodatna finančna sredstva družbenopolitičnih 
skupnosti. Prav tako izvajanje zakona ne bo zahtevalo pove- 
čanja administrativnih del in nalog. 

Za izvajanje zakona niso predvideni in ne bodo izdani novi 
izvršilni predpisi. 
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DOLOČBE ZAKONA O SODIŠČIH 
ZDRUŽENEGA DELA, KI SE 
SPREMINJAJO: 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 

1. člen 
V SR Sloveniji opravljajo sodno funkcijo kot sodišča zdru- 

ženega dela splošna sodišča združenega dela in posebna 
sodišča združenega dela (v nadaljnjem besedilu: sodišča ozi- 
roma splošna in posebna sodišča). 

Sodišča se organizirajo in delujejo po določbah tega 
zakona in zveznega zakona o sodiščih združenega dela 
(Uradni list SFRJ, št. 24/74). 

2. člen 
Sodišča odločajo kot sodišča prve stopnje o sporih iz druž- 

benoekonomskih in drugih samoupravnih odnosov, določe- 
nih z zveznim zakonom o sodiščih združenega dela, s tem 
zakonom in s posebnimi zakoni; posebna sodišča pa tudi o 
sporih, določenih s samoupravnimi splošnimi akti na podlagi 
zakona. 

4. člen 
Sodišča spremljajo in proučujejo družbene odnose in 

pojave, ki so pomembni za uresničevanje njihovih funkcij, in 
dajejo organizacijam združenega dela, drugim organizacijam 
in skupnostim, državnim organom ter skupščinam samou- 
pravnih interesnih in družbenopolitičnih skupnosti predloge 
za uresničevanje samoupravnega položaja samoupravnih 
organizacij in skupnosti, za uresničevanje samoupravnih pra- 
vic delovnih ljudi ter druge predloge za zagotavljanje ustavno- 
sti in zakonitosti, družbene odgovornosti in socialistične mo- 
rale. 

5. člen 
V sodiščih opravljajo sodniško dolžnost,in so pri sojenju 

enakopravni sodniki, ki imajo lastnost delavca v združenem 
delu v sodišču, in delovni ljudje ter občani kot sodniki. 

Sodnike volijo in razrešujejo skupščine ustreznih družbe- 
nopolitičnih skupnosti in skupščine ustreznih samoupravnih 
interesnih skupnosti na način, kot ga določa ta zakon. 

6. člen 
Sodniki, ki imajo lastnost delavca v združenem delu v 

sodišču, se volijo za dobo 8 let, delovni ljudje in občani kot 
sodniki pa za dobo 4 let; vsi so lahko ponovno izvoljeni. 

7. člen 
Sodnika ni mogoče klicati na odgovornost za mnenje, dano 

pri odločanju v sodišču. 
Sodnika ni mogoče pripreti brez dovoljenja skupščine, ki ga 

je izvolila, če se uvede zoper njega postopek, zaradi kazni- 
vega dejanja, ki ga je storil pri opravljanju sodniške funkcije. 

9. člen 
Sredstva za delo Sodišča združenega dela Socialistične repu- 
blike Slovenije zagotavlja v proračunu Socialistična republika 
Slovenija, sredstva za delo splošnih sodišč pa občine, na 
območju katerih sodišče deluje. 

Način zagotovitve sredstev za delo posebnega sodišča se 
določi z aktom o ustanovitvi sodišča. 

11. člen 
Splošna sodišča odločajo o zadevah iz prvega in drugega 

odstavka 18. člena in iz 19. člena zveznega zakona o sodiščih 
združenega dela (Uradni list SFRJ, št. 24/74). 

Poleg tega odločajo v sporih: 
- o pravicah in dolžnostih, ki izvirajo iz razpolaganja s 

celotnim dohodkom, ki je bil dosežen z združevanjem dela in 
sredstev v temeljni organizaciji združenega dela in organiza- 
ciji združenega dela; 

- O opredelitvi in namenski uporabi dela dohodka, ki je 
rezultat dela v izredno ugodnih naravnih pogojih ali je rezultat 

izjemnih ugodnosti na trgu ali drugih izjemnih ugodnosti za 
pridobivanje dohodka; 

- o združevanju sredstev proti volji delavcev ali z namenom 
odtujevanja dela dohodka temeljnim organizacijam združe- 
nega dela; 

- o razporejanju dohodka v nasprotju z načeli in merili 
samoupravnih sporazumov o razporejanju dohodka in delitvi 
osebnih dohodkov; 

- kadar sindikalna organizacija odkloni podpis samouprav- 
nega sporazuma, s katerim se urejajo medsebojna razmerja 
delavcev v združenem delu oziroma samoupravnega spora- 
zuma o osnovah in merilih za razporejanje dohodka in delitve 
osebnih dohodkov. 

12. člen 
Posebna sodišča odločajo v sporih o samoupravnih pravi- 

cah in obveznostih iz družbenoekonomskih in drugih samou- 
pravnih odnosov iz 11. člena tega zakona, ki nastanejo v 
samoupravnih interesnih skupnostih ali med njimi, razen v 
sporih iz 19. člena zveznega zakona o sodiščih združenega 
dela. 

13. člen 
Sodišče združenega dela Socialistične republike Slovenije: 
- odloča o pritožbah zoper odločbe sodišča prve stopnje; 
- odloča na prvi in zadnji stopnji v sporih o zakonitosti akta 

skupščine družbenopolitične skupnosti, s katerim se odreja 
proti organizaciji združenega dela, samoupravni interesni 
skupnosti ali drugi samoupravni organizaciji ukrep; s katerim 
se začasno omeji uresničevanje posameznih samoupravnih 
pravic delavcev oziroma pravic organizacije ali združenja 
samoupravnih interesnih skupnosti oziroma drugih samou- 
pravnih organizacij in njihovih organov ali s katerim se odredi 
določen ukrep, če nastanejo v organizaciji združenega dela 
ali drugi samoupravni organizaciji oziroma skupnosti 
bistvene motnje v samoupravnih odnosih, če so huje prizadeti 
družbeni interesi ali če organizacija oziroma skupnost ne 
izpolnjuje z zakonom določenih obveznosti, 

- opravlja druge zadeve, ki jih določa zakon. 

14. člen 
Krajevna pristojnost sodišča združenega dela se določa po 

20. in 21. členu zveznega zakona o sodiščih združenega dela. 

III. ORGANIZACIJA 

16. člen 
V Socialistični republiki Sloveniji so tale splošna sodišča: 
1. Sodišče združenega dela v Brežicah za območje občin: 

Brežice, Krško, Sevnica; 
2. Sodišče združenega dela v Celju za območje občin: 

Celje, Laško, Mozirje, Slovenske Konjice, Šentjur pri Celju, 
Šmarje pri Jelšah, Velenje, Žalec; 

3. Sodišče združenega dela v Kopru za območje občin: 
Izola, Koper, Piran, Sežana; 

4. Sodišče združenega dela v Kranju za območje občin: 
Jesenice, Kranj, Radovljica, Škofja Loka, Tržič; 

5. Sodišče združenega dela v Ljubljani za območje občin: 
Domžale, Grosuplje, Kamnik, Kočevje, Litija, Ljubljana Beži- 
grad, Ljubljana Center, Ljubljana Moste-Polje, Ljubljana 
Šiška, Ljubljana Vič-Rudnik, Logatec, Ribnica, Vrhnika, Hrast- 
nik, Trbovlje, Zagorje; 

6. Sodišče združenega dela v Mariboru za območje občin: 
Lenart, Maribor, Ormož, Ptuj, Slovenska Bistrica, Dravograd, 
Radlje ob Dravi, Ravne na Koroškem, Slovenj Gradec; 

7. Sodišče združenega dela v Murski Soboti za območje 
občin: Gornja Radgona, Lendava, Ljutomer, Murska Sobota; 

8. Sodišče združenega dela v Novi Gorici za območje občin: 
Ajdovščina, Idrija, Nova Gorica, Tolmin; 

9. Sodišče združenega dela v Novem mestu za območje 
občin: Črnomelj, Metlika, Novo mesto, Trebnje; 

10. Sodišče združenega dela v Postojni za območje občin: 
Cerknica, Ilirska Bistrica, Postojna. 

18. člen 
Posebno sodišče se ustanovi s samoupravnim splošnim 

aktom. 
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20. člen 
Število sodnikov določijo z odlokom skupščine družbeno- 

političnih skupnosti, ki sodnike volijo oziroma skupščine 
samoupravnih interesnih skupnosti, ki ustanovijo posebno 
sodišče s samoupravnim splošnim aktom o ustanovitvi so- 
dišča. 

Spremembe števila sodnikov lahko predlaga sodišče glede 
na spremenjeni obseg dela. 

21. člen 
Sodišče ima za opravljanje strokovnih in administrativno- 

tehničnih del določeno število strokovnih ter administrativno- 
tehničnih delavcev. 

Število delavcev in delovnih mest določi splošni samo- 
upravni akt sodišča s soglasjem ustrezne skupščine. 

Notranja organizacija sodišča se določi s splošnim samo- 
upravnim aktom sodišča. 

Pri posebnem sodišču lahko opravlja administrativno-teh- 
nična dela strokovna služba samoupravne interesne skupno- 
sti, ki je določena s splošnim samoupravnim aktom. 

Republiški sekretar, pristojen za pravosodje, predpiše 
načela za notranje poslovanje sodišč ter izda predpise za 
pisarniško poslovanje sodišč in navodila za vodenje statistič- 
nih podatkov. 

Republiški upravni organ, pristojen za pravosodje, spremlja 
delo sodišč in skrbi za njihovo pravilno notranje poslovanje. 

22. člen 
Predpisi o samoupravljanju delovnih ljudi v upravnih orga- 

nih v SR Sloveniji se uporabljajo tudi za sodišča, kolikor ni s 
tem ali z drugim zakonom drugače določeno. 

23. člen 
Če samopupravna interesna skupnost oziroma samou- 

pravne interesne skupnosti s samoupravnim splošnim aktom, 
v skladu z zakonom ustanovijo posebno sodišče, določijo v 
tem samoupravnem aktu tudi uradno ime in sedež sodišča, 
število sodnikov in način financiranja sodišča, lahko pa tudi 
število administrativno-tehničnih delavcev. 

24. člen 
Sodišča prve stopnje sodijo praviloma v senatu treh sod- 

nikov. 
V senatu petih sodnikov sodijo v sporih med temeljnimi 

organizacijami združenega dela glede sklenitve samouprav- 
nega sporazuma o združitvi, v sporih o obstoju pogojev za 
organiziranje temeljnih organizacij združenega dela in delov- 
nih skupnosti; v sporih o organiziranju in izločitvi temeljnih 
organizacij združenega dela, o spojitvi, pripojitvi in razdelitvi 
organizacij združenega dela; v drugih primerih, če tako 
določa zakon. 

Sestav senata določi predsednik sodišča v skladu z načeli, 
ki jih določi zbor sodnikov. 

Senat mora biti sestavljen tako, da je vsaj en član senata 
diplomirani pravnik s pravosodnim izpitom. 

V senatu treh sodnikov je lahko le en sodnik, v senatu petih 
sodnikov pa največ dva sodnika, ki imata lastnost delavca v 
združenem delu v sodišču združenega dela. Senat ne more 
biti sestavljen samo iz sodnikov, ki imajo lastnost delavca v 
združenem delu, v kateremkoli sodišču. 

Za predsednika senata je lahko razporejen tudi predsednik 
sodišča. 

25. člen 
Sodišče združenega dela Socialistične republike Slovenije 

sodi v senatu petih sodnikov. 

Za sestavo' senata veljajo določbe tretjega do šestega 
odstavka prejšnjega člena tega zakona. 

28. člen 
Sodišče se odpravi, če zaradi znatnega zmanjšanja obsega 

dela ali drugih pomembnih okoliščin ni več pogojev za nje- 
govo delovanje. 
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29. člen 
Prosta sodniška mesta sodnikov, ki imajo lastnost delavca v 

združenem delu v sodišču, se objavljajo. 
Prosto sodniško mesto sodnika, ki ima lastnost delavca v 

združenem delu pri Sodišču združenega dela Socialistične 
republike Slovenije objavi Skupščina SR Slovenije, pri sploš- 
nem sodišču pa občinska skupščina na sedežu sodišča. 

Prosto sodniško mesto sodnika, ki ima lastnost delavca v 
združenem delu pri posebnem sodišču, objavi samoupravna 
interesna skupnost, na sedežu katere je sedež sodišča. 

Prosto sodniško mesto objavi skupščina ustrezne družbe- 
nopolitične skupnosti oziroma ustrezna samoupravna inte- 
resna skupnost po lastni pobudi ali po predlogu sodišča. 

Objava se priobči v Uradnem listu SRS in sicer najmanj 30 
dni pred volitvami sodnikov. 

31. člen 
Za sodnika je lahko izvoljen polnoletni jugoslovanski držav- 

ljan, ki ima potrebne izkušnje in znanje za opravljanje sodni- 
ške funkcije in ki je moralno politično primeren za sodniško 
dolžnost. 

Za sodnika je lahko izvoljen tudi sodnik rednega sodišča. Z 
izvolitvijo za sodnika mu ne preneha dolžnost sodnika red- 
nega sodišča in ne lastnost delavca v združenem delu v 
rednem sodišču. 

36. člen 
Sodnik, ki ni ponovno izvoljen ali je predčasno razrešen 

zaradi odprave sodišča ali zmanjšanja obsega dela sodišča in 
mu preneha lastnost delavca v sodišču, obdrži 6 mesecev po 
prenehanju dolžnosti vse pravice iz dela in po delu. Za ta čas 
ima pravico do osebnega dohodka, če se prej ne zaposli, v 
višini osebnega dohodka, ki ga je prejel v zadnjem mesecu 
pred prenehanjem sodniške dolžnosti, kakor tudi do poveča- 
nja osebnega dohodka in drugih prejemkov sodnikov, ki 
imajo lastnost delavca v sodišču. 

39. člen 
Sodniki, strokovni sodelavci, administrativni in tehnični 

delavci sodišča imajo pravico do osebnega dohodka po 
splošnem aktu sodišča v skladu s samoupravnim sporazu- 
mom oziroma družbenim dogovorom. 

Sodniki in drugi delavci sodišč, ki nimajo lastnosti delavca v 
združenem delu v sodišču, imajo pravico do nagrade, dolo- 
čene z aktom ustrezne skupščine družbenopolitične skupno- 
sti oziroma samoupravne interesne skupnosti. 

41. člen 
Sodnik se razreši pred potekom časa, za katerega je bil 

izvoljen: 
1. če sam zahteva razrešitev; 
2. Če je s pravnomočno sodbo obsojen na kazen zapora 6 

mesecev ali na hujšo kazen, ali na milejšo kazen za kaznivo 
dejanje, zaradi katerega bi bil nevreden opravljati sodniško 
dolžnost; 

3. Če se ugotovi, da je huje kršil sodniško dolžnost ali njen 
ugled, ali če je s svojim delom pokazal, da je ni sposoben 
opravljati; 

4. Če postane zaradi bolezni trajno nesposoben opravljati 
sodniško dolžnost; 

5. Če se odpravi sodišče, za katero je bil izvoljen; 
6. Če se ugotovi, da je moralnopolitično neprimeren, da bi 

še naprej opravljal sodniško dolžnost. 

42. člen 
Sodnik, ki ima lastnost delavca v združenem delu v sodišču, 

se lahko razreši, če se zaradi zmanjšanega obsega dela 
zmanjša število sodniških mest pri sodišču, ali če je izpolnil 
pogoje za pridobitev starostne pokojnine. 

43. člen 
Razrešitev sodnika iz razlogov 3. in 6. točke 41. člena tega 

zakona je mogoča samo po izvedbi postopka za ugotovitev 
obstoja razlogov za razrešitev in če je bilo v tem postopku 
sodniku omogočeno izjaviti se o razlogih za razrešitev. 
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PREDLOG ZAKONA 

o spremembah in dopolnitvah zakona 

o samoprispevku (ESA-621) 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na 63. seji dne 25. 
4. 1985 določil besedilo: 

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

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 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: 

Tone PENGOV, direktor Republiške uprave za družbene 
prihodke, 

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

1. člen 
V zakonu o samoprispevku (Uradni list SRS, št. 3-8/73 in 17- 

82/83) se 10. člen spremeni tako, da se glasi: 
»Samoprispevek se ne more uvesti od prejemkov iz social- 

novarstvenih pomoči, od priznavalnin, od invalidnine in od 
drugih prejemkov po predpisih o vojaških invalidih in civilnih 
invalidih vojne, od denarnega nadomestila za telesno okvaro, 
od dodatka za pomoč in postrežbo po predpisih o pokojnin- 
skem in invalidskem zavarovanju, od pokojnine, ki ne presega 
zneska najnižje pokojnine za polno pokojninsko dobo, od 
starostne pokojnine priznane po zakonu o starostnem zavaro- 
vanju kmetov, od štipendij učencev in študentov ter od 
nagrad, ki jih prejemajo študenti in učenci na proizvodnem 
delu oziroma na delovni praksi. 

Samoprispevek se ne plačuje od osebnega dohodka delav- 
cev in drugih občanov, ki ne presega zneska osebnega 
dohodka, ki zagotavlja materialno in socialno varnost delavca 
določenega z zakonom. 

Zavezanci samoprispevka v delu ne morejo biti noseče žene 
in matere, ki imajo otroke do 7 let, občani, ki so zaradi bolezni 
in invalidnosti nesposobni za delo, otroci do 15. leta starosti 
ter moški stari nad 60 let in ženske stare nad 55 let.« 

2. člen 
V 11. členu se dodata novi prvi in tretji odstavek, ki se 

glasita: 

»Znesek obračunanega in odtegnjenega samoprispevka od 
pokojnine oziroma od osebnega dohodka delavcev in drugih 
delovnih ljudi ne sme biti večji od razlike med priznano 
pokojnino in pokojnino, ki ne presega zneska najnižje pokoj- 
nine za polno pokojninsko dobo oziroma med akontacijo 
osebnega dohodka in zneska osebnega dohodka, ki zagotav- 
lja materialno in socialno varnost delavca določenega z za- 
konom.« 

Izplačevalec osebnih dobodkov iz delovnega razmerja pre- 
neha obračunavati in odtegovati samoprispevek delavcu za 
čas, ko njegova akontacija osebnega dohodka ne presega 
zneska, ki mu zagotavlja materialno in socialno varnost, dolo- 
čenega z zakonom.« 

Dosedanja prvi in drugi odstavek postaneta drugi in četrti 
odstavek. 

3. člen 
Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije 

določi prečiščeno besedilo zakona o samoprispevku. 

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

SRS, uporablja pa se tudi za izvrševanje aktov o uvedbi 
samoprispevka, ki so bili izdani pred uveljavitvijo tega zakona. 

SKUPŠČINA SR SLOVENIJE 
IZVRŠNI SVET 

Predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah 
zakona o samoprispevku je obravnavala Skupščina SR Slove- 
nije na Družbenopolitičnem zboru, Zboru združenega dela in 
Zboru občin dne 5. aprila 1985. 

Družbenopolitični zbor je sprejel stališče, da naj zakon 
opredeli le temeljna načela in kriterije za oprostitev plačila 
samoprispevka, tako da bo zagotovljena socialna varnost 
občanov, da ga pa ne kaže pretiravano obremenjevati s pre- 
podrobnimi določbami in na ta način dušiti iniciativo kraja- 
nov. Konkretne olajšave mora zato urediti akt o razpisu refe- 
renduma za uvedbo samoprispevka, ki naj upošteva razmere, 
možnosti in pripravljenost ljudi v posameznih okoljih. Družbe- 
nopolitični zbor prav tako meni, da se brez odločitve krajanov 
ne sme spreminjati namembnosti samoprispevka, kolikor pa 
je sprememba namembnosti samoprispevka potrebna, je pri 
tem treba uveljaviti enak postopek, ki je veljal za uvedbo 
samoprispevka. Zbor združenega dela in Zbor občin sta skle- 
nila, da sprejemata predlog za izdajo zakona z osnutkom 
zakona in da Izvršni svet Skupščine SR Slovenije pripravi 
predlog zakona. 

Pri pripravi predloga zakona naj predlagatelj upošteva sta- 
lišča, mnenja, predloge in pripombe delovnih teles in zborov 
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Skupščine SR Slovenije, stališča Sveta za družbenopolitični 
sistem pri Predsedstvu Republiške konference SZDL Slove- 
nije, ter stališča in predloge iz razprave na sejah zborov. Pri 
tem naj glede pobude, da je treba v zakonu določiti dohodek 
na družinskega člana, ki naj bi se upošteval pri uvedbi samo- 
prispevka, upošteva že sprejeta stališča zborov Skupščine SR 
Slovenije z dne 14/10-1982 in stališča Sveta za družbenopoli- 
tični sistem pri Predsedstvu Republiške konference SZDL 
Slovenije z dne 4/4-1985, po katerem naj bi se oprostitve 
obveznosti iz samoprispevkov določale predvsem z vsako- 
kratnim aktom o uvedbi samoprispevka, zakon pa naj ne bi 
širil oprostitev, temveč bi opredelil tiste kategorije občanov, ki 
jih je potrebno oprostiti obveznosti v vsakem primeru. 

Predlagatelj je pri pripravi besedila predloga zakona proučil 
vsa v postopku skupščinske obravnave podana mnenja, pri- 
pombe, stališča in predloge, ter jih upošteval tako, da je 
ustrezno spremenil in dopolnil posamezne določbe osnutka 
zakona. 

V kolikor nekaterih podanih mnenj, pripomb, stališč in 
predlogov predlagatelj ni upošteval, je to posebej obrazložil. 

V skladu s predlogom Zakonodajno-pravne komisije skupš- 
čine SR Slovenije, da je v zakonu potrebno določneje oprede- 
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liti posamezne vrste prejemkov, od katerih se ne more uvesti 
samoprispevek in da je potrebno med temi posebej navesti 
tudi priznavalnine, druge prejemke po predpisih o vojaških 
invalidih in predpisih o civilnih invalidih vojne, denarno nado- 
mestilo za telesno okvaro ter dodatek za pomoč in postrežbo 
po predpisih o pokojninskem in invalidskem zavarovanju je 
predlagatelj ustrezno dopolnil 1. člen osnutka zakona. S to 
dopolnitvijo je bil upoštevan tudi predlog Republiškega komi- 
teja za borce in vojaške invalide, da naj se med vrste prejem- 
kov, ki jih je opredeljeval 1. člen osnutka zakona vključi tudi 
»priznavalnine«, ki so pomemben instrument zagotavljanja 
socialne varnosti borcev NOV, niso pa zaradi njihovega neko- 
liko drugačnega značaja zajete med prejemki iz socialno 
varstvenih pomoči. 

Na opozorilo Sveta za socialno in zdravstveno politiko pri 
Predsedstvu Republiške konference SZDL Slovenije na 
nejasno opredelitev osebnega dohodka v drugem odstavku 1. 
člena osnutka zakona je predlagatelj opozorilo upošteval in 
besedilo predloga zakona uskladil s terminologijo zakona o 
zajamčenem osebnem dohodku in izplačevanju osebnih 
dohodkov v organizacijah združenega dela, ki poslujejo z 
izgubo (Uradni list SRS, št. 7-296/82 do 15-791/84). 

Svet za družbenopolitični sistem pri Predsedstvu Republi- 
ške konference SZDL Slovenije je predlagal, da se precizira in 
uskladi posamezne pojme in člene v osnutku zakona. Tako 
navaja, da je v drugem odstavku 1. člena govor o osebnem 
dohodku, v 2. členu pa o akontaciji osebnega dohodka ter da 
bi terminologija morala biti dosledno usklajena s terminolo- 
gijo v zakonu o zajamčenem osebnem dohodku. Predlagatelj 
je predlog, da se pojem osebnega dohodka od katerega se 
samoprispevek ne plačuje uskladi z opredelitvijo v zakonu o 
zajamčenem osebnem dohodku upošteval in ustrezno spre- 
menil drugi odstavek 1. člena in besedilo 2. člena osnutka 
zakona. Predlog, da bi se pojem »osebnega dohodka« iz 
drugega odstavka 1. člena vnesel tudi v 2. člen osnutka in s 
tem nadomestil pojem »akontacija osebnega dohodka« ni 
sprejemljiv. Po določbah zakona o združenem delu namreč 
delavci med letom začasno ugotavljajo in izplačujejo osebni 
dohodek kot akontacijo, dokončni obračun osebnega 
dohodka delavca pa se napravi na koncu leta ob zaključnem 
računu. Glede na to predlagatelj meni, da določba 2. člena 
osnutka zakona ni v nasprotju z določbami zakona o zajamče- 
nem osebnem dohodku, kakor tudi ne v nasprotju z določ- 
bami zakona o združenem delu ter da sprememba tega člena 
osnutka zakona ni potrebna. 

Mnenje Zakonodajno-pravne komisije Skupščine SR Slove- 
nije, pripombo Zveze društev upokojencev Slovenije, skupine 
delegatov Zbora združenega dela iz občine Maribor-Tabor in 
dveh občanov iz Sežane in Divače, da se že v samem zakonu 
določi dohodek na družinskega člana, ki naj bi se upošteval 
pri uvedbi samoprispevka predlagatelj, izhajajoč iz stališča 
Družbenopolitičnega zbora, ter sklepov Zbora združenega 
dela in Zbora občin, ki smo jih uvodoma navedli, ni upošteval. 

Predlagatelj prav tako ni upošteval naslednje pripombe iz 
javne razprave, upoštevajoč pri tem stališča in sklepe zborov 
Skupščine SR Slovenije, da naj zakon opredeli le temeljna 
načela in kriterije za oprostitve plačila samoprispevka ter da z 
zakonom ne bi širili krog oprostitev temveč opredelili le tiste 
kategorije občanov in njih prejemke, ki jih je potrebno opro- 
stiti obveznosti v vsakem primeru, konkretne olajšave pa naj 
bodo opredeljene z aktom o uvedbi samoprispevka: 

- pripombo skupine delegatov Zbora združenega dela in 
Zbora občin iz občine Ljubljana-Center, da se v zadnjem 
odstavku 1. člena osnutka zakona črta besedilo »otroci do 15. 
leta starosti«, ker smatrajo, da je omenjena navedba nepo- 
trebna in predlog da se izenači osnova za opredelitev plačeva- 
nja samoprispevka za delavce in upokojence - najnižji osebni 
dohodek, ki zagotavlja materialno in socialno varnost delavca 
določenega z zakonom; 

- pripomba občana iz Sežane, da naj bi že zakon določal, 
da se samoprispevek ne plačuje od regresa za letni dopust ali 
rekreacijo, ki ga prejemajo delavci in upokojenci; 
- pripombo skupine delegatov Zbora združenega dela in 

Zbora občin iz občine Lendava, da naj se v zadnjem odstavku 
1. člena osnutka zakona črta besedilo »ter moški stari nad 60 
let in ženske stare nad 55 let«. Smatrajo, da ni sprejemljivo 
določilo, da ne morejo biti zavezanci samoprispevka v delu 
občani navedenih starosti, ker njihove dosedanje izkušnje 

kažejo, da so se občani te starosti dobro vključili v vse 
delovne akcije v krajevni skupnosti. 

Delegatka Zbora občin iz občine Ljubljana Šiška je v skup- 
ščinski razpravi opozorila na določilo zadnjega odstavka 1. 
člena osnutka zakona, ki določa, da moški stari nad 60 let in 
ženske stare nad 50 let niso zavezanci samoprispevka v delu. 
Mnenja je bila, da je tovrstno razlikovanje potrebno odpraviti 
in določiti kot kriterij za oprostitev samoprispevka v delu 
enako starost za oba spola, izhajajoč pri tem iz ugotovitve, da 
je doba življenja ženske daljša od dobe moških. Predlagatelj 
tega predloga ni upošteval. Menil je, da je glede na fizične 
sposobnosti žensk in moških na splošno, kakor tudi dejstva, 
da gre pri samoprispevkih uvedenih v delu predvsem za težja 
fizična dela potrebno določiti nižjo starostno mejo za ženske. 
Pri določevanju konkretnih starostnih mej pa je predlagatelj 
izhajal iz opredelitev v predpisih o pokojninskem in invalid- 
skem zavarovanju. Prav tako pa moramo poudariti, da osnu- 
tek zakona ne prinaša nobenih sprememb oziroma dopolnitev 
v tem pogledu in da ostane ureditev, ki je bila z zakonom o 
samoprispevku določena že v letu 1973, nespremenjena. 

V teku razprave je bil podan tudi pismeni predlog za dopol- 
nitev določb osnutka zakona s strani enega od občanov iz 
Sežane. Občan predlaga, da bi se zaradi zagotovitve socialne 
varnosti delavcev in upokojencev katerih prejemki so le malo 
višji od zajamčenega osebnega dohodka določenega z zako- 
nom oziroma najnižje pokojnine za polno pokojninsko dobo, 
in katerih višina prejemkov bi ob plačilu samoprispevka padla 
pod mejo, ki še zagotavlja materialno in socialno varnost, v 
zakon vnesla ustrezna določba. Predlagatelj je predlog 
občana proučil in ga ustrezno upošteval. Tako je bil vključen v 
prvi odstavek 2. člena besedila predloga zakona, ki določa, da 
znesek obračunanega in odtegnjenega samoprispevka ne 
sme biti večji od razlike med dejansko izplačanim osebnim 
dohodkom oziroma priznano pokojnino in zajamčenim oseb- 
nim dohodkom določenim z zakonom oziroma najnižjo pokoj- 
nino za polno pokojninsko dobo. 

Skupina delegatov Zbora združenega dela in Zbora občin iz 
občine Škofja Loka je predlagala spremembo drugega 
odstavka 12. člena sedaj veljavnega zakona in sicer tako, da o 
pritožbi zoper odločbo uprave za družbene prihodke o ugoto- 
vitvi obveznosti odloča republiška uprava za družbene pri- 
hodke in ne posebna komisija. Predlagatelj predloga ni upo- 
števal. Po določbi 12. člena sedaj veljavnega zakona se nače- 
loma za ugotovitev višine samoprispevka ne izdaja posebna 
odločba glede na to, da pretežni del zavezancev plačuje 
samoprispevek po načelu plačevanja obveznosti po odbitku, 
torej ob izplačilu prejemkov, ki so osnova za odmero samopri- 
spevka. Ne glede na to zavezanec lahko zahteva, da se nje- 
gova obveznost ugotovi s posebno odločbo, ki jo izda občin- 
ska uprava za družbene prihodke. O pritožbi zoper to odločbo 
pa po sedaj veljavni rešitvi odloča posebna komisija, ki jo 
imenuje občinska skupščina. 

Predlagatelj meni, da je potrebno o pritožbi odločati v 
sredini, kjer je uveden samoprispevek. Le-ta bi se o kršitvah 
pravic zavezancev samoprispevka lažje odločala na podlagi 
poznavanja razmer in to predvsem iz vsebinskega vidika. To 
izhodišče je bilo tudi upoštevano, ko se je v letu 1973 spreje- 
mal sedaj veljavni zakon. Pred sprejetjem tega zakona je o 
pritožbi zoper tovrstne odločbe odločal republiški sekretariat 
za finance torej republiški upravni organ tako kot skupina 
delegatov sedaj predlaga. 

Poleg omenjenega predloga je ista skupina delegatov pred- 
lagala spremembo drugega odstavka 13. člena sedaj veljav- 
nega zakona in sicer da bi se samoprispevek odpisoval po 
postopku, ki je predpisan z zakonom oziroma odlokom o 
davkih občanov. Predlog utemeljujejo s tem, da občinska 
skupščina nima s predpisom določenega postopka za odpis 
samoprispevka, po zakonskih določilih oziroma določilih 
odloka o davkih občanov pa se odpisuje večina obveznosti 
občanov. Tako bi veljali enotni kriteriji za odpis obveznosti. 
Prav tako pripominjamo, da o vseh predpisih zaradi ogrožanja 
preživljanja odloča občinski izvršni svet na predlog uprave za 
družbene prihodke. 

Predlagatelj predloga ni upošteval. Po določbi drugega 
odstavka 13. člena zakona o samoprispevku se samoprispe- 
vek, kolikor bi njegova izterjava ogrozila nujno preživljanje 
zavezanca in članom njegove družine, lahko odpiše po 
postopku in na način kot ga določi občinska skupščina s 
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svojim predpisom. Po zakonu je občinska skupščine torej 
dolžna sprejeti predpis s katerim bi bil določen postopek in 
način odpisa samoprispevka ter zato predlagana sprememba 
zakona ni potrebna. 

V zvezi s pripombo Zveze društev upokojencev Slovenije, 
da je bil ob priliki spreminjanja zakona o samoprispevku v letu 
1982 dan predlog za 2/3 večino pri odločitvi za uvedbo samo- 
prispevka, ki ni bil upoštevan in tudi pri sedanjih spremembah 
ni omenjen je bilo pojasnjeno, da so se zbori Skupščine SR 
Slovenije ob sprejemanju osnutka zakona o spremembah in 
dopolnitvah zakona v letu 1982 opredelili za navadno večino. 
Družbenopolitični zbor je v svojih stališčih, ki jih je sprejel ob 
priliki obravnavanja besedila osnutka zakona na seji dne 5. 
aprila 1985 ponovno poudaril, da je treba k uvajanju samopri- 
spevkov pristopiti restriktivno, kjer pa se za samoprispevke 
odločijo, morajo temeljiti na dogovorjenih programih in raz- 
vojnih planih krajevnih skupnosti in biti preverjeni v demokra- 
tično vodeni in široki družbenopolitični akciji v posamezni 
krajevni skupnosti oziroma v občini. Z oziroma na navedeno 
stališče predlagatelj omenjenega predloga Zveze društev 
upokojencev ni upošteval. 

Pri obravnavanju pobude Sveta za socialno in zdravstveno 
politiko pri Predsedstvu Republiške konference SZDL Slove- 
nije, da naj se prouči možnost poenostavitve postopka za 
spremembo namembnosti samoprispevka v primerih, ko je le- 
ta upravičana, racionalna in argumentirana, predlagatelj 
pobude ni upošteval, izhajajoč pri tem iz mnenja, ki se je 
oblikovalo v skupščinski razpravi. Sprejeto je bilo stališče, da 
se brez odločitve krajanov ne sme spreminjati namembnosti 
samoprispevka, v primeru, da bi se pa namembnost morala 
spremeniti, je treba uveljaviti enak postopek, ki je veljal za 
uvedbo samoprispevka. 

Skupina delegatov iz občine Ljutomer je dala pobudo, da se 
z zakonom uredi tudi vprašanje plačevanja samoprispevka iz 

katastrskega dohodka oziroma ohranjanje razmerja med 
višino samoprispevka iz osebnega dohodka in katastrskega 
dohodka, ko je samoprispevek uveden za več let. 

Katastrski dohodek kakor tudi druge osnove za določanje 
višine samoprispevka kot je npr. osebni dohodek, je katego- 
rija, katerih višina se spreminja in torej ni enaka ob uvedbi in 
tekom trajanja samoprispevka. Katastrski dohodek se spremi- 
nja z upoštevanjem določenih meril na podlagi ustreznih 
podzakonskih predpisov, ki jih sprejema Skupščina SR Slove- 
nije oziroma Izvršni svet Skupščine SR Slovenije letno, osebni 
dohodek pa na podlagi drugačnih kriterijev in v drugačnih 
časovnih obdobjih. Z upoštevanjem navedenega je bilo v 
skupščinskih telesih zavzeto stališče, da višino osnov, njihovo 
rast in s tem tudi razmerja med njimi ni mogoče urejati z 
zakonom, zato sprememba zakona v tej smeri ni potrebna. 

Svet za družbenopolitični sistem in Svet za socialno in 
zdravstveno politiko pri Predsedstvu Republiške konference 
SZDL Slovenije sta ob obravnavanju osnutka zakona zavzela 
stališče, da naj bi predvidene nove oprostitve plačevanja 
samoprispevka veljale tudi za že uvedene samoprispevke in je 
temu primerno to v prehodnih določbah predloga zakona 
jasneje povedati. Prav tako pa so predlog v tem smislu dali 
tudi delegati iz občine Celje, ki predlagajo, da bi se nove 
oprostitve plačevanja samoprispevka morale nanašati tudi na 
tiste, ki samoprispevek plačujejo sedaj. 

Predlagatelj je predlog upošteval in ustrezno dopolnil 4. 
člen besedila predloga zakona o spremembah in dopolnitvah 
zakona o samoprispevku. 

Glede na to, da je bil zakon že enkrat spremenjen in dopol- 
njen, ter da bi bil zakon s predlaganimi spremembami in 
dopolnitvami še bolj nepregleden, kar bi oviralo njegovo 
uporabo, predlagamo, da se Zakonodajno-pravno komisijo 
Skupščine SR Slovenije pooblasti, da določi prečiščeno bese- 
dilo zakona. 

PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA 

o spremembah in dopolnitvah zakona o 

obdavčitvi tujih oseb z osnutkom zakona 

(ESA-696) 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na 62. seji dne 
18. 4. 1985 določil besedilo: 

- PREDLOGA ZA IZDAJO ZAKONA O SPREMEMBAH 
IN DOPOLNITVAH ZAKONA O OBDAVČITVI TUJIH OSEB 
Z OSNUTKOM ZAKONA, 

ki vam ga pošiljamo v obravnavo na podlagi prve alinee 
210. člena, drugega odstavka 260. 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 bosta kot njegova predstavnika pri 
delu skupščinskih delovnih teles sodelovala: 

- Tone PENGOV, direktor Republiške uprave za druž- 
bene prihodke, 

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

Socialistična republika Slovenija 
REPUBLIŠKA UPRAVA ZA DRUŽBENE 
PRIHODKE 

Spremembe in dopolnitve zakona o obdavčevanju tujih 
oseb (Uradni list SRS, št. 3/73 in 15/83) nakekujejo na 
opredelitvah iz dolgoročnega programa gospodarske sta- 
bilizacije sloneča dogovora o usklajevanju davčnega 
sistema in o temeljih davčne politike, ki sta ju konec 
decembra 1984 sprejele skupščine socialističnih republik 
in avtonomnih pokrajin, spremembe in dopolnitve zakona 
o vlaganju sredstev tujih oseb v domače organizacije 
združenega dela ter zakon o ugotavljanju in razporejanju 
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celotnega prihodka in dohodka ter o ugotavljanju in raz- 
porejanju prihodka. 

S predloženim zakonskim aktom naj bi uredili predvsem 
naslednja pomembnejša vprašanja: 

- Skladno z dogovorom o usklajevanju davčnega 
sistema se predlagajo v zakonu enake vrste davkov za vse 
tuje osebe v naši državi, zaradi česar naj bi ukinili obsto- 
ječi davek od dohodka, doseženega z investicijskimi deli. 
Dohodek od investicijskih del naj bi se obdavčeval z dav- 
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kom od dohodka iz gospodarske in poklicne dejavnosti. 
- Pomembna novost so predlagane enotne davčne 

stopnje za vse vrste davkov, s čimer naj bi odpravili razlike 
v višini davčnih stopenj po republikah in avtonomnih 
pokrajinah in s tem izenačili davčni položaj tujih oseb na 
enotnem jugoslovanskem trgu. 

- Glede na pričakovano zanimanje iz tujine za naložbe 
kapitala v jugoslovansko oziroma slovensko gospodarstvo 
so predlagana merila za priznavanje olajšav pri davku od 
dohodka iz vlaganja sredstev v domače organizacije zdru- 
ženega dela. kar naj bi prispevalo k večjemu vlaganju 
sredstev tujih oseb v organizacije združenega dela. 

- S predlagano uskladitvijo zakona z dogovorom bi 
bila zagotovljena možnost, da bi tuje osebe plačevale 
davek od dohodka iz prevozniške dejavnosti po višji ali 
nižji stopnji od predlagane, in sicer zaradi izenačevanja 

pogojev poslovanja jugoslovanskih prevoznikov in tujih 
prevoznikov, registriranih v državah, v katerih naši prevoz- 
niki plačajo ustrezni davek. 

- Ustrezneje naj bi uredili obdavčevanje tujih oseb. ki 
dosegajo dohodek z opravljanjem gospodarske in 
poklicne dejavnosti v SR Sloveniji, v smislu uredbe o 
ustanavljanju in delu predstavništev tujih firm v Jugosla- 
viji. S predlagano rešitvijo naj bi z zakonom uvedli davek 
od dohodka iz gospodarske in poklicne dejavnosti v 
odstotku od vsakega posameznega kosmatega dohodka 
za tiste tuje osebe, ki dosegajo dohodek z opravljanjem 
gospodarske in poklicne dejavnosti v SR Sloveniji, pa 
nimajo predstavništva na območju SFR Jugoslavije. 

- Predlagane so tudi višje kazni za gospodarske pre- 
stopke. 

I. USTAVNA PODLAGA l 
Ustavna podlaga za sprejetje zakona o spremembah in 

dopolnitvah zakona o obdavčitvi.tujih oseb je podana v dru- 
gem odstavku 109. člena Ustave SR Slovenije, kjer je dolo- 
čeno, da sistem, vire in vrste davkov določa zakon. Po 7. točki 
321. člena Ustave SR Slovenije Skupščina SR Slovenije z 
zakonom ureja v okviru pravic in dolžnosti republike tudi 
davčni sistem. 106. člen Ustave SR Slovenije pa jo zavezuje, 
da z medsebojnimi dogovori usklajuje temelje davčne politike 
in davčni sistem, kadar je to nujno za zagotovitev enotnosti in 
stabilnosti jugoslovanskega trga. 

II. PRIKAZ OBSTOJEČE UREDITVE IN RAZLOGI 
ZA SPREJETJE ZAKONA 

Zakon o obdavčitvi tujih oseb je sprejela Skupščina SR 
Slovenije 24. januarja 1973 (Uradni list SRS, št. 3/73). Z zako- 
nom o spremembah in dopolnitvah zakona o obdavčitvi tujih 
oseb (Uradni list SRS, št. 15/83) pa je bilo usklajeno obdavče- 
vanje tujih oseb z dogovorom o usklajevanju davčnega 
sistema (Uradni list SFRJ, št. 61/81), ki so ga sprejele skup- 
ščine socialističnih republik in avtonomnih pokrajin. Skladno 
z dogovorom je bil zakon dopolnjen z novim poglavjem, ki 
ureja obdavčevanje dohodka tujih oseb, ki opravljajo gospo- 
darske in druge dejavnosti. Zakon je bil usklajen še s spre- 
membami drugih predpisov, na novo pa je bila določena tudi 
višina denarnih kazni za gospodarske prestopke in prekrške, 
ki jih je bilo treba prilagoditi kaznim za podobne prestopke in 
prekrške v drugih predpisih. 

Obdavčevanje tujih oseb po republikah in avtonomnih 
pokrajinah je razmeroma usklajeno, še vedno pa obstajajo 
razlike predvsem v davčni politiki, to je v višini obdavčitve 
posameznih dohodkov. 

Po veljavnem zakonu o obdavčitvi tujih oseb (v nadaljnjem 
besedilu: zakon) plačujejo tuje osebe v SR Sloveniji naslednje 
davke: 

1. davek od dohodka, doseženega z vlaganjem sredstev v 
domačo organizacijo združenega dela za skupno poslovanje; 

2. davek od dohodka, doseženega z investicijskimi deli: 
3. davek od dohodka, doseženega z opravljanjem prevozov 

potnikov in blaga: 
4. davek od dohodka, doseženega z opravljanjem gospo- 

darskih in drugih dejavnosti. 
Poleg obdavčitve po tem zakonu pa tuje osebe, ki dosegajo 

v SR Sloveniji druge dohodke, ali imajo oziroma pridobijo 
premoženje, plačujejo od takšnih dohodkov ali takšnega pre- 
moženja davek po določbah zakona o davkih občanov 
(Uradni list SRS, št. 44/82 in 9/85) in po drugih predpisih, če z 
mednarodnim in meddržavnim sporazumom ni drugače dolo- 
čeno. 

Davek od dohodka tujih oseb je prihodek SR Slovenije. V 
letu 1982 je bilo z obdavčitvijo dohodkov tujih oseb na 
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območju SR Slovenije zbrano 60.224 tisoč din, leta 1983 
60.306 tisoč din in leta 1984 77.823 tisoč din. 

Spremembe in dopolnitve veljavnega zakona narekuje 
uskleditev z: 

- dogovorom o usklajevanju davčnega sistema (Uradni list 
SFRJ, št. 10/85) in dogovorom o temeljih davčne politike 
(Uradni list SFRJ, št. 11/85), ki sta ju sprejele skupščine 
socialističnih republik in avtonomnih pokrajin; 

- zakonom o spremembah in dopolnitvah zakona o vlaga- 
nju sredstev tujih oseb v domače organizacije združenega 
dela (prečiščeno besedilo: Uradni list SFRJ, št. 5/85); 

- z zakonom o ugotavljanju in razporejanju celotnega pri- 
hodka in dohodka ter o ugotavljanju in razporejanju prihodka 
(Uradni list SFRJ, št. 56/84). 

Dogovora o usklajevanju davčnega sistema in temeljih 
davčne politike temeljita na opredelitvah iz dolgoročnega 
programa gospodarske stabilizacije. Medtem ko z dogovorom 
o usklajevanju davčnega sistema republike in pokrajini uskla- 
jujejo vrste davkov in njihove osnovne elemente (davčni zave- 
zanci, davčna osnova, vrsta davčnih stopenj, oprostitve in 
olajšave), so z dogovorom o temeljih davčne politike dogovor- 
jene davčne stopnje, oprostitve in merila za priznavanja davč- 
nih olajšav. 

V dogovorih so sprejete določene rešitve, ki se razlikujejo 
od veljavne ureditve. Ena od pomembnih novosti je izenače- 
vanje sistema obdavčevanja in poenotenja višine davčnih 
stopenj v vseh republikah in avtonomnih pokrajinah, s čimer 
naj bi tujim osebam zagotovili enak davčni tretman na celot- 
nem območju SFR Jugoslavije. 

Dogovor o usklajevanju davčnega sistema v primerjavi z 
veljavnim zakonom spreminja davčne osnove in merila za 
priznavanja davčnih olajšav pri davku od dobička iz vlaganja 
sredstev v domačo organizacijo združenega dela. 

Pri obdavčevanju dohodka iz prevozniške dejavnosti je 
predlagana uskladitev zakona z rešitvami iz dogovora, s kate- 
rimi je zagotovljena možnost, da bi tuji prevoznik plačal v 
Jugoslaviji davek po enaki davčni stopnji kot jugoslovanski 
prevoznik v državi, v kateri je tuj prevoznik registriran. 

S predlaganimi spremembami in dopolnitvami zakona naj 
bi skladno z dogovorom uredili obdavčevanje dohodka tujih 
oseb iz gospodarske in poklicne dejavnosti, ki nimajo pred- 
stavništva na območju SFR Jugoslavije. Ostale predlagane 
spremembe in dopolnitve pa so potrebne zaradi uskladitve z 
drugimi veljavnimi predpisi. Med drugim so predlagane tudi 
višje denarne kazni za gospodarske prestopke. 

III. PREDLAGANE REŠITVE V POSAMEZNIH 
POGLAVJIH ZAKONA 

S predlaganimi spremembami in dopolnitvami zakona se 
usklajujejo posamezne zakonske določbe s predhodno ome- 
njenimi dokumenti. 
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Zaradi posebnega pomena, ki ga ima davek od dohodka 
tujih oseb na enotnost jugoslovanskega trga, so se sociali- 
stične republike in avtonomni pokrajini dogovorile, da bodo v 
celoti uskladile svoje zakone z rešitvami v dogovorih. 

1. Splošne določbe 

V skladu z dogovorom o usklajevanju davčnega sistema je v 
tem poglavju predlagano, naj bi tuje osebe plačevale nasled- 
nje davke: 

1. davek od dobička iz vlaganja sredstev v domačo organi- 
zacijo združenega dela; 

2. davek od dohodka iz prevozniške dejavnosti; 
3. davek od dohodka iz gospodarske in poklicne dejavnosti. 
S predlaganimi vrstami davkov se ukinja davek od dohodka, 

doseženega z investicijskimi deli, ki naj bi se kot vrsta davka 
od dohodka iz gospodarske dejavnosti obdavčeval z davkom 
od dohodka iz gospodarske in poklicne dejavnosti. 

2. Davek od dobička iz vlaganja sredstev v domačo 
organizacijo združenega dela 

V skladu z dogovorom se predlaga: 
- Spremembo določbe, ki opredeljuje kot osnovo za 

davek od dobička iz vlaganja sredstev v domačo organizacijo 
združenega dela del ostanka čistega dohodka iz skupnega 
poslovanja, ki pripada tuji osebi (dobiček tuje osebe) v soraz- 
merju z vloženimi sredstvi ali drugimi merili, ki jih določijo 
sopogodbeniki. Opredelitev dobička je povzeta po zakonu o 
spremembah in dopolnitvah zakona o vlaganju sredstev tujih 
oseb v domače organizacije združenega dela. 

- Uvedbo enotne proporcionalne stopnje davka od 
dobička iz vlaganja sredstev v domačo organizacijo združe- 
nega dela, ki naj bi se znižala od dosedanjih 20% na 10%. 

- Dopolnitev oziroma spremembo določbe zakona glede 
priznavanja olajšav za plačilo davka od dobjčka, doseženega 
z vlaganjem sredstev v organizacijo združenega dela, v tem 
smislu, da se tuja oseba, ki reinvestira ali deponira pri banki 
del ali ves znesek ustvarjenega dobička, oprosti plačila 
davka ustrezno reinvestiranemu oziroma deponiranemu 
delu. Priznavanje davčnih olajšav za razliko od veljavne ure- 
ditve ne bi bilo več pogojeno z vložitvijo ali naložbo dobička 
za določeno obdobje, zato se predlaga črtanje 8. in 9. člena 
zakona. 

Glede plačila zamudnih obresti je za tuje osebe predla- 
gana enaka obrestna mera, kot velja za združeno delo. 

V tem poglavju so predlagane tudi nekatere terminološke 
uskladitve z veljavnimi predpisi. 

3. Davek od dohodka iz prevozniške dejavnosti 
Uskladitev z dogovorom pomeni: 
- Uvedbo enotne proporcionalne stopnje, ki se od seda- 

njih 3% zvišuje na 5%. 
- Tuji osebi se predpiše višja ali nižja davčna stopnja od 

5%, če so tuji prevozniki iz držav, ki jugoslovanskim prevoz- 
nikom obračunavajo davek po višji ali nižji davčni stopnji. 
Višjo ali nižjo stopnjo naj br ugotovila v takih primerih Repu- 
bliška uprava za družbene prihodke. 

Predlaga se tudi sprememba oziroma dopolnitev zakona, s 
katero se določa, da davek od dohodka iz prevozniške dejav- 
nosti obračunava in vplača ob vsakokratnem izplačilu računa 
plačnik računa za opravljeno prevozniško dejavnost. 

S tako rešitvijo se predlaga tudi enak način obračunavanja 
in plačevanja davka za prevoz potnikov in blaga. Po veljavni 
ureditvi se namreč davek od dohodka, doseženega z oprav- 
ljanjem prevoza potnikov, plača v petih dneh po preteku 
vsakega trimesečja na podlagi trimesečnega obračuna o pre- 
vozih potnikov. Tak način obračunavanja in plačevanja 
davka pa je lahko v praksi sporen, če tuja oseba po obračun- 
skem obdobju ne dosega več dohodka na območju SR Slo- 
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venije, od katerega bi plačnik računa lahko obračunal in 
vplačal davek. 

4. Davek od dohodka iz gospodarske in poklicne dejavnosti 

Z rešitvami v dogovoru o usklajevanju davčnega sistema je 
ustrezneje urejeno obdavčevanje tujih oseb, ki na območju 
SR Slovenije dosegajo dohodek z opravljanjem gospodarske 
in poklicne dejavnosti. Po veljavni ureditvi plačujejo tuje 
osebe, ki na območju SR Slovenije dosežejo dohodek »z 
opravljanjem gospodarskih in drugih dejavnosti«, davek po 
dejanskem dohodku. 

Zaradi uskladitve zakonskih določb z dogovorom predla- 
gamo, da se zakon spremeni in dopolni, tako da: 

- bi plačevale tuje osebe, ki imajo predstavništvo na 
območju SR Slovenije, davek od dohodka iz gospodarske in 
poklicne dejavnosti po dejanskem dohodku; 

- bi plačevale tuje osebe, ki nimajo predstavništva na 
območju SFR Jugoslavije, davek od dohodka iz gospodarske 
in poklicne dejavnosti v odstotku od vsakega posameznega 
kosmatega dohodka. V primeru pa, da bi tuje osebe, ki 
nimajo predstavništva na območju SFR Jugoslavije, dose- 
gale dohodek v SR Sloveniji z opravljanjem gospodarske in 
poklicne dejavnosti neprekinjeno dlje kot tri mesece, bi pla- 
čevale davek od dohodka iz gospodarske in poklicne dejav- 
nosti po dejanskem dohodku. 

Tak način obdavčevanja bi bil v tem primeru za tuje osebe 
primernejši, saj bi se jim v davčno osnovo ne vštevali 
odhodki, ki bi bili sicer obdavčeni glede na način obdavčitve 
od vsakega posameznega kosmatega dohodka. 

Pri obdavčevanju dohodka iz gospodarska in poklicne 
dejavnosti po dejanskem dohodku so predlagane spre- 
membe in dopolnitve zakona v določbah, ki opredeljujejo 
način oblikovanja dohodka oziroma prihodka. 

Zaradi izenačitve pogojev poslovanja tuje osebe z doma- 
čimi organizacijami združenega dela se predlaga priznavanje 
večje amortizacije od predpisane minimalne, vendar največ 
za znesek, ki ne presega 75% minimalne amortizacije, obra- 
čunane po stopnjah, ki so s posebnim zakonom določene za 
amortizacijo osnovnih sredstev temeljnih organizacij združe- 
nega dela in drugih uporabnikov družbenih sredstev. 

Uskladitev z dogovorom pomeni predlagano proporci- 
onalno stopnjo davka od dohodka iz gospodarske in 
poklicne dejavnosti po dejanskem dohodku, ki naj bi se zni- 
žala od sedanjih 35% na 3,5%, s čimer naj bi dosegli, da tuje 
osebe ne bi bile v neugodnejšem davčnem položaju kot 
domače organizacije združenega dela. 

S predlaganimi dopolnitvami zakona naj bi uredili tudi 
način: 

- plačevanja akontacij davka od dohodka za tuje osebe, 
ki so šele pričele z opravljanjem gospodarske in poklicne 
dejavnosti; 

- poračunavanja akontacij davka; 
- zaračunavanja zamudnih obresti. 
Tuje osebe, ki nimajo predstavništva na območju SFR 

Jugoslavije, naj bi plačevale davek od dohodka iz gospodar- 
ske in poklicne dejavnosti po stopnji 2% (varianta 5%) od 
vsakega posameznega kosmatega dohodka (po odbitku). 

Plačnik računa za opravljena dela pa bi bil dolžan obraču- 
nati in vplačati davek ob vsakokratnem izplačilu računa tuji 
osebi. 

Davek od dohodka iz gospodarske in poklicne dejavnosti 
po odbitku bi plačevale tuje osebe, ki nimajo predstavništva 
na območju SFR Jugoslavije, po tem zakonu, razen če z 
zakonom o davkih občanov ni drugače določeno. 

5. Kazenske določbe 

Glede na predlagane spremembe in dopolnitve: 
- se povečuje višina kazni za gospodarske prestopke; 
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- se črta 36. člen zakona zaradi ukinitve davka od 
dohodka, doseženega z investicijskimi deli; 

- se dopolnjuje zakon v določilu, tako da se kaznuje za 
gospodarski prestopek tudi plačnik računa za opravljena 
dela, ki ob izplačilu računa ne obračuna in ne vplača davka 
od dohodka iz gospodarske in poklicne dejavnosti po od- 
bitku. 

6. Prehodne in končne določbe 
Glede na to, da je bil zakon že enkrat spremenjen in dopol- 

njen ter da bi bil s predlaganimi spremembami in dopolni- 

tvami še bolj nepregleden, kar bi oviralo njegovo uporabo, 
predlagamo, da se Zakonodajno-pravno komisijo Skupščine 
SR Slovenije pooblasti, da določi prečiščeno besedo zakona. 

IV. FINANČNE POSLEDICE 
Glede na to, da spremembe in dopolnitve zakona pomenijo 

v glavnem le izpopolnitev že obstoječega davčnega sistema, 
za izvedbo tega zakona ne bodo potrebna dodatna finančna 
sredstva družbenopolitičnih skupnosti, niti tujih oseb. Izvaja- 
nje zakona prav tako ne bo terjalo povečanja administrativnih 
del in nalog. 

OSNUTEK ZAKONA 

o spremembah in dopolnitvah zakona o obdavčitvi tujih oseb 

1. člen 
V zakonu o obdavčitvi tujih oseb (Uradni list SRS, št. 3/73 in 

15/83) se 2. člen spremeni tako, da se glasi: »Tuje osebe 
plačujejo po tem zakonu naslednje davke: 1. davek od 
dobička iz vlaganja sredstev v domačo organizacijo združe- 
nega dela (v nadaljnjem besedilu: domača organizacija); 2. 
davek od dohodka iz prevozniške dejavnosti; 3. davek od 
dohodka iz gospodarske in poklicne dejavnosti.« 

2. člen 
3. člen se spremeni, tako, da se glasi: 
»Davek, ki ga tuje osebe plačujejo po določbah prejšnjega 

člena, je prihodek SR Slovenije.« 

3. člen 
Naslov 2. poglavja se spremeni tako, da se glasi: 
»Davek od dobička iz vlaganja sredstev v domačo organiza- 

cijo«. 

4. člen 
Besedila 4., 5., 6. in 7. člena se spremenijo tako, da se 

glasijo: 

»4. člen 
Zavezanec za davek od dobička iz vlaganja sredstev v 

domačo organizacijo je tuja oseba, ki na območju SR Slove- 
nije doseže dobiček iz skupnega poslovanja. 

5. člen 
Osnova za davek od dobička iz vlaganja sredstev v domačo 

organizacijo je del ostanka čistega dohodka iz skupnega 
poslovanja, ki pripada tuji osebi (v nadaljnjem besedilu: dobi- 
ček tuje osebe) v sorazmerju z vloženimi sredstvi ali drugimi 
merili, ki jih določijo sopogodbeniki. 

6. člen 
Davčna stopnja za davek od dobička tujih oseb znaša 10%. 

7. člen 
Če uporabi tuja oseba del dobička ali ves njegov znesek iz 

posameznega leta za to, da s tem poveča svoj delež sredstev, 
ki jih je vložila v skupno poslovanje, ali ga vloži v drugo 
domačo organizacijo ali pa ga naloži pri kakšni banki v SFR 
Jugoslaviji, se ji obračunani davek zniža v sorazmerju s tako 
vloženim dobičkom.« 

5. člen 
Besedili 8. in 9. člena se črtata. 

6. člen 
Drugi odstavek 11. člena se spremeni tako, da se glasi: 
»Domača organizacija mora v svojih poslovnih knjigah 

posebej izkazovati dohodek iz skupnega poslovanja s tujimi 
osebami.« 

Četrti odstavek se črta. 
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7. člen 
15. člen se spremeni tako, da se glasi: 
»Če domača organizacija, v katero so vložena sredstva tuje 

osebe, ne obračuna in ne vplača ali ne vplača pravočasno 
davka od dobička tuje osebe, mora za zamujeno dobo plačati 
obresti po obrestni meri, ki je določena za davek iz dohodka 
temeljnih organizacij združenega dela in delovnih skupnosti.« 

8. člen 
Na vseh mestih, kjer se v drugem poglavju zakona uporablja 

pojem »dohodek« oziroma »davek od dohodka«, se ta pojem 
nadomesti s pojmom »dobiček« oziroma »davek od dobička«. 

9. člen 
Besedilo tretjega poglavja se črta v celoti. 

10. člen 
Naslov četrtega poglavja se spremeni tako, da se glasi: »4. 

Davek od dohodka iz prevozniške dejavnosti«. 

11. člen 
Besedila 29., 30. in 31. člena se spremenijo tako, da se 

glasijo: 

»29. člen 
Zavezanec za davek od dohodka iz prevozniške dejavnosti 

je tuja oseba, ki doseže dohodek z opravljanjem prevozniške 
dejavnosti na območju SR Slovenije, če nima svojega pred- 
stavništva v SFR Jugoslaviji. 

30. člen 
Osnova za davek od dohodka iz prevozniške dejavnosti je 

vsak posamezni kosmati dohodek, dosežen z opravljanjem 
prevozniške dejavnosti. 

31. člen 
Davek od dohodka iz prevozniške dejavnosti se plačuje po 

stopnji 5%. 

12. člen 
Za 31. členom se doda novi 31. a člen, ki se glasi: 

»31. a člen 
Davčni zavezanci iz držav, ki jugoslovanskim prevoznikom 

obračunavajo davek po nižji ali višji stopnji od 5%, plačujejo 
davek od dohodka iz prevozniške dejavnosti po stopnjah, po 
katerih v teh državah obračunavajo davek jugoslovanskim 
prevoznikom. 

Višjo ali nižjo stopnjo ugotovi v takem primeru Republiška 
uprava za družbene prihodke.« 

13. člen 
Besedilo 32. člena se spremeni tako, da se glasi: 
»Davek od dohodka iz prevozniške dejavnosti obračuna in 

vplača ob vsakokratnem izplačilu računa plačnik računa za 
opravljeno prevozniško dejavnost.« 
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14. člen 
Besedilo 33. člena se spremeni tako. da se glasi: 
»Davek od dohodka iz prevozniške dejavnosti se ne plačuje, 

če je z mednarodnim sporazumom dogovorjena reciproč- 
nost.« 

15. člen 
Naslov petega poglavja se spremeni tako, da se glasi: 
»5. Davek od dohodka iz gospodarske in poklicne dejav- 

nosti«. 

16. člen 
33. a člen se spremeni tako, da se glasi: 
»Zavezanec za davek od dohodka iz gospodarske in 

poklicne dejavnosti je tuja oseba, ki na območju SR Slovenije 
doseže dohodek z opravljanjem gospodarske in poklicne de- 
javnosti.« 

17. člen 
Za 33. členom se doda novi 33. aa člen, ki se glasi: 

»33. aa člen 
Davek od dohodka iz gospodarske in poklicne dejavnosti 

plačuje tuja oseba po dejanskem dohodku ali v odstotku od 
vsakega posameznega kosmatega dohodka.« 

18. člen 
Za 33. aa členom se doda novo podpoglavje: 

»5. a) Davek od dohodka iz gospodarske in poklicne 
dejavnosti po dejanskem dohodku« z novim 33. ab 
členom, ki se glasi: 

»33. ab člen 
Osnova za davek od dohodka iz gospodarske in 

poklicne dejavnosti po dejanskem dohodku je dejanski 
dohodek, ki ga doseže iz gospodarske ali poklicne 
dejavnosti tuja oseba, ki ima predstavništvo na območ- 
ju SR Slovenije, ali tuja oseba, ki nima predstavništva 
na območju SR Slovenije, če je opravljala dejavnost 
nepretrgoma več kot tri mesece.« 

19. člen 
33. b člen se spremeni tako, da se glasi: 
»Dejanski dohodek tuje osebe se ugotovi tako, da se 

celotni prihodek tuje osebe, dosežen v posameznem 
koledarskem letu, zmanjša za materialne stroške, 
amortizacijo in izplačane osebne dohodke zaposlenih 
delavcev.« 

20. člen 
Za 33. b členom-se doda novi 33. ba člen, ki se glasi: 

»33. ba člen 
Celotni prihodek tuje osebe se ugotovi po predpisih, 

ki urejajo ugotavljanje in razporejanje celotnega pri- 
hodka in dohodka za uporabnike družbenih sredstev.« 

21. člen 
Besedila 33. c, 33. č in 33. d člena se spremenijo 

tako, da se glasijo: 

»33. c člen 
Materialni stroški se priznajo tuji osebi po predpisih 

o materialnih stroških domačih organizacij. 
Amortizacija se priznava v znesku, ugotovljenem po 

minimalnih stopnjah, ki so določene za domačo orga- 
nizacijo združenega dela, povečanjem za znesek, obra- 
čunan po stopnjah, ki so večje od predpisanih minimal- 
nih, vendar največ do višine 75 odstotkov amortizacije, 
obračunane po stopnjah, ki so s posebnim zakonom 
določene za amortizacijo osnovnih sredstev temeljnih 
organizacij združenega dela in drugih uporabnikov 
družbenih sredstev. 

Za osebne dohodke delavcev se štejejo denarni pre- 
jemki delavcev, predvideni v ustrezni kolektivni pogod- 
bi, ki jo sklene tuja oseba, oziroma drugi izplačani 
osebni prejemki, ki se izplačujejo po tej kolektivni 
pogodbi. 

33. č člen 
Davek od dohodka iz gospodarske in poklicne dejav- 

nosti po dejanskem dohodku se plačuje po stopnji 
3,5%, 

33. d člen 
Davek od dohodka iz gospodarske in poklicne dejav- 

nosti po dejanskem dohodku se obračuna na podlagi 
podatkov iz poslovnih knjig, ki jih mora tuja- oseba 
voditi po posebnih predpisih. 

Tuja oseba je dolžna plačati davek do konca meseca 
februarja za preteklo leto. 

Med letom mora tuja oseba v 15 dneh po preteku 
vsakega trimesečja plačati akontacijo davka od dohod- 
ka, ugotovljenega na podlagi podatkov o doseženem 
dohodku v preteklem trimesečju. Če tuja oseba začne 
opravljati gospodarsko in poklicno dejavnost med le- 
tom, se ji odmeri trimesečna akontacija davka glede na 
predvideni obseg poslovanja in predvideni dohodek, ki 
bi ga lahko ustvarila v tem letu. 

Tuja oseba mora obračunati davek na obrazcu, ki ga 
predpiše Republiška uprava za družbene prihodke.« 

22. člen 
Za 33. d členom se dodata nova 33. da in 33. db 

člena, ki se glasita: 

»33. da člen 
Če so v posameznem koledarskem letu vplačane 

akontacije manjše od ugotovljenega zneska davka od 
dohodka za to leto, mora tuja oseba do konca februarja 
vplačati razliko. 

Če so vplačane akontacije večje od ugotovljenega 
davka od letnega dohodka, se iz več vplačanih akonta- 
cij krijejo akontacije v naslednjem letu, razen če tuja 
oseba ne zahteva, da se ji preveč plačani znesek vrne. 

33. db člen 
Če tuja oseba ne obračuna in ne vplača ali ne vplača 

pravočasno davka od dohodka, mora za zamujeno 
dobo plačati obresti po obrestni meri, ki je določena za 
davek iz dohodka temeljnih organizacij združenega 
dela in delovnih skupnosti.« 

23. člen 
33. e člen se spremeni tako, da se glasi: 
»Pravilnost obračunavanja in plačevanja davka od 

dohodka iz gospodarske in poklicne dejavnosti po 
dejanskem dohodku kontrolira služba družbenega 
knjigovodstva.« 

24. člen 
Za 33. e členom se doda novo podpoglavje »5. b) 

Davek od dohodka gospodarske in poklicne dejavnosti 
v odstotku od vsakega posameznega kosmatega do- 
hodka« z novima 33. f in 33. g členom, ki se glasita: 

»33. f člen 
Davek od dohodka iz gospodarske in poklicne dejav- 

nosti v odstotku od vsakega posameznega kosmatega 
dohodka (v nadaljnjem besedilu: davek od dohodka iz 
gospodarske in poklicne dejavnosti po odbitku) plača 
tuja oseba, ki nima predstavništva na območju SFR 
Jugoslavije, če ni s tem zakonom in z zakonom o 
davkih občanov drugače določeno. 

33. g. člen 
Davek od dohodka iz gospodarske in poklicne dejav- 

nosti po odbitku se plačuje po stopnji 2% (varianta 
5%). 

Davek od dohodka iz gospodarske in poklicne dejav- 
nosti po odbitku obračuna in vplača ob vsakokratnem 
izplačilu računa plačnik računa za opravljena dela.« 

25. člen 
V drugem in tretjem odstavku 34. člena se beseda 

»kazenskih« nadomesti z besedo »zamudnih«. 
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26. člen 
35. člen se spremeni tako, da se glasi: 
»Domača organizacija, v katero so vložena sredstva 

tuje osebe, se kaznuje za gospodarski prestopek z 
denarno kaznijo od 500.000 do 10.000.000 dinarjev, če 
ne izkaže v svojih poslovnih knjigah posebej dohodka 
iz skupnega poslovanja in vseh drugih podatkov, ki 
imajo pomen za ugotovitev dobička tuje osebe (drug in 
tretji odstavek 11. člena). 

Z denarno kaznijo od 80.000 do 500.000 dinarjev se 
kaznuje tudi odgovorna oseba domače organizacije, ki 
stori dejanje iz prejšnjega odstavka.« 

27. člen 
Besedilo 36. člena se črta. 

28. člen 
37. člen se spremeni tako, da se glasi: 
»Tuja oseba, ki ne obračuna in ne vplača davka od 

dohodka iz gospodarske in poklicne dejavnosti po 

dejanskem dohodku (33. ab člen) plačnik računa za 
opravljen prevoz (32. člen), ki ob izplačilu tega računa 
ne obračuna in ne vplača davka od dohodka iz prevoz- 
niške dejavnosti, in plačnik računa tuji osebi ne obra- 
čuna in ne vplača davka od dohodka iz gospodarske in 
poklicne dejavnosti po odbitku za opravljena dela (33. 
g člen), se kaznuje za gospodarski prestopek z denar- 
no kaznijo od 500.000 do 10.000.000 dinarjev. 

Z denarno kaznijo od 80.000 do 500.000 dinarjev se 
kaznuje tudi odgovorna oseba plačnika računa, ki stori 
dejanje iz prejšnjega odstavka.« 

29. člen 
Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slove- 

nije določi prečiščeno besedilo zakona o obdavčitvi 
tujih oseb. 

30. člen 
Ta zakon začne veljati 1. januarja 1986. 

SKUPŠČINA SR SLOVENIJE 
IZVRŠNI SVET OBRAZLOŽITEV 

Obdavčevanje dohodka oziroma dobička tujih oseb v SR 
Sloveniji urejata zakon o obdavčitvi tujih oseb in zakon o 
davkih občanov. 

S sprejetjem dogovorov o usklajevanju davčnega sistema in 
o temeljih davčne politike konec lanskega leta so se sociali- 
stične republike in avtonomni pokrajini sporazumele med 
drugim tudi za poenoteno obdavčevanje dohodka tujih oseb 
na enotnem jugoslovanskem trgu. 

1. SPLOŠNE DOLOČBE 
Zaradi izenačevanja sistema obdavčevanja je v skladu z 

dogovorom o usklajevanju davčnega sistema predlagano, da 
bi tuje osebe plačevale od doseženega dohodka oziroma 
dobička naslednje vrste davkov: 

1. davek od dobička iz vlaganja sredstev v domačo organi- 
zacijo združenega dela; 

2. davek od dohodka iz prevozniške dejavnosti; 
3. davek od dohodka iz gospodarske in poklicne dejav- 

nosti. 
Po veljavni ureditvi se dohodek od izvajanja investicijskih 

del obdavčuje z davkom od dohodka, doseženega z investicij- 
skimi deli, s čimer je omogočena diferencirana davčna poli- 
tika glede na vrsto dohodka, doseženega z opravljanjem 
gospodarskih in drugih dejavnosti. 

Predlagane vrste davkov ne vključujejo več dosedanjega 
davka od dohodka, doseženega z investicijskimi deli, zato naj 
bi se dohodek od investicijskih del obravnaval enako kot 
dohodek iz gospodarske dejavnosti ter obdavčeval z davkom 
od dohodka iz gospodarske in poklicne dejavnosti. Zaradi 
predlaganih sprememb v tem poglavju, ki opredeljujejo vrste 
davkov, bo potrebno vse nazive davkov v zakonu terminolo- 
ško uskladiti z dogovorom. 

2. DAVEK OD DOBIČKA IZ VLAGANJA 
SREDSTEV V DOMAČO ORGANIZACIJO 
ZDRUŽENEGA DELA 

S spremembami in dopolnitvami zakona o vlaganju sred- 
stev tujih oseb v domače organizacije združenega dela se 
vzpostavljajo v skladu z našim družbenoekonomskim in poli- 
tičnim sistemom mnogo ugodnejši pogoji za vlaganja tujega 
kapitala v jugoslovansko gospodarstvo. Pri tem pa lahko 
odigra ustrezna davčna politika kot eden od ekonomskih 
instrumentov izredno pomembno vlogo pri privabljanju 
tujega kapitala v domače organizacije združenega dela. 

S predlaganimi spremembami in dopolnitvami zakona se 
usklajuje zakonsko določilo, ki opredeljuje davčno osnovo, z 
določbami zakona o vlaganju sredstev tujih oseb v domače 

organizacije združenega dela ter z dogovorom, ki to določbo 
že povzema. Osnova za davek od dobička iz vlaganja sredstev 
v domačo organizacijo naj bi bil del ostanka čistega dohodka 
iz skupnega poslovanja, ki pripada tuji osebi (dobiček) v 
sorazmerju z vloženimi sredstvi ali drugimi merili, ki jih dolo- 
čijo sopogodbeniki. 

V skladu z dogovorom o usklajevanju davčnega sistema se 
predlaga proporcionalna stopnja davka od dobička iz vlaga- 
nja sredstev v domačo organizacijo združenega dela. Zaradi 
poenotenja obdavčevanja tujih oseb v naši državi pa se pred- 
laga uskladitev višine davčne stopnje z dogovorom o temeljih 
davčne politike, kar pomeni znižanje stopnje davka od seda- 
njih 20% na 10%. 

SR Hrvatska ima uveljavljeno najvišjo, in sicer 35% stopnjo 
davka od dohodka, doseženega z vlaganjem sredstev tujih 
oseb v domačo organizacijo združenega dela. Sledita ji SR 
Slovenija ter Bosna in Hercegovina z 20% stopnjo, najnižjo 
stopnjo pa ima predpisano Avtonomna pokrajina Kosovo za 
vlaganja sredstev v nerazvita območja in znaša le 5%. 

Na različno vodeno politiko obdavčevanja dohodka tujih 
oseb po posameznih republikah in pokrajinah so bile že 
večkrat izrečene pripombe, zlasti ob sklepanju meddržavnih 
sporazumov o izogibanju dvojnemu obdavčevanju. SFR Jugo- 
slavija v teh dogovorih nastopa kot ena pogodbena stranka, 
zato je uskladitev davčnih stopenj po republikah nujna. Pred- 
lagana 10% stopnja davka od dobička iz vlaganja sredstev v 
domačo organizacijo združenega dela pa ustreza višini, za 
katero se države pogodbenice običajno dogovorijo s spora- 
zumi o izogibanju dvojnemu obdavčevanju. 

Nadaljnja predlagana sprememba zakona, ki pomeni uskla- 
■ ditev z dogovorom ter dodatno spodbudo tujim osebam za 
naložbo kapitala v jugoslovansko oziroma slovensko gospo- 
darstvo, zadeva priznavanje davčne olajšave tuji osebi, ki del 
dobička ali ves njegov znesek iz posameznega koledarskega 
leta ponovno vloži v isto ali drugo domačo organizacijo ali ga 
naloži pri kakšni jugoslovanski banki, tako da se ji odmerjeni 
davek zniža v sorazmerju z vloženim dobičkom. 

S tako predlagano rešitvijo pa bi odpadel sedaj veljavni 
pogoj, da se davčna olajšava priznava le v primeru, če tuja 
oseba ta sredstva vloži v organizacijo združenega dela ali jih 
naloži v banki za določeno obdobje. Zato se predlaga črtanje 
8. in 9. člena zakona. 

S predlaganimi spremembami zakona naj bi uredili tudi 
plačevanje zamudnih obresti po enaki obrestni meri, kot je 
določena za davek iz dohodka temeljnih organizacij združe- 
nega dela in delovnih skupnosti. 

Predlagane so tudi nekatere terminološke uskladitve z 
veljavno zakonodajo (drugi odstavek 11. člena zakona in 
zamenjava pojmov »dohodek« in »davek od dohodka« s poj- 
mom »dobiček« in »davek od dobička« z zakonom o vlaganju 
sredstev tujih oseb v domače organizacije združenega dela). 
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3. DAVEK OD DOHODKA IZ PREVOZNIŠKE 
DEJAVNOSTI 

Po veljavnem zakonu se z davkom od dohodka, doseženega 
z opravljanjem prevozov potnikov in blaga, obdavčuje v SR 
Sloveniji dosežen dohodek od opravljanja mednarodnega 
pomorskega in zračnega prometa tujih oseb, ki nimajo pred- 
stavništva na območju SFR Jugoslavije. V primeru, da ima 
tuja oseba predstavništvo v SR Sloveniji, se ji dohodek obdav- 
čuje z davkom od dohodka, doseženega z opravljanjem 
gospodarskih in drugih dejavnosti. 

S predlaganimi spremembami in dopolnitvami zakona 
ohranjamo kot davčno osnovo za davek od dohodka iz pre- 
vozniške dejavnosti vsak posamezni kosmati dohodek. 

Zaradi uskladitve z dogovorom pa je predlagana proporci- 
onalna davčna stopnja, ki naj bi se zvišala od sedanjih 3% na 
5%, V skladu z dogovorom o usklajevanju davčnega sistema 
se predlaga dopolnitev zakona, na podlagi katere se obra- 
čuna davek po višji ali nižji stopnji od 5%, če so tuji prevozniki 
iz držav, ki jugoslovanskim prevoznikom obračunavajo davek 
po nižji ali višji davčni stopnji. 

S predlagano dopolnitvijo zakona pa naj bi uredili tudi 
obračunavanje in vplačilo davka za opravljen prevoz, kar bi bil 
dolžan storiti plačnik računa ob izplačilu računa tuji osebi. 

Z veljavno ureditvijo se davek od dohodka, doseženega z 
opravljanjem prevoza potnikov, plača v petih dneh po preteku 
vsakega trimesečja na podlagi trimesečnega obračuna o pre- 
vozih potnikov. V bodoče se predlaga enak način plačevanja 
davka od dohodka, doseženega tako s prevozom potnikov kot 
blaga, tako da bi davek obračunal in vplačal ob vsakokratnem 
izplačilu računa plačnik računa za opravljen prevoz. S tem se 
izognemo tveganju, da tuj prevoznik ne bi poravnal svojih 
davčnih obveznosti, če po obdobju treh mesecev ne bi dose- 
gel nobenega dohodka več s prevozom potnikov v SR Slove- 
niji. Vprašljiva pa bi bila tudi naknadna izterjava davka od tuje 
osebe. 

4 DA VEK OD DOHODKA IZ GOSPODARSKE 
IN POKLICNE DEJ A VNOSTI 

Opravljanje gospodarskih dejavnosti tujih oseb je oprede- 
ljeno v uredbi o ustanavljanju in delu predstavništev tujih firm 
v Jugoslaviji (Uradni list SFRJ, št, 30/77, 65/82 in 33/84) na 
podlagi 70. člena zakona o prometu blaga in storitev (Uradni 
list SFRJ, št. 15/77). 

Ta uredba določa pogoje za ustanavljanje in poslovanje 
predstavništev tujih firm, predstavništev tujih bank in drugih 
finančnih organizacij v Jugoslaviji kot tudi pogoje za poslova- 
nje tujih prometnih agencij v Jugoslaviji. Vodenje poslovnih 
knjig predstavništev tujih firm v Jugoslaviji pa ureja pravilnik 
o vodenju poslovnih knjig predstavništev tujih firm v Jugosla- 
viji (Uradni list SFRJ, št. 12/83). 

Po zakonu o obdavčitvi tujih oseb plačujejo tuje osebe, ki 
dosegajo dohodek na območju SR Slovenije, davek po dejan- 
skem dohodku, ki se ugotavlja na podlagi poslovnih knjig, ki 
so jih dolžne tuje osebe voditi v skladu z omenjenim pravil- 
nikom. 

Skladno z dogovorom o usklajevanja davčnega sistema pa 
se predlaga spremembe in dopolnitve zakona, tako da bi tuje 
osebe s predstavništvom v SR Sloveniji, ki dosegajo dohodek 
iz gospodarske in poklicne dejavnosti, plačevale davek po 
dejanskem dohodku, tuje osebe, ki nimajo predstavništva na 
območju SFR Jugoslavije, dosegajo pa dohodek iz gospodar- 
ske in poklicne dejavnosti, pa v odstotku od vsakega posa- 
meznega kosmatega dohodka. 

Zaradi preglednosti sta v tem poglavju predlagani dve pod- 
poglavji, s katerima bi bilo urejeno obdavčevanje tujh oseb 
glede na predlagano rešitev. 

V prvem podpoglavju, ki zadeva obdavčevanje dohodka 
tujih oseb iz gospodarske in poklicne dejavnosti po dejan- 
skem dohodku, je predlagana sprememba in dopolnitev 
zakona pri opredelitvi dohodka. Pri ugotavljanju dohodka 
oziroma davčne osnove naj bi se od celotnega prihodka 
odšteli materialni stroški, amortizacija in izplačani osebni 
dohodki zaposlenih delavcev, kot odbitna postavka pa se ne 

bi več upoštevale zakonske obveznosti. Predlagana je tudi 
dopolnitev zakona, da bi se prihodek tuji osebi v posameznem 
koledarskem letu ugotavljal v skladu s predpisi, ki urejajo 
ugotavljanje in razporejanje celotnega prihodka in dohodka 
za uporabnike družbenih sredstev. 

Glede na spremembe v zakonu o ugotavljanju in razporeja- 
nju celotnega prihodka in dohodka ter o ugotavljanju in 
razporejanju prihodka naj bi se tuji osebi priznavala večja 
amortizacija od sedanje minimalne, in sicer največ za znesek, 
ki ne presega 75% minimalne amortizacije, obračunane po 
stopnjah, ki so s posebnim zakonom določene za amortiza- 
cijo osnovnih sredstev TOZD in drugih uporabnikov družbe- 
nih sredstev. 

Po predlagani dopolnitvi zakona naj bi tuje osebe obraču- 
nale davek na posebnem obrazcu, ki bi ga predpisala Republi- 
ška uprava za družbene prihodke. 

Skladno z dogovorom je predlagana proporcionalna stop- 
nja davka od dohodka iz gospodarske in poklicne dejavnosti 
po dejanskem dohodku, ki naj bi se znižala od sedanjh 35% 
na 3,5%, kar pomeni za tuje osebe bistveno nižjo davčno 
obveznost kot doslej. Namen tako zastavljene davčne politike 
je v tem, da tuje osebe ne bi bile v neugodnejšem davčnem 
položaju kot domače organizacije združenega dela. 

S predlaganimi dopolnitvami zakona naj bi uredili plačeva- 
nje akontacije davka od dohodka tujih oseb, ki so šele začele 
z opravljanjem dejavnosti. Med letom naj bi se jim odmerila 
trimesečna akontacija davka glede na predvideni obseg 
poslovanja in dohodek, ki bi ga lahko dosegle v tem letu. 

Predlaga se tudi dopolnitev zakona glede poračunavanja 
premalo ali preveč plačanega davka v posameznem koledar- 
skem letu. Tuja oseba bi bila dolžna do konca febuarja vpla- 
čati razliko, če z vplačanimi akontacijami ne bi poravnala 
ugotovljenega zneska davka. V primeru preplačila davka pa bi 
iz več vplačanih akontacij lahko krila akontacije v naslednjem 
letu ali pa bi lahko zahtevala, da se ji preveč plačani znesek 
vrne. 

Glede plačila zamudnih obresti pa je za tuje osebe predla- 
gana z dopolnitvijo zakona enaka obrestna mera, kot je dolo- 
čena za davek iz dohodka TOZD in delovnih skupnosti. 

Obdavčevanje tujih oseb, ki dosegajo dohodek z opravlja- 
njem gospodarske in poklicne dejavnosti, nimajo pa predstav- 
ništva na območju SFR Jugoslavije, naj bi bilo po predlogu 
zakona urejeno v drugem podpoglavju. 

Davčno osnovo naj bi predstavljal vsak posamezni kosmati 
dohodek tuje osebe za opravljeno gospodarsko in poklicno 
dejavnost, davek pa naj bi se plačeval po stopnji 2% (varianta 
5%). 

Predlagana je tudi rešitev glede obračuna in vplačila davka, 
kar bi bil dolžan storiti plačnik računa za opravljeno delo ob 
izplačilu računa tuji osebi. 

V primeru pa, da bi tuja oseba, ki nima predstavništva na 
območju SFR Jugoslavije, dosegala dohodek z opravljanjem 
gospodarske in poklicne dejavnosti neprekinjeno več kot tri 
mesece, se predlaga obdavčitev po dejanskem dohodku. 
Obdavčitev od vsakega posameznega kosmatega dohodka, ki 
vključuje tudi vse odhodke, v primeru daljšega opravljanja 
dejavnosti ne bi bila primerna in bi destimulativno vplivala na 
prevzemanje del (na primer: izvajanje investicijskih del, ki bi 
trajalo manj kot eno leto). 

Obdavčevanje dohodka tujih oseb, ki dosegajo dohodek z 
opravljanjem gospodarske in poklicne dejavnosti in plačujejo 
davek od vsakega posameznega kosmatega dohodka, je 
deloma že urejeno z zakonom o davkih občanov. V zakonu o 
obdavčitvi tujih oseb pa se skladno z dogovorom uvaja obdav- 
čitev tujih oseb od dohodka iz gospodarske in poklicne dejav- 
nosti v odstotku od vsega posameznega kosmatega dohodka 
le za tiste tuje osebe, ki nimajo predstavništva v SFR Jugosla- 
viji. Tuje osebe naj bi plačevale ta davek po zakonu o obdavči- 
tvi tujih oseb, če ni z zakonom o davkih občanov drugače 
določeno. 

5. KAZENSKE DOLOČBE 
S spremembami in dopolnitvami zakona so predlagane 

višje kazni za gospodarske prestopke, ki so uskaljene z zako- 
nom o spremembah in dopolnitvah zakona o gospodarskih 
prestopkih (Uradni list SFRJ, št. 14/85). 
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Glede na to, da se predlaga ukinitev davka od dohodka, 
doseženega z izvajanjem investicijskih del, se predlaga črta- 
nje 36. člena zakona. Predlaga se dopolnitev zakona, s katero 
je določena kazen za plačnika računa, ki ob izplačilu računa 
ne obračuna in ne vplača davka od dohodka iz gospodarske 
in poklicne dejavnosti po odbitku za opravljena dela. 

6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
Glede na to, da je bil zakon že enkrat spremenjen in dopol- 

njen ter da bi bil s predlaganimi spremembami in dopolni- 
tvami še bolj nepregleden, kar bi oviralo njegovo uporabo, 
predlagamo, da se Zakonodajno-pravno komisijo Skupščine 
SR Slovenije pooblasti, da izda prečiščeno besedilo zakona. 

ZAKON 
O OBDAVČITVI TUJIH OSEB (Uradni list 
SRS, št. 3/73 in 15/83) 
Zakonske določbe, ki se spreminjajo: 

2. člen 
Tuje osebe plačujejo po tem zakonu tele davke: 
1. davek od dohodka, doseženega z vlaganjem sredstev v 

domačo organizacijo združenega dela za skupno poslovanje 
(v nadaljnjem besedilu: davek od dohodka, doseženega z 
vlaganjem sredstev); 

2. davek od dohodka, doseženega z investicijskimi deli; 
3. davek od dohodka, doseženega z opravljanjem prevozov 

potnikov in blaga; 
4. davek od dohodka, doseženega z opravljanjem gospo- 

darskih in drugih dejavnosti. 

3. člen 
Davek, ki ga tuje osebe plačujejo po določbah prejšnjega 

člena tega zakona, je dohodek SR Slovenije. 

2. DAVEK OD DOHODKA, DOSEŽENEGA 
Z VLAGANJEM SREDSTEV 

4. člen 
Zavezanec za davek od dohodka, doseženega z vlaganjem 

sredstev, je tuja oseba, ki doseže dohodek na podlagi svoje 
pravice do nadomestila za gospodarjenje z vloženimi sredstvi 
v domačo organizacijo združenega dela. 

5. člen 
Osnova za davek od dohodka, doseženega z vlaganjem 

sredstev, je znesek nadomestila, ki ga dobi tuja oseba za 
gospodarjenje z vloženimi sredstvi. 

6. člen 
Davčna stopnja za davek od dohodka, doseženega z vlaga- 

njem sredstev, je 20%. 

7. člen 
Če uporabi tuja oseba najmanj 25% od dohodka iz posa- 

meznega leta za to, da s tem poveča svoj delež sredstev, ki jih 
je vložila v skupno poslovanje, ali vloži najmanj 25% od 
dohodka v drugo domačo organizacijo za skupno poslovanje 
ali pa naloži pri kakšni banki v Jugoslaviji, se ji odmerjeni 
davek, ki odpada na ta del dohodka, zmanjša za 15%. 

Če uporabi tuja oseba od doseženega dohodka nad 25% do 
50% v namene iz prvega odstavka tega člena, se ji odmerjeni 
davek, ki odpada na 25% dohodka, zmanjša za 15%, davek, ki 
odpada na preseženi dohodek nad 25%, pa za 30%. 

Če uporabi tuja oseba od doseženega dohodka nad 50% v 
namene iz prvega odstavka tega člena, se ji poleg davčne 
olajšave iz drugega odstavka tega člena davek, odmerjen od 
preseženega dohodka nad 50% zmanjša za 50%. 

Če tuja oseba naloži del dohodka pri banki, se ji ne prizna- 
vajo davčne olajšave iz prvega, drugega in tretjega odstavka 
tega člena, če ga naloži z odpovednim rokom manj kot 5 let; 
če pa ga naloži z odpovednim rokom nad 5 do 10 let, se ji 
prizna polovica omenjenih olajšav. 

8. člen 
Če prenese tuja oseba pravice in obveznosti iz pogodbe o 

vložitvi sredstev za skupno poslovanje na domačo organiza- 
cijo, v katero je vložila del svojega dohodka, ali drugo domačo 
organizacijo pred potekom petih let od dneva vložitve dela 
dohodka, izgubi pravico do davčne olajšave iz prvega, dru- 
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gega oziroma tretjega odstavka prejšnjega člena in se ji 
naknadno odmeri davek od dohodka do celega zneska. 

Če ravna tuja oseba na način iz prejšnjega odstavka po 
petih do desetih letih od dneva, ko je vložila del dohodka v 
namene iz prvega odstavka prejšnjega člena, izgubi pravico 
do polovice priznane davčne olajšave in se ji naknadno 
odmeri ustrezen del davka od dohodka. 

9. člen 
Če je znesek, za kolikor je bil povečan njen delež, iz katere- 

gakoli razloga vrnjen tuji osebi pred pretekom roka, za kate- 
rega ji je bila priznana davčna olajšava, se ji naknadno odmeri 
davek od vrnjenega dohodka sorazmerno času, kolikor ji je bil 
dohodek vrnjen pred omenjenim rokom. 

11. člen 
Osnova za davek iz dohodka tujih oseb se izračunava po 

zaključnem računu domače organizacije, v katero je tuja 
oseba vložila sredstva. 

Domača organizacija mora v svojem zaključnem računu 
posebej izkazati dohodek, ki ga je imela iz skupnega poslo- 
vanja. 

Domača organizacija mora z zaključnim računom predložiti 
službi družbenega knjigovodstva tudi vse druge podatke, ki 
imajo pomen za ugotovitev dohodka tuje osebe. 

Republiški sekretar za finance predpiše, kako se ugotav- 
ljajo podatki iz tretjega odstavka tega člena, in obrazce za 
njihovo izkazovanje. 

12. člen 
Davek od dohodka obračunava in v predpisanih rokih vpla- 

čuje domača organizacija, v katero so vložena sredstva tuje 
osebe. 

13. člen 
Med letom mora domača organizacija, v katero so vložena 

sredstva tuje osebe, plačevati mesečne akontacije davka od 
dohodka; te so enake eni dvanajstini davka od dohodka, 
ugotovljenega po zaključnem računu za prejšnje leto. 

Če sestavlja domača organizacija med letom periodične 
obračune skupnega poslovanja s tujo osebo, plačuje akonta- 
cije davka od dohodka po periodičnem obračunu. 

Če se začne v prvem letu skupno poslovanje v prvi polovici 
leta, mora domača organizacija v šestih mesecih od dneva 
začetega skupnega poslovanja sestaviti začasen obračun in, 
po njem plačati akontacije za to dobo, nato pa do konca leta 
plačevati mesečne akontacije, ki so sorazmerne davku, ugo- 
tovljenem v omenjenem obračunu. Če pa se začne skupno 
poslovanje v drugi polovici leta, mora domača organizacija v 
30 dneh po preteku leta sestaviti začasen obračun in po njem 
plačati akontacije za to dobo. 

Akontacije morajo biti vplačane v 15 dneh po izteku posa- 
meznega meseca oziroma po predložitvi obračuna službi 
družbenega knjigovodstva. 

14. člen 
Domača organizacija, v katero so vložena sredstva tuje 

osebe, mora obračunati in vplačati davek od dohodka od 
osnove, izračunane v zaključnem računu, po 5. členu tega 
zakona. 

Če so v posameznem koledarskem letu vplačane akontacije 
manjše od ugotovljenega zneska davka od dohodka za to leto, 
mora domača organizacija takrat, ko predloži službi družbe- 
nega knjigovodstva zaključni račun, vplačati razliko. 

Če pa so vplačane akontacije večje od ugotovljenega zne- 
ska davka od dohodka po zaključnem računu, se iz več 
vplačanih akontacij krijejo akontacije v naslednjem letu, 
razen če ne zahteva domača organizacija, da se ji preveč 
plačani znesek vrne. 
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15. člen 
Če domača organizacija, v katero so vložena sredstva tuje 

osebe, ne obračuna in ne vplača ali ne vplača pravočasno 
davka od dohodka, mora plačati poleg rednega davka še 
kazenske obresti, ki znašajo vsak dan 0,1% od nevplačanega 
oziroma nepravočasno vplačanega davka. 

16. člen 
Pravilnost obračunavanja in plačevanja davka od dohodka 

kontrolira služba družbenega knjigovodstva. 

17. člen 
Služba družbenega knjigovodstva mora v treh mesecih od 

prejema zaključnega računa domače organizacije, v katero so 
vložena sredstva tuje osebe, prekontrolirati ali je organizacija 
pravilno izračunala davčno osnovo in pravilno obračunala 
davek na dohodek. 

Če služba družbenega knjigovodstva ugotovi, da davčna 
osnova in obračun davka od dohodka nista pravilna, naloži z 
odločbo domači organizaciji, da mora v 15 dneh od vročitve 
odločbe vplačati premalo obračunani in vplačani davek. 

Odločbo iz drugega odstavka tega člena izroči služba druž- 
benega knjigovodstva domači organizaciji in tuji osebi. 

18. člen 
Za neplačani davek od dohodka odgovarjata domača orga- 

nizacija, v katero so vložena sredstva tuje osebe, in tuja oseba 

3. DAVEK OD DOHODKA, DOSEŽENEGA Z 
INVESTICIJSKIMI DELI 

20. člen 
Zavezanec za davek od dohodka, doseženega z investicij- 

skimi deli, je tuja oseba, ki doseže dohodek z izvajanjem 
investicijskih del. 

21. člen 
Osnova za davek od dohodka, doseženega z investicijskimi 

deli, je celoten dohodek, ki ga tuja oseba doseže z investicij- 
skimi deli v koledarskem letu, zmanjšan za poslovne stroške 
in za osebne dohodke delavcev, zaposlenih pri takih delih. 

22. člen 
Celotni dohodek tuje osebe tvorijo vrednost izvršenih del 

po začasnih in dokončnih situacijah, vrednost materiala, 
porabljenega za zgraditev investicijskega objekta, vrednost 
opravljenih storitev, ki niso zajete v začasnih in dokončnih 
situacija'h, in druge vrednosti, ki jih tuja oseba doseže z 
investicijskimi deli, in sicer ne glede na to, ali je vse te 
vrednosti vnovčila in ne glede na to, ali se za vse omenjene 
situacije, dobave ali storitve izdajajo fakture. 

V celotni dohodek tuje osebe se vštejejo tudi vrednost 
storitev, ki jih brezplačno opravi drugim, in premije, ki jih dobi 
za predčasno končana dela. 

Za poslovne stroške se štejejo materialni in drugi stroški 
poslovanja, obresti od izposojenih sredstev in amortizacije: 

Vrednost materiala, porabljenega pri investicijskih delih 
(surovine, polizdelki, gotovi proizvodi, gorivo, mazivo, 
pomožni material, drobni inventar iri orodje), ki ga je tuja 
oseba uvozila iz tujine, se prizna za materialni strošek po 
cenah, ki ne smejo presegati cen, po katerih uvažajo tak 
material domače organizacije. 

Amortizacija se priznava kot poslovni strošek samo za vred-> 
nost stvari, ki jih tuja oseba uporablja pri investicijskih delih, 
in sicer v zneskih, obračunanih po stopnjah, ki so določene 
kot odbitna postavka za davek iz dohodka domačih organi- 
zacij. 

Za osebne dohodke delavcev se štejejo denarni prejemki 
delavcev, predvideni v ustrezni kolektivni pogodbi, ki jo 
sklene tuja oseba, oziroma drugi izplačani osebni prejemki, ki 
se izplačujejo po tej kolektivni pogodbi. 

23. člen 
Davek od dobička, doseženega z investicijskimi deli, se 

plačuje po stopnji 35%. 

24. člen 
Dobiček tujih oseb se ugotavlja za vsako koledarsko leto 

posebej po zaključnem računu, ki ga mora tuja oseba sestaviti 

po predpisih o knjigovodstvu organizacij združenega dela. 
Med letom, dokler ne sestavi zaključnega računa, mora tuja 

oseba po preteku vsakega trimesečja, plačati akontacijo 
davka od dobička na podlagi periodičnega obračuna poslov- 
nih uspehov, ki ga sestavi po predpisih o sestavljanju peri- 
odičnih obračunov organizacij združenega dela. 

Tuja oseba mora voditi knjige o svojem celotnem poslova- 
nju na območju SR Slovenije po predpisih o knjigovodstvu 
organizacij združenega dela. 

25. člen 
Davek od dohodka, doseženega z investicijskimi deli, obra- 

čunava uprava za družbene prihodke občine, na katere 
območju je dosežen dohodek z investicijskimi deli. 

26. člen 
Vsak račun, ki ga predloži tuja oseba v izplačilo za oprav- 

ljena investicijska dela, mora biti overjen pri občinski upravi 
za družbene prihodke. 

27. člen 
Za plačilo davka od dohodka, doseženega z investicijskimi 

deli, jamči plačnik računa za opravljena investicijska dela. 
28. člen 

Pravilnost zaključnega računa in periodičnih obračunov in 
pravilnost obračunavanja in plačevanja davka od dohodka, 
doseženega z investicijskimi deli, kontrolira služba družbe- 
nega knjigovodstva. 

4. DAVEK OD DOHODKA, DOSEŽENEGA 
Z OPRAVLJANJEM PREVOZOV POTNIKOV 
IN BLAGA 

29. člen 
Zavezanec za davek od dohodka, doseženega z opravlja- 

njem prevozov potnikov in blaga, je tuja oseba, ki doseže 
dohodek z opravljanjem prevozov potnikov in blaga, če na 
območju SFRJ nima svojega predstavništva. 

30. člen 
Osnova za davek od dohodka, doseženega z opravljanjem 

prevozov potnikov in blaga, je vsak posamezni bruto doho- 
dek, dosežen z opravljanjem prevozov potnikov in blaga. 

31. člen 
Davek od dohodka, doseženega z opravljanjem prevozov 

potnikov in blaga, se plačuje po stopnji 3%. 

32. člen 
Davek od dohodka, doseženega z opravljanjem prevoza 

potnikov, se plača v petih dneh po preteku vsakega trimesečja 
na podlagi trimesečnega obračuna o prevozih potnikov, za 
prevoz blaga pa ob vsakem izplačilu računa. 

33. člen 
Davek od dohodka, doseženega z opravljanjem prevozov 

potnikov in blaga se ne plačuje, če je z mednarodnim spora- 
zumom dogovorjena recipročnost. 

5. DAVEK OD DOHODKA, DOSEŽENEGA Z 
OPRAVLJANJEM GOSPODARSKIH IN DRUGIH 
DEJAVNOSTI 

33. a člen 
Zavezanec za davek od dohodka, doseženega z opravlja- 

njem gospodarskih in drugih dejavnosti, je tuja oseba, ki na 
območju SR Slovenije doseže dohodek z opravljanjem gospo- 
darskih in drugih dejavnosti, če s tem zakonom ni drugače 
določeno. 

33. b člen 
Osnova za davek od dohodka, doseženega z opravljanjem 

gospodarskih in drugih dejavnosti, je celoten prihodek, ki ga 
tuja oseba doseže z opravljanjem gospodarskih in drugih 
dejavnosti, zmanjšan za materialne stroške, amortizacijo, 
zakonske obveznosti ter za osebne dohodke zaposlenih de- 
lavcev. 
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33. c člen 
Materialni stroški se priznajo tuji osebi po predpisih o 

materialnih stroških domačih organizacij združenega dela. 
Amortizacija se priznava v znesku, ugotovljenem po mini- 

malnih stopnjah, ki so določene za domače organizacije zdru- 
ženega dela. 

Za osebne dohodke delavcev se štejejo denarni prejemki 
delavcev, predvideni v ustrezni kolektivni pogodbi, ki jo 
sklene tuja oseba, oziroma drugi izplačani osebni prejemki, ki 
se izplačujejo po tej kolektivni pogodbi. 

33. č člen 
Davek od dohodka, doseženega z opravljanjem gospodar- 

skih in drugih dejavnosti, se plačuje po stopnji 35%. 

33. d člen 
Davek od dohodka, doseženega z opravljanjem gospodar- 

skih in drugih dejavnosti, se obračuna na podlagi podatkov iz 
poslovnih knjig, ki jih mora tuja oseba voditi po posebnih 
predpisih. Zavezanec je dolžan vplačati davek do konca 
meseca februarja za preteklo leto. 

Med letom mora zavezanec v 15 dneh po preteku vsakega 
trimesečja plačati akontacijo davka od dohodka, ugotovlje- 
nega na podlagi podatkov o doseženem dohodku v preteklem 
trimesečju. 

33. e člen 
Obračunavanje davka na dohodek, dosežen z opravljanjem 

gospodarskih in drugih dejavnosti, kontrolira služba družbe- 
nega knjigovodstva. 

34. člen 
Pravica do obračuna davkov po tem zakonu zastara v petih 

letih po preteku leta, v katerem bi bilo treba napraviti 
obračun. 

Pravica do izterjave davkov po tem zakonu, kazenskih obre- 

sti in stroškov prisilne izterjave zastara v petih letih po preteku 
leta, v katerem bi jih bilo treba izterjati. 

Pravica davčnega zavezanca do vračila zneskov, ki jih je 
plačal na račun davkov po tem zakonu, kazenskih obresti in 
denarnih kazni, katerih ni bil dolžan plačati, zastara v petih 
letih po preteku leta, v katerem jih je plaqal. 

35. člen 
Domača organizacija, v katero so vložena sredstva tuje 

osebe, se kaznuje za gospodarski prestopek z denarno kaz- 
nijo do 500.000 dinarjev, če ne izkaže v svojem zaključnem 
računu posebej dohodka iz skupnega poslovanja in vseh 
drugih podatkov, ki imajo pomen za ugotovitev dohodka tuje 
osebe (drugi in tretji odstavek 11. člena). 

Z denarno kaznijo do 100.000 dinarjev se kaznuje tudi 
odgovorna oseba domače organizacije, ki stori dejanje iz 
prejšnjega odstavka. 

36. člen 
Plačnik računa za opravljena investicijska dela, ki izplača 

tuji osebi račun brez potrdila občinske uprave za družbene 
prihodke o plačanem davku od dohodka, doseženega z inve- 
sticijskimi deli (26. člen), se kaznuje za prekršek z denarno 
kaznijo do 50.000 dinarjev. 

Z denarno kaznijo do 10.000 dinarjev se kaznuje tudi odgo- 
vorna oseba plačnika računa, ki stori dejanje iz prejšnjega 
odstavka. 

37. člen 
Tuja oseba, ki ne obračuna in vplača davka od dohodka, 

doseženega z opravljanjem gospodarskih in drugih dejavno- 
sti (33. a člen), plačnik računa za opravljen prevoz potnikov in 
blaga, ki ob izplačilu tega računa tuji osebi ne obračuna in ne 
vplača davka od dohodka, doseženega z opravljanjem prevo- 
zov potnikov in blaga (32. člen), se kaznuje za gospodarski 
prestopek z denarno kaznijo do 250.000 dinarjev. 

Z denarno kaznijo do 10.000 dinarjev se kaznuje tudi odgo- 
vorna oseba plačnika računa, ki stori dejanje iz prejšnjega 
odstavka. 

OSNUTEK ZAKONA 

o zdravstvenem varstvu živali (ESA-618) 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na 63. seji dne 
25.4.1985 določil besedilo: 

- OSNUTKA ZAKONA O ZDRAVSTVENEM VARSTVU ŽI- 
VALI, 

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 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 skupščin- 
skih delovnih teles sodelovala: 

- Milan KNEŽEVIČ, član Izvršnega sveta in predsednik 
Republiškega komiteja za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, 

- dr. Dušan PIRIH, direktor Republiške veterinarske uprave. 

Socialistična republika Slovenija 
REPUBLIŠKI KOMITE ZA KMETIJSTVO, 
GOZDARSTVO IN PREHRANO 
LJUBLJANA 

POVZETEK 

I. Zbor združenega dela in Zbor občin Skupščine SR 
Slovenije sta obravnavala in sprejela predlog za izdajo 
zakona o zdravstvenem varstvu živali na sejah dne 30. 
januarja 1985. Izvršnemu svetu Skupščine SR Slovenije 
sta naložila, da pripravi osnutek zakona. 

II. Osnutek zakona o zdravstvenem varstvu živali izhaja 
iz načel in ciljev, ki so bili opredeljeni v predlogu za izdajo 
zakona in so bili v širši razpravi potrjeni. 

III. Osnutek zakona je opredelil obseg zdravstvenega 
varstva živali in zadeve, ki so posebnega družbenega 
pomena. Opredeljena so tudi temeljna področja, ki morajo 

biti organizirana za zagotovitev učinkovitega zdravstve- 
nega varstva živali in obseg posameznih temeljnih po- 
dročij. 

Zdravstveno varstvo živali se zagotavlja predvsem v 
neposrednih odnosih med uporabniki in izvajalci zdrav- 
stvenega varstva živali s samoupravnimi sporazumi in 
dogovori, s sprejemanjem in izvajanjem planov ter s pred- 
pisanim najmanjšim obsegom zdravstvenega varstva 
živali. V osnutku zakona je izdelan sistem plačevanja in 
zbiranja sredstev pristojbin in sistem združevanja sredstev 
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za predpisani najmanjši obseg zdravstvenega varstva ži- 
vali. 

V poglavju o varstvu živali pred kužnimi boleznimi so 
določene kužne bolezni, ki ogrožajo celotno območje 
republike in posebno nevarne kužne bolezni ter veterinar- 
sko-sanitarni ukrepi za preprečevanje, zatiranje in izkori- 
njenje kužnih bolezni. 

Veterinarske organizacije in družbenopolitične skupno- 
sti so zadolžene za ustrezno in usklajeno načrtovanje 
zagotavljanja zdravstvenega varstva živali v vojni ali narav- 
nih in drugih nesrečah ter izrednih razmerah. 

Z osnutkom zakona je zagotovljena zaščita živali in 
preprečevanje mučenja pri izvajanju zdravstvenega var- 
stva živali. 

V osnutku zakona so opredeljeni načini in oblike uresni- 
čevanja posebnega družbenega interesa pri ustanavljanju, 
statusnih spremembah, organiziranju ter pri samouprav- 
ljanju v veterinarskih organizacijah. Opredeljene so tudi 
oblike družbenega vpliva na poslovanje veterinarske orga- 
nizacije. Razdelani so pogoji za organiziranje veterinar- 
skih temeljnih organizacij združenega dela in ustanavlja- 
nje delovnih organizacij, posebej pa pogoji, ki jih morajo 
izpolnjevati posamezni tipi veterinarskih organizacij. 

Zagotovljeno je neprekinjeno zdravstveno varstvo živali. 
Osnutek zakona določa, kdaj se lahko določi delo preko 
delovnega časa in da se zagotavlja s stalno pripravlje- 
nostjo in zagotovljeno dosegljivostjo. Predpisano je tudi 
pripravništvo, strokovni izpit ter strokovno izpopolnjeva- 
nje veterinarskih delavcev in kdo lahko opravlja veterinar- 
ske storitve. 

Določeno je delovno področje veterinarske inšpekcije in 
opredeljena stvarna pristojnost, pooblastila in dolžnosti 
občinske in republiške veterinarske inšpekcije in veteri- 
narskih organizacij, ki opravljajo posamezna strokovna 
dela inšpekcijskega nadzorstva in pogoji za veterinar- 
skega inšpektorja. 

V osnutku zakona so določene tudi kazenske sankcije 
za kršitve njegovih določb. 

IV. Predlagatelj je upošteval usmeritve Zbora združe- 
nega dela in Zbora občin Skupščine SR Slovenije zato so v 

osnutku zakona glede na predlog za izdajo zakona predvi- 
dene naslednje spremembe: 

- v osnutku zakona so opredeljena le bistvena vprašanja 
neposredne svobodne menjave dela na področju zdrav- 
stvenega varstva živali, ker so druga vprašanja svobodne 
menjave opredeljena v sistemskem zakonu; 

- razdelani so pogoji za organiziranje veterinarske 
temeljne organizacije združenega dela in ustanavljanje 
delovne organizacije in določeni pogoji, ki jih morajo 
izpolnjevati posamezni tipi veterinarskih organizacij; 

- dopolnjen je 21. člen osnutka zakona, kar omogoča, 
da se udeleženci v neposredni menjavi dela sporazume- 
vajo tudi »o drugih načinih zagotavljanja sredstev za 
izvedbo dogovorjenega programa zdravstvenega varstva 
živali; 

- kmetijske in veterinarske organizacije združenega 
dela bodo lahko organizirale kot delovno enoto obratno- 
veterinarsko ambulanto v sestavu enotno organizirane 
veterinarske službe; 

- problematika v zvezi z dežurstvom je v osnutku zakona 
urejena podobno kot v zdravstvenem varstvu. Stalna pri- 
pravljenost v veterinarski organizaciji ali zagotovljena 
dosegljivost sta posebna delovna pogoja. Delo preko pol- 
nega delovnega časa je omejeno na 50 ur mesečno. 
Delavci v veterinarskih organizacijah bodo morali ob 
koncu vsakega polletja opraviti analizo dela preko pol- 
nega delovnega časa; 

- dopolnjena je tudi opredelitev obsega posameznih 
temeljnih področij zdravstvenega varstva živali in popis 
kužnih bolezni, ki ogrožajo vso republiko. 

V. Predlagatelj je že v predlogu za izdajo zakona o 
zdravstvenem varstvu živali navedel, da niso potrebna 
sredstva iz republiškega proračuna za uresničevanje 
zakona. Spremenjen pa bo način zagotavljanja sredstev za 
predpisan najmanjši obseg zdravstvenega varstva živali. 
Novi zakon bo uredil to problematiko enotno in s pristojbi- 
nami porazdelil obveznosti med vse imetnike živali, s tem 
pa razbremenil tudi proračune občin. Druge finančne 
obveznosti bodo zainteresirani uporabniki in izvajalci v 
odnosih svobodne menjave dela. 

V osnutku zakona so v okviru možnosti poenostavljeni 
administrativni postopki in opravila. 

1. TEMELJNE DOLOČBE 

1. člen 
Zdravstveno varstvo živali je dejavnost, ki zagotavlja prepre- 

čevanje, zdravljenje in zatiranje živalskih bolezni, preprečeva- 
nje bolezni, ki so skupne živalim in ljudem, proizvodnjo in 
promet zdravstveno neoporečnih živalskih surovin, živalskih 
proizvodov in krmil, nemoteno reprodukcijo živali in varstvo 
okolja na področju reje živali in proizvodnje in prometa žival- 
skih surovin, živalskih proizvodov in krmil. 

2. člen 
(1) Zdravstveno varstvo živali po tem zakonu obsega: 
- zdravstveno varstvo živali pred kužnimi in zajedavskimi 

boleznimi, določenimi v tem zakonu in v zveznem zakonu o 
varstvu živali pred kužnimi boleznimi (preprečevanje, ugotav- 
ljanje, zatiranje, zdravljenje in izkoreninjanje kužnih bolezni); 

- varstvo ljudi pred zoonozami in pred obolenji, ki jih lahko 
povzročijo zdravstveno oporečne živalske surovine in živalski 
proizvodi: 

- preprečevanje, ugotavljanje, zatiranje in zdravljenje dru- 
gih kužnih in zajedavskih bolezni ter intoksikacij, ki lahko 
povzročijo zdravstveno oporečnost živalskih surovin in žival- 
skih proizvodov ter s tem ogrožajo zdravje ljudi; 

- reprodukcijo živali (pridobivanje in priprava živalskega 
semena za osemenjevanje, preprečevanje plodnostnih motenj 
in dednih bolezni, zdravje plemenskih živali in sposobnost za 
razmnoževanje, osemenjevanje živali, presajanje zarodkov in 
drugih posegov v organizem, s katerimi se želi doseči boljše 
zdravstveno in proizvodno stanje); 

- preprečevanje kontaminacije okolja s povzročitelji in pre- 
našalci kužnih bolezni (dezinfekcija in druge oblike dekonta- 

minacije), odstranjevanje živalskih trupel in živalskih odpad- 
kov, ugotavljanje in preprečevanje kontaminacije surovin in 
živil živalskega izvora, krmil in vode za napajanje s kontami- 
nanti okolja; 
- preskrbo z zdravili in instrumentarijem, ki se uporablja v 

veterini (izdelava, zaloge, promet zdravil, diagnostičnih sred- 
stev in drugega pomožnega materiala); 

- zagotavljanje priprav za splošno ljudsko obrambo in 
družbeno samozaščito ter delovanje veterinarske službe v 
vojni ali naravnih in drugih nesrečah ter v izrednih razmerah. 
Usposabljanje veterinarskih enot in drugih struktur civilne ter 
veterinarske službe v teritorialni obrambi; 

- organizirano veterinarsko prosveto in vzgojo imetnikov 
živali in prebivalstva, izobraževanje veterinarskih delavcev; 

- preprečevanje in zdravljenje organskih, presnovnih, 
vzrejnih in deficitarnih bolezni: 

- gospodarske in kozmetične operacije na živalih; 
- zaščito živali pri izvajanju zdravstvenega varstva živali; 
- varstvo okolja v zvezi z zdravstvenim varstvom živali ter 

proizvodnjo zdravstveno neoporečne hrane; 
- druge zadeve v zvezi z zdravstvenim varstvom živali. 
(2) Zadeve zdravstvenega varstva živali iz prve do osme 

alinee prejšnjega odstavka so posebnega družbenega po- 
mena. 

3. člen 
(1) Zdravstveno varstvo živali opravljajo strokovno uspo- 

sobljeni delavci v veterinarskih organizacijah, samoupravno 
organizirani; 

- v veterinarskih organizacijah združenega dela, 
- v drugih organizacijah združenega dela, za katere ta 

zakon določa, da poleg drugih dejavnosti lahko opravljajo 
tudi zdravstveno varstvo živali. 
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(2) Zdravstvenega varstva živali ni mogoče opravljati z oseb- 
nim delom samostojno kot poklic. 

(3) Nadzorstvo nad izvajanjem zdravstvenega varstva živali 
opravlja veterinarska inšpekcija. 

4. člen 
Veterinarska storitev po tem zakonu je rezultat vloženega 

dela izvajalcev, namenjena: 
- varovanju in izboljševanju zdravja živali; 
- preprečevanju in zatiranju bolezni, ugotavljanju, diagno- 

sticiranju in zdravljenju bolnih in poškodovanih živali; 
- zagotavljanju preventivnih ukrepov za varstvo zdravja 

prebivalstva pred zoonozami in zastrupitvami z živili; 
- zagotavljanje nemotene reprodukcije živali in ohranjanje 

ter izboljšanje fizioloških lastnosti živali v smeri povečanja 
proizvodnje zdravstveno neoporečne hrane; 

- varstvu in zboljševanju človekovega okolja in higienskih 
razmer 

- zagotavljanju takih veterinarsko-sanitarnih pogojev, ki 
bodo pozitivno vplivali na razvoj izvoza in mednarodnega 
prometa. 

5. člen 
(1) Imetniki živali so dolžni skrbeti za zdravje živali in ne 

smejo ogrožati zdravja ljudi, živali in okolja. 
- (2) Imetniki živali imajo po tem zakonu pravico do predpi- 

sanega najmanjšega obsega zdravstvenega varstva živali. 
- (3) Imetniki živali ter drugi delavci, delovni ljudje in 

občani si na podlagi sporazuma z izvajalci veterinarskih stori- 
tev lahko zagotovijo tudi širši obseg zdravstvenega varstva 
živali, kot ga določa ta zakon. 

(4) Pristojni organ družbenopolitične skupnosti ukrepa v 
skladu s tem zakonom, če ni zagotovljen predpisani najmanjši 
obseg zdravstvenega varstva živali. 

6. člen 
Delavci v veterinarskih organizacijah morajo z organizira- 

nostjo in delom zagotoviti zadovoljevanje potreb in interesov 
po vseh veterinarskih storitvah, določenih v tem zakonu, v 
programih zdravstvenega varstva živali, v samoupravnih spo- 
razumih in pogodbah z uporabniki. 

7. člen 
Družbenopolitične skupnosti, veterinarske, kmetijske in 

druge organizacije združenega dela ter posamezniki so dolžni 
za zdravstveno varstvo živali zagotoviti ustrezne službe in 
materialna sredstva za zdravstveno varstvo živali. 

8. člen 
(1) Z varstvom živali pred kužnimi boleznimi so po tem 

zakonu mišljeni veterinarsko-sanitarni ukrepi za preprečeva- 
nje, ugotavljanje, zatiranje in izkoreninjenje kužnih bolezni, 
ukrepi za varstvo zdravja ljudi pred zoonozami in okužbami z 
živili živalskega izvora ter drugi za varstvo živali pred kužnimi 
boleznimi potrebni ukrepi. 

(2) Zoonoze so kužne bolezni, ki se po naravni poti prena- 
šajo med živalmi vretenčarji in človekom. 

(3) Z epizootijo kužne bolezni so po tem zakonu mišljeni 
številnejši primeri kužne bolezni, ki glede na pogostnost pri- 
merov, čas, kraj in prizadete vrste živali presegajo pričako- 
vano število primerov. Za epizootijo kužne bolezni se šteje 
tudi pojav številnejših obolevanj ali poginov živali, katerih 
povzročitelj ni znan. 

(4) Za okuženo območje šteje območje, na katerem je eden 
ali več virov okužbe in na katerem so dane možnosti za 
širjenje bolezni. 

(5) Za ogroženo območje šteje območje, na katerem so 
podane možnosti za širjenje bolezni. 

(6) Imetniki živali so organizacije združenega dela in druge 
organizacije ter posamezniki, ki se ukvarjajo z varstvom ozi- 
roma gojitvijo živali. 

(7) Pojmi: žival, živalski proizvodi, živalske surovine in žival- 
ski odpadki iz zveznega predpisa o varstvu živali pred kužnimi 
boleznimi, ki ogrožajo vso državo (v nadaljnjem besedilu: 
zvezni zakon) se v enakem pomenu uporabljajo tudi v tem 
zakonu. j 
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9. člen 
Za vloge, potrdila, odločbe in zdravstvena spričevala iz 

zveznega in tega zakona se taksa ne plačuje. 

II. TEMELJNA PODROČJA ZDRAVSTVENEGA 
VARSTVA ŽIVALI 

10. člen 
Za zagotovitev učinkovitega zdravstvenega varstva živali 

morajo biti organizirana naslednja temeljna področja zdrav- 
stvenega varstva živali, na katerih delavci opravljajo veterinar- 
ske storitve: 

1. osnovna veterinarska dejavnost, 
2. veterinarsko-sanitarna preventiva in higiena, 
3. diagnostična dejavnost, 
4. zdravstveno varstvo živali v osemenjevalnih središčih, 
5. preskrba z zdravili in sanitetnim materialom, 
6. specialistična veterinarska dejavnost. 

11. člen 
Osnovna veterinarska dejavnost obsega: 
- zdravstveno varstvo živali pred kužnimi boleznimi (prepre- 

čevanje, klinično ugotavljanje, diagnostične preiskave živali, 
zatiranje, zdravljenje in izkoreninjanje kužnih bolezni); 

- skrb za zdravje plemenskih živali in sposobnost za raz- 
množevanje, izvajanje ukrepov za preprečevanje in odpravlja- 
nje jalovosti ter umetno osemenjevanje; 
- zdravstveno varstvo vseh živali pred drugimi boleznimi 

(parazitarne bolezni, zastrupitve ipd.); 
- zdravljenje bolnih živali; 
- veterinarsko prosveto in vzgojo ter izobraževanje imetni- 

kov živali in delavcev v zvezi z izvajanjem osnovne veterinar- 
ske dejavnosti; 

- druge osnovne veterinarske dejavnosti (zdravljenje organ- 
skih, vzrejnih, presnovnih in deficitarnih bolezni, kirurško 
zdravljenje ipd.). 

12. člen 
Veterinarsko-sanitarna preventiva in higiena obsega: 

- sistematično odkrivanje, preprečevanje in zatiranje zoo- 
noz pri domačih in drugih živalih; 
- izvajanje preventivnih ukrepov za varstvo prebivalstva 

pred zoonozami; 
- veterinarsko-sanitarne preglede živali, živalskih proizvo- 

dov, živalskih surovin, živalskega semena, krmil, vode in 
odpadkov živalskega izvora v proizvodnji in prometu - ugo- 
tavljanje zdravstvene neoporečnosti; 
- proučevanje epizootiloške situacije; 
- preprečevanje motenj v reprodukciji živali in bolezni vi- 

mena: 
- izvajanje veterinarsko-higienskih ukrepov za varstvo in 

zboljševanje človekovega okolja, za izboljšanje zoohigienskih 
razmer in veterinarsko-sanitarne preventive; 
- sodelovanje pri načrtovanju objektov in obratov s stališča 

zdravstvenega varstva živali, ljudi in okolja; 
- sistematično izobraževanje in vzgoja imetnikov živali ozi- 

roma delavcev in prebivalstva o zdravstvenem varstvu živali in 
o veterinarsko-sanitarni preventivi in higieni (organizirano 
veterinarsko prosvetljevanje). 

13. člen 
Osnovna diagnostična dejavnost obsega: 

- patoanatomsko diagnostiko, parazitološke in osnovne 
bakteriološke ter serološke preiskave materiala živali, žival- 
skih proizvodov, živalskih surovin, živalskih odpadkov in 
odplak za diagnostiko živalskih kužnih, parazitarnih in drugih 
bolezni; 
- preiskave živalskih surovin in živalskih proizvodov za 

ugotavljanje uporabnosti za prehrano ljudi ter zdravstvene 
neoporečnosti: 
- preiskave krmil ter surovin in aditivov, ki so namenjeni za 

proizvodnjo krmil na zdravstveno neoporečnost; , 
- proučevanje epizootiloške situacije in zdravstvene neopo- 

rečnosti živalskih surovin, proizvodov, krmil in vode na 
območju regije in sodelovanje pri proučevanju novih diagno- 
stičnih metod; 
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- sodelovanje pri veterinarskih storitvah po posebej dogo- 
vorjenih raziskovalnih programih; 

- druge diagnostične dejavnosti za varstvo zdravja živali, 
ljudi in okolja in za pospeševanje proizvodnje zdravstveno 
neoporečne hrane. 

14. člen 
Zdravstveno varstvo živali v osemenjevalnih središčih ob- 
sega: 

- pridobivanje, skladiščenje in distribucijo živalskega se- 
mena; 

-sistematično interno nadzorstvo zdravja in sposobnosti za 
razmnoževanje plemenjakov; 

- sistematično interno nadzorstvo nad pridobivanjem, skla- 
diščenjem in distribucijo živalskega semena; 

-zdravstveno varstvo plemenjakov pred kužnimi in drugimi 
boleznimi: 
- zdravljenje bolnih živali v osemenjavalnem središču; 
- sodelovanje pri presajanju zarodkov; 
- izobraževanje in vzgojo delavcev osemenjevalnega sre- 

dišča o veterinarski preventivi in ukrepih. 

15. člen 
Preskrba z zdravili in sanitetnim materialom obsega: 

- promet gotovih zdravil, bioloških preparatov in drugih 
farmakoloških sredstev za zdravljenje in varovanje zdravja 
živali; 

- izdelavo in promet magistralnih zdravi! in galenskih pre- 
paratov; 

- preskrbo s pomožnimi zdravilnimi sredstvi ter instrumen- 
tarijem; 

- zagotovitev preskrbe v izrednih razmerah. 

16. člen 
Specialistična veterinarska dejavnost obsega: 
- specialistično zdravstveno varstvo živali; 
- biološke poskuse, patoinarfološke, bakteriološke, serolo- 

ške, parazitološke, virološke, mikološke, toksikološke in 
druge preiskave materiala živali, živalskih proizvodov, žival- 
skih surovin, semena za osemenjevanje, vode za napajanje 
živali, krmil, živalskih odpadkov in odplak za diagnostiko 
živalskih kužnih, parazitarnih in drugih bolezni oziroma za 
ugotavljanje zdravstvene neoporečnosti ter kontrola imunosti 
po nekaterih vakcinacijah; 

- preiskave živalskih surovin, živalskih proizvodov in aditi- 
vov zaradi ugotavljanja bioloških reziduov in drugih snovi, ki 
lahko škodujejo zdravju živali ali posredno zdravju ljudi; 
- presajanje zarodkov; 
- proučevanje epizootiološke situacije, zdravstvenega sta- 

nja živali, fiziologije in patologije reprodukcije in oplojevanja 
živali in zdravstvene neoporečnosti živalskih surovin, žival- 
skih proizvodov, vode in krmil na območju republike ter 
neposredno reševanje vprašanj živinorejske proizvodnje in 
tehnologije s stališča zdravstvenega varstva; 

- razvijanje in uvajanje novih kliničnih in laboratorijskih 
metod za diagnostiko in zdravljenje; 

- veterinarske storitve po posebej dogovorjenih raziskoval- 
nih programih in posredovanje novih veterinarsko-medicin- 
skih dosežkov, novih postopkov in metod strokovnega dela; 

- preiskave in preizkušanje bioloških, kemično-farmacevt- 
skih in dietetičnih pripravkov; 

- raziskave in uvajanje proizvodnje zdravil, bioloških pri- 
pravkov in drugih pripomočkov za ohranjevanje in restitucijo 
zdravja živali; 

- proučevanje nevarnosti v vojni, ob naravnih in drugih 
nesrečah ter izrednih razmerah, razvoja enotne veterinarske 
doktrine in načrtovanje ukrepov za zdravstveno varstvo živali; 

- sodelovanje pri načrtovanju in gradnji objektov in obratov 
s stališča zdravstvenega varstva živali, ljudi in okolja. 

III. ZAGOTAVLJANJE ZDRAVSTVENEGA 
VARSTVA ŽIVALI 

17. člen 
Za zagotovitev učinkovitega zdravstvenega varstva živali 

morajo biti v občini, širšem območju in republiki organizirana 

vsaj naslednja temeljna strokovna področja zdravstvenega 
varstva živali: 

- za območje občine: osnovna veterinarska dejavnost ter 
preskrba z zdravili in sanitetnim materialom; 

- za območje občine, ki ima organizirano osemenjevalno 
središče: zdravstveno varstvo živali v osemenjevalnem sre- 
dišču; 

- za širše območje: veterinarsko-sanitarna preventiva in 
higiena ter diagnostična dejavnost; 
- za območje republike: specialistična veterinarska dejav- 

nost. 

18. člen 
Zdravstveno varstvo živali iz prejšnjega člena tega zakona 

se zagotavlja: 
1. s samoupravnimi sporazumi in dogovori o temeljih pla- 

nov, z drugimi samoupravnimi sporazumi ali pogodbami med 
uporabniki in izvajalci, s sprejemanjem in izvajanjem planov; 

2. s predpisanim najmanjšim obsegom zdravstvenega var- 
stva živali, ki ga za varstvo pred kužnimi boleznimi določa ta 
zakon. 

1. Družbenoekonomski odnosi med uporabniki 
in izvajalci zdravstvenega varstva živali 

19. člen 
(1) Družbenoekonomski odnosi v zvezi z zagotavljanjem pra- 
vic do zdravstvenega varstva živali se uresničujejo predvsem v 
neposrednih odnosih med uporabniki in izvajalci zdravstve- 
nega varstva (neposredna svobodna menjava dela). 

(2) Uporabniki in izvajalci veterinarskih storitev uresniču- 
jejo neposredno svobodno menjavo dela na podlagi samou- 
pravno ugotovljenih potreb in interesov na področju zdrav- 
stvenega varstva živali. 

20. člen 
(1) Uporabniki v svobodni menjavi dela na področju zdrav- 

stvenega varstva živali so: 
- živinorejci, združeni v organizaciji združenih kmetov; 
- delavci v organizaciji združenega dela s področja živino- 

reje; 
- delavci v organizacijah združenega dela s področja pro- 

meta živali, obdelave in predelave živalskih surovin, proizvo- 
dov in odpadkov; 

- delovni ljudje in občani, organizirani v čebelarski, lovski, 
ribiški, kinoioški in drugi organizaciji za rejo živali; 

- drugi uporabniki zdravstvenega varstva živali. 
(2) Izvajalci v svobodni menjavi dela na področju zdravstve- 

nega varstva živali so veterinarski delavci v veterinarskih 
organizacijah, ki opravljajo veterinarske storitve, izvajajo pro- 
grame veterinarskih storitev ali opravljajo določeno veterinar- 
sko dejavnost, da zadovoljujejo skupne in splošne družbene 
potrebe in interese na področju zdravstvenega varstva živali. 

21. člen 
Udeleženci v neposredni svobodni menjavi dela se sporazu- 

mevajo zlasti o programu zdravstvenega varstva živali, ki 
obsega vrste in število veterinarskih storitev, o standardih 
veterinarskih storitev, o normativih in drugih pogojih izvrševa- 
nja veterinarskih storitev, o zagotavljanju pogojev za znan- 
stveni, strokovni, kadrovski in materialni razvoj izvajalcev, o 
ceni storitev oziroma programa storitev in o drugih načinih 
zagotavljanja sredstev za izvedbo dogovorjenega programa 
zdravstvenega varstva živali ter o drugih vprašanjih uresniče- 
vanja medsebojnih pravic, obveznosti in odgovornosti. 

22. člen 
(1) Veterinarske organizacije združenega defa, zainteresi- 

rane organizacije združenega dela in družbenopolitične skup- 
nosti usklajujejo svoje potrebe in delo ter planirajo svoj razvoj 
v skladu z možnostmi, dosežki znanosti in interesi za pospe- 
ševanje zdravstvenega varstva živali in zadovoljevanja sploš- 
nih družbenih potreb. 

(2) Planirano delo izvajalcev zdravstvenega varstva živali 
mora zagotavljati predvsem koordinirano preventivno delova- 
nje vseh veterinarskih dejavnosti v smeri zmanjševanja števila 
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bolezni ter zagotovitev zdravstvene neoporečnosti proizve- 
dene hrane. 

(3) Izvajalci zdravstvenega varstva živali so udeleženci pri 
planiranju proizvodnje zdravstveno neoporečne hrane, sood- 
govorni za kvalitetno izvedbo in realizacijo planov in morajo 
skupno s tehnološko službo tekoče analizirati izvajanje plana 
in skupno programirati ter koordinirati akcije in ukrepe. 

(4) Izvajalci zdravstvenega varstva živali so udeleženci pri 
planiranju primarne preventive v zdravstvu in morajo skupno 
z zdravstveno službo tekoče analizirati epidemiološko situ- 
acijo, skupno programirati in koordinirati akcije, ukrepe ter 
znanstveno-raziskovalno delo na področju primarne preven- 
tive v zdravstvu. 

23. člen 
V postopku planiranja udeleženci v svobodni menjavi dela 

usklajujejo zlasti naslednje: 
- program'zdravstvenega varstva živali, ki obsega vrste in 

število veterinarskih storitev, standarde in normative za 
opravljanje veterinarskih storitev in pričakovane rezultate,, 
posebne pogoje dela v veterinarskih organizacijah, potrebne 
rezerve zdravil, sanitarnega materiala, drugega potrošnega 
materiala in nadomestnih delov; 
- osnove in merila za določanje cen in druge načine zago- 

tavljanja sredstev za posamezne veterinarske storitve oziroma 
za izvedbo programa storitev; 

- obseg in način solidarnostnega združevanja in razporeja- 
nja sredstev; 
- način in roke izpolnjevanja medsebojnih obveznosti; 
- ukrepe za odpravljanje motenj na področju zdravstve- 

nega varstva živali, ki nastanejo zaradi nepredvidenih motenj 
v proizvodnji (kužne bolezni, katastrofe, izjemne razmere 
ipd.). 

2. Najmanjši obseg zdravstvenega varstva živali 

24. člen 
(1) Družbenopolitične skupnosti morajo v okviru svojih pra- 

vic in dolžnosti, določenih s tem zakonom, zagotoviti nasled- 
nji najmanjši obvezni obseg varstva živali pred'kužnimi bolez- 
nimi: 

1. sistematično ugotavljanje kužnih bolezni (diagnostične 
terenske in laboratorijske ter patoanatomske preiskave), ki ga 
vsako leto odredi pristojni organ v občini na podlagi odredbe 
republiškega upravnega organa, pristojnega za kmetijstvo; 

2. vakcinacije živali, ki jo vsako leto odredi pristojni organ v 
občini na podlagi odredbe republiškega upravnega organa, 
pristojnega za kmetijstvo in kontrolo uspešnosti vakcinacije; 

3. diagnostične terenske in laboratorijske preiskave ter 
patoanatomsko diagnostiko zaradi suma posebno nevarnih 
kužnih bolezni po tem zakonu ter preiskave zaradi suma 
listerioze, mrzlice Q, toksoplazmoze, vibrioze, nosemavosti, 
vrtoglavosti, pršičavosti, eritrodermatitisa in pomladanske 
vi remije postrvi, IBR/IPV pri govedu, trihomoniaze, infekcije z 
bakterijo Campylobacter fetus ss. venerealis, garij kopitarjev, 
prežvekovalcev in divjadi, govejega lišaja, bolezni Aujesz- 
kega, salmoneloze in šumečega prisada; 

4. preprečevanje kužnih bolezni ob elementarnih nezgodah 
in ob pojavu posebno nevarnih kužnih bolezni v sosednjih 
državah ali republikah in pokrajinah oziroma v republiki, ki ga 
odredi republiški upravni organ, pristojen za kmetijstvo; 

5. preučevanje epizootiološke situacije, razvijanje in uvaja- 
nje novih laboratorijskih metod za diagnostiko in nadzorstvo 
ter posredovanje novih veterinarsko-medicinskih dosežkov, 
novih postopkov oziroma metod strokovnega dela; 

6. obvezne veterinarsko-sanitarne preglede iz zveznega 
zakona in tega zakona; 

7. izdajo zdravstvenih spričeval iz zveznega zakona; 
8. primerne zaloge cepiv, razkužil in drugih sredstev za 

preprečevanje, ugotavljanje in zatiranje živalskih kužnih bo- 
lezni; 

9. organizirano veterinarsko vzgojo imetnikov živali; 
10. nepretrgano veterinarsko dejavnost po tem zakonu; 
11. neškodljivo odstranjevanje živalskih trupel. 
(2) Družbenopolitične skupnosti morajo zagotoviti imetniku 

živali odškodnino za živali, ki so bile ubite ali zaklane ter za 
predmete in surovine, ki so bili poškodovani, pokvarjeni ali 

uničeni pri izvršitvi odrejenih ukrepov proti posebno nevar- 
nim kužnim boleznim. 

25. člen 
(1) Stroški za obvezne preventivne in diagnostične veteri- 

narske storitve na živalih in odškodnina iz prejšnjega člena se 
v celoti krijejo iz sredstev posebnega računa za zdravstveno 
varstvo živali proračuna občine, razen stroškov iz 4., 5. in 8. 
točke prvega odstavka prejšnjega člena, ki se pokrivajo iz 
sredstev posebnega računa za zdravstveno varstvo živali pro- 
računa republike. 

(2) Imetnik živali je dolžan plačati druge stroške za izvajanje 
ukrepov, ki so bili naloženi z zakonom (dezinfekcija, stroški 
prepovedi ali omejitve prometa itd.). 

26. člen 
(1) Za žival, ki je bila ubita ali zaklana, ter za predmete in 

surovine, ki so bili poškodovani, pokvarjeni ali uničeni pri 
izvršitvi odrejenih ukrepov zaradi posebno nevarnih kužnih 
bolezni, se izplača imetniku živali, predmetov ali surovin od- 
škodnina; 

1. če je takoj naznanil pojav ali sum kužne bolezni; 
2. če so bila opravljena v določenih čas'ovnih obdobjih 

obvezna preventivna cepljenja ter diagnostične in druge prei- 
skave živali; 

3. če je izvršil tudi druge predpisane oziroma odrejene 
ukrepe za preprečevanje in zatiranje bolezni. 

(2) Odškodnina iz prejšnjega odstavka se ne plača, če se je 
bolezen pojavila pri uvozu živali in med karanteniranjem uvo- 
ženih živali. 

27. člen 
(1) Odškodnina iz prejšnjega člena se določi po tržni vred- 

nosti živali, surovine oziroma predmeta. Če je ubita oziroma v 
sili zaklana žival ali uničeni oziroma poškodovani predmet 
oziroma surovina v celoti ali deloma še uporabna, se odškod- 
nina zmanjša za vrednost še uporabnega deleža. 

(2) Postopek za izplačilo odškodnine se prične na zahtevo 
imetnika. Imetnik mora zahtevku priložiti dokumentacijo, ki jo 
predpiše republiški upravni organ, pristojen za kmetijstvo. V 
postopku za uveljavljanje odškodnine se taksa ne plačuje: 

(3) O tem, ali se izplača odškodnina in o višini odškodnine 
imetniku živali, surovin ali predmetov, odloči z odločbo občin- 
ski upravni organ, pristojen za veterinarsko inšpekcijo. 

(4) Zoper odločbo občinskega upravnega organa, pristoj- 
nega za veterinarsko inšpekcijo o višini odškodnine ni dovo- 
ljena pritožba niti ni dovoljen upravni spor. Imetnik lahko v 
tridesetih dneh od vročitve odločbe iz prejšnjega odstavka 
oziroma, če občinski upravni organ, pristojen za veterinarsko 
inšpekcijo, odločbe ne izda ali je stranki ne vroči v roku dveh 
mesecev od zahteve za izplačilo odškodnine, predlaga pristoj- 
nemu temeljnemu sodišču, da odmeri odškodnino. 

(5) Pristojno temeljno sodišče odmeri odškodnino v 
nepravdnem postopku. 

3. Pristojbine 

28. člen 
Sredstva za izvajanje najmanjšega obsega zdravstvenega 

varstva živali se zagotavljajo s pristojbinami, ki jih plačujejo 
imetniki živali. 

29. člen 
(1) Za zdravstvena spričevala in za potrdila o prijavi in 

registraciji psov ter o opravljenem cepljenju proti Steklini se 
plača pristojbina, ki jo določi izvršni svet Skupščine SR Slove- 
nije. 

(2) Za veterinarsko-sanitarne preglede in za laboratorijske 
preiskave v zvezi s temi pregledi, za dovoljenje za promet z 
mlekom in mlečnimi izdelki in za izvajanje dejavnosti neškod- 
ljivega odstranjevanja živalskih trupel ter nepretrgane veteri- 
narske dejavnosti se plača pristojbina, ki jo določi izvršni svet 
občinske skupščine potem, ko je pridobil mnenje ustreznih 
organizacij združenega dela. Kriterije in merila za določitev 
pristojbin predpiše Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. 

(3) Za premeščanje živali znotraj iste delovne organizacije 
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združenega dela, razen za zakol, in za premeščanje živali na 
skupno pašo se za skupno zdravstveno spričevalo pristojbina 
ne plačuje. 

(4) Za podaljšanje veljavnosti zdravstvenega spričevala in 
za spremembe, ki se vpisujejo v zdravstveno spričevalo, se 
pristojbina ne plačuje. Pristojbina pa se plačuje za vpis spre- 
memb kategorije živali. 

30. člen 
Pristojbina se plačuje ob izdaji zdravstvenega spričevala, 

znamkice in dovoljenja oziroma po opravljenem veterinarsko- 
sanitarnem pregledu ali za izvajanje dejavnosti in se odvede 
na poseben račun iz tega zakona. Pristojbine za preglede 
oziroma dejavnost se lahko obračunavajo in plačujejo me- 
sečno. v 

31. člen 
(1) Petinosemdeset odstotkov zbranih pristojbin je dohodek 

občine in se odvede na poseben račun za zdravstveno varstvo 
živali proračuna občine, na katere območju je bilo izdano 
zdravstveno spričevalo, znamkica oziroma dovoljenje. Pet- 
najst odstotkov pobranih pristojbin pa je dohodek republike 
in se odvede na poseben račun za zdravstveno varstvo živali 
proračuna republike. 

(2) Odredbodajalec posebnega računa za zdravstveno var- 
stvo živali proračuna občine je vodja občinskega upravnega 
organa, pristojnega za veterinarsko inšpekcijo, odredbodaja- 
lec posebnega računa za zdravstveno varstvo živali proračuna 
republike pa je funkcionar, ki vodi upravni organ, pristojen za 
veterinarsko inšpekcijo. 

(3) Zaključni račun o stanju in uporabi sredstev iz prvega 
odstavka tega člena je kot posebna priloga sestavni del zak- 
ljučnega računa družbenopolitične skupnosti. 

(4) Republiški upravni organ, pristojen za finance, izda v 
soglasju z republiškim upravnim organom, pristojnim za kme- 
tijstvo navodilo o ravnanju s sredstvi na posebnih računih za 
zdravstveno varstvo živali. 

(5) Neuporabljena sredstva iz prvega odstavka tega člena se 
po preteku vsakega leta prenesejo za iste namene in na isti 
račun v naslednje leto. 

(6) Uporabo sredstev posebrlih računov za zdravstveno 
varstvo živali proračuna občin nadzoruje republiški upravni 
organ, pristojen za veterinarsko inšpekcijo, posebnega 
računa za zdravstveno varstvo živali proračuna republike, pa 
republiški upravni organ, pristojen za kmetijstvo. 

32. člen 
(1) Iz sredstev, ki so na posebnih računih, se zagotavlja 

najmanjši obseg zdravstvenega varstva živali iz tega zakona. 
(2) Če na posebnem računu pri občinskem proračunu ni 

dovolj sredstev, se začasno zagotavlja najmanjši obseg zdrav- 
stvenega varstva živali iz sredstev posebnega računa za 
zdravstveno varstvo živali pri republiškem proračunu. Ko se 
naberejo na posebnem računu pri občinskem proračunu 
zadostna sredstva, se vrnejo sredstva, ki so bila plačana iz 
posebnega računa republiškemu proračunu. 

(3) Družbenopolitične skupnosti po načelu vzajemnosti in 
solidarnosti združujejo sredstva posebnih računov za zdrav- 
stveno varstvo živali za skupno financiranje najmanjšega 
obsega zdravstvenega varstva živali, če so na posebnem 
računu pri proračunu nekaterih občin in pri proračunu repu- 
blike porabljena vsa sredstva, tako da v posameznih občinah 
ni mogoče zagotoviti obveznega najmanjšega obsega zdrav- 
stvenega varstva živali. Ko se naberejo na posebnem računu 
pri občinskem proračunu zadostna sredstva, se vrnejo sred- 
stva, ki so bila plačana iz združenih sredstev. 

(4) O združitvi sredstev za skupno financiranje, o načinu 
financiranja, zadolževanja in odplačevanja posojil za zdrav- 
stveno varstvo živali po tem členu odloča izvršni svet skup- 
ščine družbenopolitične skupnosti. 

(5) Če so sredstva na posebnih računih za zdravstveno 
varstvo živali pri republiškem in pri občinskem proračunu 
porabljena tako, da ni mogoče poravnati odškodnin in stro- 
škov, se poravnavajo iz sredstev tekoče proračunske rezerve 
družbenopolitičnih skupnosti. Ko se naberejo na posebnih 
računih zadostna sredstva, se vrne rezervam znesek, ki je bil 
uporabljen. O uporabi sredstev rezerve zaradi izrednih okoliš- 

čin v primeru epizootije odloča izvršni svet skupščine družbe- 
nopolitične skupnosti. 

33. člen 
Če ni s tem zakonom drugače določeno, se za plačevanje, 

pobiranje, odvajanje in kontrolo pristojbin smiselno uporab- 
ljajo določbe predpisov o upravnih taksah. 

IV. VARSTVO ŽIVALI PRED KUŽNIMI BOLEZNIMI 
1. Kužne bolezni 

34. člen 
(1) Kužne bolezni so poleg bolezni, ki so določene z zvez- 

nim zakonom, še: 
1. črevesna kampilobakterioza - (Campylobacteriosis inte- 

stinalis) 
2. enterotoksemija ovac (Enterotoxaemia ovium) 
3. epidemični tremor (Encephalomyelitis avium) 
4. garje pri kopitarjih in prežvekovalcih (Scabies: Sarcopti- 

asis equorum, bovum, et rupicaprarum, Chorioptiasis ovium, 
Psoroptiasis) 

5. goveji lišaj (Trichophytia bovis) 
6. hlamidijsko zvrgavanje ovac (Hlamidiosis ovis) 
7. infekciozni bovini rinotraheitis in infekciozni pustularni 

vulvovaginitis- IBRlIPV (Rhinotracheitis infectiosa et vulvova- 
ginitis pustolosa infectiosa bovum) 

8. infekciozni bronhitis pri perutnini (Bronchitis infectiosa 
avium) 

9. infekciozni keratokonjunktivitis (Keratoconjunctivitis in- 
fectiosa) 

10. infekciozni laringotraheitis pri perutnini (Laryngotrac- 
heitis infectiosa avium) 

11. infekciozni metritis konj (Metritis contagiosa equorum) 
12. Jersinioza (yersiniosis) 
13. kolera perutnine (Pasteurelosis avium) 
14. mehurčasti izpuščaj pri konju (Exantema coitale equ- 

orum) 
15. metljavost (Fasciolosis) 
16. Mikrosporia- (Mikrosporiasis Microsporum Canis) 
17. nalezljiva šepavost ovac (Dermatitis interdigitalis 

ovium) 
18. paratuberkuloza (Paratuberculosis) 
19. pulmonalna adenomatoza ovac (Adenomatosis pulmo- 

num epizootica ovis) 
20. Rotavinusne driske (Enterocolitis rotaviralis) 
21. šumeči prisad (Gangraena emphysematosa) 
22. Toksokarioza (Toxocariasis) 
23. trihomoniaza goved (Trichomoniasis bovum) 
24. virusna diareja goved (Diarrhoea viralis bovum) 
25. virusno zvrgavanje kobil (Rhinopneumonitis equorum) 
26. vnetje vimena pri kravah, ovcah in kozah (Mastitis 

bovum, ovium et caprarum) 
(2) Če se pojavi nevarnost drugih kužnih bolezni, ki lahko 

ogrozijo celotno območje republike, lahko Izvršni svet Skup- 
ščine SR Slovenije določi, da se za varstvo pred tako kužno 
boleznijo uporabijo določbe o ukrepih in druge določbe iz 
tega zakona. 

(3) Če se pojavi nevarnost drugih kužnih bolezni, ki lahko 
ogrozijo celotno območje občine, lahko izvršni svet občinske 
skupščine določi, da se za varstvo pred tako kužno boleznijo 
uporabijo določbe o ukrepih in druge določbe iz tega zakona. 

35. člen 
Posebno nevarne kužne bolezni po tem zakonu so: 
1. afriška prašičja kuga (Pestis africana suum) 
2. afriška smrkavost (Lymphangioitis epizootica) 
3. bruceloza (Brucellosis) 
4. goveja kuga (Pestis bovina) 
5. goveja levkoza (Leucosis enzootica bovum) 
6. huda gniloba čebelje zalege (Pestis apium) 
7. konjska kuga (Pestis equorum) 
8. kuga perutnine (Pestis avium) 
9. leptospiroza (Leptospirosis) 
10. miksomatoza (Myxomatosis) 
11. nalezljiva ohromelost prašičev (Encephalomyelitis 

enzootica suum) 
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12. Njukastl bolezen (Pestis avium atypica) 
13. osepnice ovac in koz (Variola ovina et caprina) 
14. pljučna kuga goved (Pleuropneumonia contagiosa 

bovum) 
15. klasična prašičja kuga (Pestis suum classica) 
16. psitakoza (Psittacosis) Hlamidioza 
17. slinavka in parkljevka (Aphtae epizooticae) 
18. smrkavost (Malleus) 
19. spolna kuga konj (Exanthema coitale paralyticum) 
20. steklina (Lyssa) 
21. tuberkuloza (Tuberculosis) 
22. tularemija (Tularemia) 
23. vesikularna bolezen prašičev (Exanthema vesiculosum 

suum) 
24. virusna hemoragična septikemija pri postrveh (Septica- 

emia haemorrhagica salmonis) 
25. vranični prisad (Anthrax). 

36. člen 
(1) Imetniki živali morajo izvajati predpisane ukrepe za 

varstvo le-teh pred kužnimi boleznimi. 
(2) Izvajanje ukrepov za varstvo živali pred kužnimi bolez- 

nimi ima prednost pred drugimi ukrepi za zdravstveno varstvo 
živali. 

(3) Zaradi zagotavljanja zdravstvenega varstva živali se za 
kužne bolezni, poleg ukrepov iz zveznega zakona uporabljajo 
tudi ukrepi določeni s tem zakonom, 

2. Ukrepi za preprečevanje pojava kužnih bolezni 

37. člen 
Zdravstveno varstvo živali pred kužnimi boleznimi se izvaja 

z obveznimi splošnimi in posebnimi preventivnimi ukrepi. 
Varstvo prebivalstva pred zoonozami se izvaja s posebnimi 
preventivnimi ukrepi. 

38. člen 
(1) Obvezni splošni preventivni ukrepi za varstvo pred kuž- 

nimi boleznimi, ki jih morajo izvajati imetniki živali, so: 
1. zagotavljanje zdravstveno neoporečne pitne vode in 

krme; 
2. zagotavljanje in vzdrževanje primernih zoohigienskih 

razmer v objektih za rejo živali in v drugih prostorih, kjer se 
zadržujejo živali; 

3. zagotavljanje veterinarsko-sanitarnega reda na javnih 
mestih, kjer se zbirajo živali, v vozilih za prevoz živali, surovin, 
proizvodov, odpadkov in krmil ter objektih za klanje živali, 
obdelavo, predelavo in skladiščenje surovin, proizvodov ter 
odpadkov živalskega izvora in krmil; 

4. zagotavljanje zdravstvene neoporečnosti živil živalskega 
izvora in veterinarsko-sanitarnih pogojev za njih proizvodnjo 
in promet; 

• 5. odstranjevanje odplak in živalskih odpadkov na način in 
pod pogoji, ki zagotavljajo varstvo voda, zemljišč in zraka 
pred onesnaženjem; 

6. opravljanje preventivne dezinfekcije, dezinsekcije in 
deratizacije v objektih, na javnih površinah in v vozilih; 

7. drugi splošni ukrepi, ki so določeni v zveznem in v tem 
zakonu. 

(2) Za izvajanje splošnih preventivnih ukrepov za varstvo 
pred kužnimi boleznimi sprejemajo občinski in republiški 
upravni organi, pristojni za kmetijstvo, kratkoročne in dolgo- 
ročne programe, v katerih predpišejo ukrepe in določijo izva- 
jalce programov ter roke, v katerih morajo biti programi 
izvršeni. 

39. člen 
Obvezni posebni preventivni ukrepi za varstvo prebivalstva 

pred zoonozami, ki jih morajo izvajati veterinarske Organiza- 
cije združenega dela in veterinarske inšpekcije, so: 

1. sistematično preprečevanje, odkrivanje in zatiranje zoo- 
noz pri domačih in drugih živalih; 

2. izvajanje preventivnih ukrepov za zavarovanje veterinar- 
skih delavcev, imetnikov živali in drugih ljudi, ki lahko pridejo 
v posreden ali neposreden stik z okuženo živaljo; 

3. zagotavljanje zdravstvene neoporečnosti živil živalskega 
izvora in preprečevanje prometa kontaminiranih živalskih 
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proizvodov, surovin in odpadkov, s katerimi se lahko inficira 
ostalo (nekmetijsko) prebivalstvo (z veterinarsko-sanitarnimi 
pregledi klavnih živali, molznic ter živalskih proizvodov, suro- 
vin in odpadkov); 

4. preprečevanje kontaminacije živalskih surovin in žival- 
skih proizvodov v živilskih in drugih obratih. 

40. člen 
(1) Obvezni posebni preventivni ukrepi za preprečevanje in 

zatiranje kužnih bolezni, ki jih morajo izvajati veterinarske 
organizacije, so: epizootiološko poizvedovanje, ugotavljanje 
vzrokov poginov, diagnostične in druge preiskave, zgodnje 
odkrivanje virov okužbe, osemenjevanje živali in odkrivanje 
bolezni plemenjakov in zdravstvene oporečnosti živalskega 
semena, imunoprofilaksa, prijavljanje kužnih bolezni, izola- 
cija, zdravljenje živali oziroma sanacija okuženih območij, 
neškodljivo odstranjevanje živalskih trupel, konfiskatov in 
živalskih odpadkov (v nadaljnjem besedilu: veterinarsko-higi- 
enska služba), dezinfekcija, dezinsekcija in deratizacija, 
karantena, veterinarsko "prosvetljevanje prebivalstva, veteri- 
narsko-sanitarni pregledi in kontrola ter drugi posebni pre- 
ventivni ukrepi, ki so določeni z zveznim in s tem zakonom. 

(2) Republiški upravni organ, pristojen za kmetijstvo, odredi 
ob koncu vsakega leta za naslednje leto, katera preventivna 
cepljenja in diagnostične ter druge preiskave morajo opraviti 
veterinarske organizacije ter določi rok in druge pogoje za 
izvedbo preventivnih ukrepov zaradi odkrivanja, preprečeva- 
nja, zatiranja in izkoreninjanja kužnih bolezni. 

(3) Izvršni svet občinske skupščine sprejme na podlagi 
odredbe iz prejšnjega odstavka odredbo o izvajanju preven- 
tivnih ukrepov na območju občine, in sicer za obdobje enega 
leta. 

(4) Republiški upravni organ, pristojen za kmetijstvo, lahko 
odredi tudi dolgoročne preventivne ukrepe za varstvo pred 
kužnimi boleznimi. 

(5) Kratkoročne in dolgoročne preventivne ukrepe za var- 
stvo pred zoonozami sprejmeta republiški upravni organ, 
pristojen za kmetijstvo ter republiški upravni organ, pristojen 
za zdravstveno varstvo. Program za varstvo pred zoonozami 
izvajajo veterinarske in zdravstvene organizacije. Upravni 
organi, pristojni za veterinarsko inšpekcijo in upravni organi, 
pristojni za sanitarno inšpekcijo sodelujejo med seboj in 
skupno programirajo nadzorstvo nad izvajanjem ukrepov za 
varstvo prebivalstva pred zoonozami in se obveščajo o ugoto- 
vitvah na tem področju. 

41. člen 
(1) Imetniki živali in delavci, ki prihajajo v neposreden dotik 

z živalmi, živili živalskega izvora, trupli in konfiskati, morajo 
imeti osnovno znanje o živalskih kužnih boleznih ter o njiho- 
vem prenašanju na ljudi in o predpisih s področja varstva 
živali pred kužnimi boleznimi. 

(2) Osnovno znanje o živalskih kužnih boleznih ter o predpi- 
sih si imetnik živali ali delavec pridobi na tečajih, ki jih mora 
organizirati veterinarski zavod, za delavce v velikih živinorej- 
skih obratih pa obratne veterinarske ambulante. Stroške za 
tečaj plača organizacija združenega dela, v kateri je delavec 
zaposlen, organizator proizvodnje oziroma občan, ki z oseb- 
nim delom samostojno opravlja tako dejavnost in pri katerem 
je delavec zaposlen. 

(3) Program in način opravljanja izpitov na tečajih za 
osnovno znanje o živalskih kužnih boleznih predpiše republi- 
ški upravni organ, pristojen za kmetijstvo. 

42. člen 
(1) Imetnik živali, organizacije združenega dela in občani, ki 

so pod veterinarsko-sanitarno kontrolo po zveznem zakonu, 
organizacije združenega deta, ki se ukvarjajo s proizvodnjo, 
predelavo, skladiščenjem ali prodajo krmil za živali, imetniki 
živali, ki imajo vzrejaiišče psov, obore ali druge objekte za 
divjad in zveri, zrejališče matic in plemenske postaje ter 
objekte in varstvene vode za gojitev plemenskih ribjih jat, 
morajo prijaviti živali, objekte in opremo, pa tudi vsako spre- 
membo v zvezi s tem, v roku osmih dni občinskemu uprav- 
nemu organu, pristojnemu za veterinarsko inšpekcijo, ki vodi 
register o živalih in objektih. 

(2) Osemenjevalna središča, zrejališča plemenjakov, ple- 
menske črede in jate, valilnice, fazanerije, ribogojnice, pleme- 
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nišča in vzrejališča matic ne smejo biti okužena s kužnimi 
boleznimi, ki jih določi republiški upravni organ, pristojen za 
kmetijstvo. 

(3) Za izdajo dovoljenja za razstavo, živalski vrt, ocenjevanje 
ali tekmovanje živali, za razne prireditve potujočih živali (cir- 
kusi, potujoči živalski vrtovi ipd.) in za organizirano prodajo 
živali (sejmišča) ter živalskih proizvodov izven poslovnih pro- 
storov, je potrebno poprejšnje soglasje občinskega uprav- 
nega organa, pristojnega za veterinarsko inšpekcijo. 

(4) Organizacija združenega dela sprejme v soglasju z 
občinskim upravnim organom, pristojnim za veterinarstvo, 
veterinarsko-sanitarni red v objektih za promet z živalmi in 
živalskimi surovinami (sejmišča, razstavišča, klavnice, mle- 
karne, kafilerije). 

43. člen 
(1) Imetniki živali, druge organizacije združenega dela ter 

drugi delovni ljudje in občani v krajevnih skupnostih in druž- 
benopolitičnih skupnostih morajo zagotavljati pogoja za 
okrepitev in razvoj naravnih in z delom pridobljenih vrednot 
človekovega okolja in preprečevati zdravju škodljive posle- 
dice, ki nastajajo v proizvodnji, porabi in prometu živali,' 
živalskih surovin, proizvodov, krmil in odpadkov. 

(2) Z odpadki in odplakami je treba ravnati tako, da ni 
ogroženo, prizadeto ali moteno zdravje živali. 

(3) Imetnik živali mora v primerih, določenih v predpisu iz 
četrtega odstavka 45. člena, prijaviti pooblaščeni veterinarski 
organizaciji pogin živali. Truplo poginule živali mora predati 
pooblaščeni veterinarski organizaciji. Voznik, ki povzroči 
pogin živali, upravljalci in vzdrževalci javnih cest in organi za 
notranje zadeve morajo v primerih, določeih v predpisu iz 
čettega odstavka 45. člana, prijaviti pooblaščeni veterinarski 
organizaciji živalsko truplo na javnih cestah. 

44. člen 
(1) Pooblaščena veterinarska organizacija združenega dela 

mora zagotoviti v določenem roku prevoz živalskega trupla s 
kraja pogina do objekta za obdukcijo in zbiranje podatkov ter 
zagotoviti veterinarsko-sanitarni red v tem objektu. 

(2) Organizacija združenega dela in občani, ki opravljajo 
dejavnost, pri kateri nastajajo odpadki živalskega izvora, 
morajo v določenem roku zagotoviti odvoz odpadkov v naj- 
bližjo zbiralnico ali v obrat za predelavo odpadkov živalskega 
izvora. 

(3) Organizacija združenega dela, ki ima obrat za predelavo 
odpadkov živalskega izvora (odprtega tipa), mora v določe- 
nem roku zagotoviti odvažanje odpadkov živalskega izvora iz 
objektov za obdukcijo in zbiranje odpadkov do objekta za 
predelavo odpadkov živalskega izvora in sterilizirati te 
odpadke tako, da bodo po predelavi neškodljivi za zdravje 
ljudi, živali in za okolje. 

(4) V organizacijah združenega dela, ki imajo obrat za 
predelavo odpadkov živalskega izvora (v nadaljnjem besedilu: 
kafilerija) in v objektih za obdukcijo, mora biti zagotovljen 
veterinarsko-sanitarni red, organizirana stalna služba za ugo- 
tavljanje vzroka pogina; ta služba izvaja tudi druge obvezne 
posebne preventivne ukrepe za preprečevanje in zatiranje 
kužnih bolezni v teh objektih. 

45. člen 
(1) Kafilerija mora na določenem območju zagotoviti reden 

odvoz trupel in konfiskatov iz zbirališč do kafilerije ter iz 
farme oziroma mesta prometne ali druge nezgode v primerih 
masovnega pogina živali. 

(2) Organizacije združenega dela, imetniki živali, drugi 
delovni ljudje in občani, pri katerih nastajajo živalski odpadki, 
morajo predati živalske odpadke kafileriji, ki je določena, da 
mora zagotoviti reden odvoz živalskih odpadkov. 

(3) Izvršni svet občinsKe skupščine predpiše organizacijo in 
poslovanje veterinarsko-higienske službe. 

(4) Republiški upravni organ, pristojen za kmetijstvo, pred- 
piše v soglasju z republiškim upravnjm organom, pristojnim 
za varstvo okolja, ravnanje z odpadki, minimalne higiensko- 
tehnične pogoje za ureditev objektov za obdukcijo ter zbira- 
nje, transport in predelavo živalskih odpadkov ter določi 
območje, na katerem mora kafilerija zagotoviti reden odvoz 
živalskih odpadkov. 
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3. Veterinarsko-sanitarna preventiva v notranjem 
prometu 

46. člen 
(1) Zdravstvena spričevala iz zveznega zakona izdaja pri- 

stojni organ v občini. 
(2) Občinska skupščina lahko z odlokom pooblasti za izdajo 

zdravstvenih spričeval iž prejšnjega odstavka veterinarsko 
organizacijo združenega dela. 

(3) Za premeščanje živali znotraj iste delovne organizacije v 
republiki, razen za zakol in za premeščanje živali na skupno 
pašo, se izda skupno zdravstveno spričevalo. 

47. člen 
(1) Imetnik psa je dolžan v osmih dneh prijaviti nabavo živali 

veterinarski organizaciji, ki vodi register psov, na območju 
stalnega prebivališča imetnika živali. 

(2) Imetnik psa je dolžan v treh dneh prijaviti pogin, odtuji- 
tev, pobeg ter vsako drugo spremembo v zvezi z rejo psov. 

(3) Vsak pes mora nositi predpisano znamkico. Znamkica je 
dokaz o prijavi in registraciji psa ter o opravljenem cepljenju 
proti steklini. 

(4) Izvršni svet občinske skupščine izda predpis o registra- 
ciji, cepljenju, označevanju, postopku z neregistriranimi in 
necepljenimi psi ter o reji psov. 

48. člen 
(1) Imetnik živali in organizacije združenega dela oziroma 

osebe, ki opravljajo prevoz živali, živalskih proizvodov, žival- 
skih surovin in živalskih odpadkov, morajo na zahtevo veteri- 
narskega inšpektorja, veterinarskega delavca veterinarske 
organizacije ali delavca organa za notranje zadeve, pokazati 
zdravstveno spričevalo ali drugo predpisano potrdilo. 

(2) Veterinarsko-sanitarne preglede v notranjem prometu 
opravlja pooblaščena veterinarska organizacija. 

(3) Organizacija združenega dela oziroma oseba, ki opravlja 
prevoz in organi za notranje zadeve morajo prijaviti prometno 
nezgodo med prevozom živali, živalskih proizvodov, živalskih 
surovin in živalskih odpadkov najbližji veterinarski organiza- 
ciji združenega dela. Obveščena veterinarska organizacija 
združenega dela mora zagotoviti veterinarsko pomoč poško- 
dovanim živalim, s strokovnim navodilom določiti ukrepe, ki 
so potrebni za zavarovanje poškodovanih živali, živalskih pro- 
izvodov, živalskih surovin in živalskih odpadkov ter okolja in 
organizirati prevoz poginjenih živali. Najbližja organizacija 
združenega dela s področja klavne industrije mora zagotoviti 
odvoz živali, živalskih surovin in živalskih proizvodov z mesta 
prometne nezgode. 

49. člen 
(1) Če organi za notranje zadeve pri kontroli ugotovijo, da 

imetniki živali nimajo zdravstvenega spričevala oziroma potr- 
dila ali da prihajajo živali z okuženega območja, morajo 
takšne živali pridržati in o tem obvestiti pooblaščeno veteri- 
narsko organizacijo združenega dela. 

(2) Če organi za notranje zadeve pri kontroli ugotovijo, da 
se ne izvajajo ukrepi iz prvega do tretjega odstavka 43. člena, 
morajo o tem obvestiti pooblaščeno veterinarsko organizacijo 
združenega dela. 

(3) Pooblaščena veterinarska organizacija s strokovnim 
navodilom določi veterinarsko sanitarne ukrepe in o tem 
obvesti občinski upravni organ, pristojen za veterinarsko in- 
špekcijo. 

50. člen 
Če pristojni občinski veterinarski inšpektor ugotovi, da so 

zdravstvena spričevala ali druga predpisana potrdila za živali, 
živalske surovine in živalske proizvode, ki so bili pripeljani iz 
druge občine, pomanjkljvi ali da so iz krajev z nejasno epizo- 
otiološko situacijo ali če ugotovi, da dokumentov sploh ni, 
lahko odredi: 

- da mora imetnik obdržati živali določen čas v karanteni; 
- kraj in pogoje za karanteno oziroma začasno skladiš- 

čenje; 
- preglede in diagnostične preiskave. 
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4. Veterinarsko-sanitarna preventiva pri uvozu, 
izvozu in tranzitu 

51. člen 
(1) Karanteno za uvožene živali, živalske proizvode, živalske 

surovine, živalske odpadke in seme za umetno osemenjevanje 
ter druge predmete, s katerimi se lahko prenese kužna bole- 
zen, določi in odpravi občinski upravni organ, pristojen za 
veterinarsko inšpekcijo. O tem mora takoj obvestiti republiški 
upravni organ, pristojen za veterinarsko inšpekcijo. 

(2) Uvožene živali, živalske proizvode, živalske surovine, 
živalske odpadke, seme za umetno osemenjevanje in pred- 
mete, s katerimi se lahko prenese kužna bolezen ter izvajanje 
preventivnih ukrepov nadzoruje v času karantene občinski 
upravni organ, pristojen za veterinarsko inšpekcijo. 

52. člen 
Veterinarsko-sanitarni pregled izvoznih pošiljk pri naklada- 

nju in prekladanju in veterinarsko-sanitarni pregled pri razkla- 
danju in prekladanju uvoznih pošiljk, opravlja občinski 
upravni organ, pristojen za veterinarsko inšpekcijo. 

53. člen 
(1) Organi za notranje zadeve, oborožene sile SFRJ in 

organi carinske službe morajo v primeru, če ugotovijo nedo- 
voljen prehod kopitarjev in parkljarjev mimo določenih mej- 
nih prehodov, takšne živali pridržati in o tem obvestiti občin- 
ski upravni organ, pristojen za veterinarsko inšpekcijo. 
(2) Če za kopitarje in parkljarje iz prejšnjega odstavka z 

mednarodno pogodbo ni določen način ravnanja, ga določi 
republiški upravni organ, pristojen za veterinarsko inšpekcijo. 

5. Veterinarsko-sanitarna preventiva v 
proizvodnji in prometu živil in krmil - preventiva v 
objektih 

54. člen 
(1) Obvezne veterinarsko-sanitarne preglede klavnih živali 

in živalskih proizvodov opravljajo pooblaščene veterinarske 
organizacije. 

(2) Imetnik klavnih živali in živalskih proizvodov ima pravico 
zahtevati nadpregled. Nadpregled opravi komisija, ki jo ime- 
nuje republiški upravni organ, pristojen za kmetijstvo. Zah- 
tevo je treba vložiti takoj pri pooblaščeni veterinarski organi- 
zaciji, ki je opravila pregled. Ta mora brez odlašanja še isti 
dan obvestiti komisijo in ji predložiti celotno dokumentacijo o 
opravljenem pregledu. 

(3) Izid nadpregleda je dokončen. 
(4) Stroške nadpregleda trpi pooblaščena veterinarska 

organizacija, katere delavec je opravil veterinarsko-sanitarni 
pregled ali odvzel vzorce, če je rezultat v korist stranke. V 
nasprotnem primeru trpi stroške stranka. 

55. člen 
(1) Imetnik živali oziroma organizator odkupa mleka mora 

prijaviti proizvodnjo mleka in mlečnih izdelkov, namenjenih 
za javno potrošnjo, občinskemu upravnemu organu, pristoj- 
nemu za veterinarstvo. - 

(2) Občinski upravni organ, pristojen za veterinarstvo, izda 
imetniku živali oziroma organizatorju odkupa mleka za vsako 
zbiralnico dovoljenje za promet z mlekom in mlečnimi izdelki 
za javno potrošnjo na podlagi poprejšnjega soglasja občin- 
skega upravnega organa, pristojnega za veterinarsko inšpek- 
cijo. 

(3) Dovoljenje iz prejšnjega odstavka velja, dokler ga občin- 
ski upravni organ, pristojen za veterinastvo, z odločbo ne 
odvzame in prepove promet z mlekom. 

(4) Organizator odkupa mleka in mlečnih izdelkov za javno 
potrošnjo sme odkupovati mleko in mlečne izdelke samo od 
imetnikov živali, ki imajo dovoljenje iz drugega odstavka tega 
člena. 

56. člen 
Klanje govedi, izvzemši teleta v objektih kmečkega turizma 

in klanje kopitarjev vseh starosti je dovoljeno samo v klavnici 

ki izpolnjuje predpisane pogoje, tudi če je meso namenjeno 
za domačo porabo ali za živalsko hrano. 

57. člen , 
Ob pojavu kužne bolezni lahko Izvršni svet občinske skupš- 

čine za območje občine, za območje več občin pa republiški 
upravni organ, pristojen za kmetijstvo, odredi: 

1. da se mora opraviti pregled vseh klavnih živali, živalskih 
proizvodov in surovin, ki so namenjene za lastno domačo 
porabo ali za krmljenje živali in določi, kdo opravi pregled; 

2. da mora imetnik živalskih proizvodov opraviti ustrezno 
toplotno obdelavo živalskih proizvodov pred uporabo ozi- 
roma oddajo v promet; 

3. da se mora opraviti obvezen veterinarsko-sanitarni pre- 
gled pošiljk živalskih proizvodov in živalskih surovin in 
odpadkov pri razkladanju tudi v prometu med občinami in da 
se prepove prodaja na tržnicah. 

58. člen 
Veterinarski delavci, imetniki živali, organizacije združe- 

nega dela in upravni organi, pristojni za veterinarsko inšpek- 
cijo, morajo preprečevati škodljive posledice zaradi ostankov 
zdravil, hormonov pesticidov, težkih kovin in drugih škodljivih 
snovi v živalskih surovinah, živalskih proizvodih in krmilih ter 
izvajati preventivne ukrepe, ki jih določi republiški upravni 
organ, pristojen za kmetijstvo. 

59. člen 
(1) Imetnik živali mora imeti predpisano veterinarsko napot- 

nico za bolne živali, ki jih zaradi klanja odpravlja v klavnico. 
Isto velja tudi za v sili zaklane živali. Dokončen veterinarsko- 
sanitarni pregled takih živali in presoja mesa v sili zaklane 
živali se opravi v klavnici. 

(2) Imetnik živali mora imeti predpisano veterinarsko napot- 
nico tudi za živali iz hlevov z nepreverjeno ali sumljivo epizo- 
otiološko situacijo, ki jih odpravlja v klavnico 

(3) Preventivne ukrepe pri klanju živali iz prvega in drugega 
odstavka tega člena odredi republiški upravni organ, pristo- 
jen za kmetijstvo. 

60. člen 
(1) Lovska organizacija mora imeti predpisano napotnico za 

divjačino, ki je namenjena za javno potrošnjo in se odpremlja 
iz lovišča v hladilnico ali zbiralnico. 

(2) Napotnico iz prejšnjega odstavka izda pooblaščeni pre- 
glednik divjačine, ki ga pooblasti veterinarska organizacija in 
mora imeti izpit za preglednika divjačine. 

(3) Preventivne ukrepe za zagotavljanje neoporečnega pre- 
gleda, transporta in zbiranja divjačine in program in način 
opravljanja izpitov za preglednike divjačine predpiše republi- 
ški upravni organ, pristojen za kmetijstvo. 

61. člen 
(1) Organizacije združenega dela ki se ukvarjajo s proizvod- 

njo in predelavo krmil, morajo zagotoviti laboratorijske prei- 
skave surovin in svojih končni izdelkov pred oddajo v promet 
v lastnem laboratoriju ali v organizaciji, ki je pooblaščena za 
dignostične preiskave in voditi o tem evidenco. S temi prei- 
skavami je treba ugotoviti predpisano zdravstveno neoporeč- 
nost krmil glede na prisotnost patogenih bakterij, gliv in 
njihovih toksinov in snovi, ki lahko škodijo zdravju živali ali 
posredno zdravju ljudi. 

(2) Občinski upravni organ, pristojen za veterinarsko 
inšpekcijo, z občasnim odvzemom vzorcev in laboratorijsko 
preiskavo nadzira izvajanje določb prejšnjega odstavka. 

62. člen 
(1) Če veterinarski inšpektor meni, da krmilo ni zdravstveno 

neoporečno vzame predpisano število vzorcev krmil in jih 
pošlje pooblaščeni organizaciji združenega dela v analizo. 

(2) Izvid analize krmil mora biti sporočen tudi imetniku 
krmila, od katerega je bil vzet vzorec. Ta lahko zahteva v treh 
dneh od prejema izvida analize, naj se pošlje duplikat vzorca, 
ki je bil vzet istočasno in na enak način, pooblaščeni organi- 
zaciji združenega dela v superanalizo. 

(3) Stroške analize in superanalize trpi družbenopolitična 
skupnost, katere delavec je odvzel vzorce če je krmilo neopo- 
.rečno; v nasprotnem primeru jih trpi stranka. 
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63. člen 
(1) Objekti in oprema za rejo živali, za klanje živali, za 

obdelavo, predelavo, proizvodnjo, zbiranje, skladiščenje ter 
promet živalskih surovin in proizvodov, objekti in oprema za 
zbiranje in neškodljivo odstranjevanje trupel in konfiskatov 
ter kafilerije, prostori in oprema za proizvodnjo in skladišče- 
nje semena za umetno osemenjevanje ter valilnice, prostori in 
oprema za pripravo krmil, objekti ter oprema za promet z 
živalmi (sejmišča, razstavišča idr.) in za dezinfekcijo vozil, 
objekti veterinarskih organizacij in objekti za proizvodnjo 
veterinarskih zdravil ter prostori in oprema za zbiranje in 
topljenje voščin ter za izdelavo satnic, morajo biti urejeni 
tako, da ne predstavljajo nevarnosti za zdravje živali, da se 
preprečuje vnašanje in raznašanje bolezni, da je zagotovljena 
zdravstveno neoporečna proizvodnja in promet in da so zago- 
tovljeni pogoji za delo in življenje človeka v zdravem okolju. 

(2) K odločbam o lokaciji, gradbenem in uporabnem dovo- 
ljenju za nove objekte ter za rekonstrukcijo obstoječih objek- 
tov iz prejšnjega odstavka, je potrebno poprejšnje soglasje 
občinskega oziroma republiškega upravnega organa, pristoj- 
nega za veterinarsko inšpekcijo. 

6. Ukrepi za zatiranje in izkoreninjenje kužnih bolezni 

64. člen 
(1) Če se pojavi kužna bolezen ali se pojavijo znamenja, po 

katerih se sumi, da je žival zbolela ali poginila za kužno 
boleznijo, mora imetnik živali to takoj naznaniti pooblaščeni 
veterinarski organizaciji ali občinskemu upravnemu organu, 
pristojnemu za veterinarsko inšpekcijo. 

(2) Imetnik živali mora v primerih iz prešnjega odstavka žival 
takoj zapreti, trupla pa do prihoda delavca pooblaščene vete- 
rinarske organizacije zavarovati ter preprečiti drugim osebam 
in živalim pristop do črede, jate, čebelnjaka oziroma trupla 
poginjene živali. 

65. člen 
(1) Pooblaščena veterinarska organizacija mora poskrbeti, 

da se ugotovi kužna bolezen ali vzrok pogina živali oziroma 
zdravstvena oporečnost živalskih proizvodov in surovin ter s 
strokovnim navodilom določiti veterinarsko sanitarne ukrepe, 
ki so potrebni, da se bolezen zatre in njeno širjenje prepreči 
oziroma, da se prepreči promet bolnih živali in zdravstveno 
oporečnih živalskih proizvodov in surovin. 

(2) V veterinarski organizaciji iz prejšnjega odstavka mora 
biti organizirana nepretrgana veterinarska dejavnost. 

(3) Pri sumu kužne bolezni mora pooblaščena organizacija 
poslati material prvih primerov bolezni v laboratorijsko prei- 
skavo pooblaščeni veterinarski organizaciji združenega dela. 

(4) Organizacija, ki pošilja v preiskavo material iz prejšnjega 
odstavka, in organizacija, ki opravlja diagnostične preiskave, 
morata zagotoviti tak transport materiala, da ni nevarnosti za 
širjenje kužnih bolezni in ne za kvarjenje materiala. 

(5) Organizacije, ki opravljajo javni prevoz, morajo zagoto- 
viti prevoz materiala iz četrtega odstavka tega člena do mesta, 
kjer ima sedež organizacija, pooblaščena za diagnostične 
preiskave. 

66. člen 
(1) O pojavu oziroma sumu kužne bolezni in o storjenih 

veterinarskosanitarnih ukrepih iz prvega odstavka prešnjega 
člena morata veterinarska organizacija, ki je pooblaščena za 
osnovno zdravstveno varstvo in veterinarska organizacija, ki 
je pooblaščena za diagnostično dejavnost takoj obvestiti • 
občinski upravni organ, pristojen za veterinarsko inšpekcijo. 

(2) Občinski veterinarski inšpektor takoj po naznanitvi 
kužne bolezni ali suma kužne bolezni opravi pregled in izda 
odločbo o ukrepih. V izjemno nujnih primerih lahko veterinar- 
ski inšpektor tudi ustno odredi ukrepe. 

(3) Do izdaje odločbe iz prejšnjega odstavka mora imetnik 
živali ravnati v skladu s strokovnim navodilom iz prvega 
odstavka prejšnejga člena. 

(4) Občinski upravni organ, pristojen za veterinarsko 
inšpekcijo, mora o pojavu kužne bolezni v predpisanih prime- 
rih obvestiti republiški upravni organ, pristojen za veterinar- 
sko inšpekcijo in občinski upravni organ, pristojen za veteri- 
narsko inšpekcijo v sosednjih občinah. 

(5) O pojavu ali ugotovljenem sumu kužne bolezni, ki se 

prenaša tu<Ji na ljudi, in o ugotovitvi take kužne bolezni pri 
veterinarsko-sanitarnem pregledu živil mora občinski upravni 
organ, pristojen za veterinarsko inšpekcijo, obvestiti tudi 
občinski upravni organ, pristojen za sanitarno inšpekcijo. 

(6) Organi jugoslovanske ljudske armade morajo o pojavih 
kužne bolezni, storjenih ukrepih in prenehanju kužnih bolezni 
obvestiti republiški upravni organ, pristojen za veterinarsko 
inšpekcijo. 

(7) Natančnejše predpise o načinu in postopku obveščanja 
zainteresiranih upravnih organov in organizacij združenega 
dela o pojavih kužne bolezni in o znakih, po katerih je mogoče 
šteti, da se je kužna bolezen pojavila, kakor tudi o načinu 
pošiljanja materiala, ki je potreben za diagnostično preiskavo 
in o metodah diagnostičnih preiskav, izda republiški upravni 
organ, pristojen za kmetijstvo. 

67. člen 
(1) Ko se ugotovi kužna bolezen in dokler traja nevarnost 

zanjo, se odredi glede na naravo kužne bolezni in nevarnost 
na okuženem kot tudi na ogroženem območju eden ali več 
naslednjih ukrepov: 

1. ločitev zdrave živali od bolne ali od živali, za katero se 
sumi, da je zbolela; 

2. zapiranje obolele živali in živali, za katero se sumi, da je 
zbolela; 

3. prepoved dogona, trgov, sejmov, razstav, tekmovanj ali 
drugega zbiranja živali; 

4. prepoved ali omejitev gibanja živali ter prepoved izdaja- 
nja zdravstvenih spričeval za živali; 

5. prepoved ali omejitev odnašanja ali prometa živalskih 
proizvodov, živalskih surovin in živalskih odpadkov, krmil ter 
drugih predmetov, s katerimi se lahko prenese kužna bo- 
lezen; 

6. prepoved klanja vseh vrst ali posameznih vrst živali; 
prepoved odiranja trupla; 

7. zakol ali pokončanje okužene živali ali živali za katero se 
sumi, da je okužena in uničenje kontaminiranih predmetov ali 
surovin; 

8. popis živali, po potrebi pa tudi njihovo označevanje; 
9. prepoved ali omejitev razmnoževanje živali za določen 

čas v določenih objektih; 
10. omejitev gibanja oseb, ki prihajajo v dotik z okuženo 

živaljo ali z živaljo, za katero se sumi, da je okužena, in s 
proizvodi, surovinami in odpadki, ki izvirajo od take živali; 

11. zaščitno cepljenje, diagnostična preiskava in zdravljenje 
•živali; 

12. blokiranje žarišč okužbe, okuženih krajev in območij 
(prepoved vhoda in izhoda oseb in živali); 

13. kastracija živali, ki predstavljajo nevarnost za širjenje 
spolnih bolezni in prepoved naravnega pripusta; 

14. dezinfekcija, dezinsekcija in deratizacija staj, hlevov, 
dvorišč, pašnikov, napajališč in drugih krajev, na katerih je 
bila žival, kot tudi predmetov, ki so prišli s tako živaljo v dotik; 

15. dezinfekcija oseb, ki so bile v direktnem ali indirektnem 
dotiku s povzročitelji okužbe; 

16. kontumac in pobijanje potepuških psov in mačk; 
17. sistematično zatiranje vmesnega gostitelja; 
18. zagotavljanje in vzdrževanje primernih higienskih raz- 

mer v objektih. 
(2) Ukrepi iz prvega odstavka se lahko odredijo tudi tedaj, 

če grozi neposredna nevarnost kužne bolezni. 
(3) V posebno nevarnih primerih se sme odrediti tudi 

začasna prepoved dela v objektih, v katerih se predelujejo ali 
skladiščijo živalski proizvodi, živalske surovine in živalski 
odpadki ali krmila. 

68. člen 
(1) Ukrepe iz prejšnjega člena odredi občinski upravni 

organ, pristojen za veterinarsko inšpekcijo. 
(2) Pooblaščena veterinarska organizacija lahko s strokov- 

nim navodilom iz prvega odstavka 65. člena tega zakona 
določi ukrepe iz 1., 2., 4., 5., 6„ 11., 12., 14., 15. in 18. točke 
prejšnjega člena. 

69. člen 
(1) Meje okuženega in ogroženega območja v občini določa 

občinski upravni organ, pristojen za veterinarsko inšpekcijo. 
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(2) Republiški upravni organ, pristojen za veterinarsko 
inšpekcijo, določa meje okuženega in ogroženega območja, 
če sega okuženo ali ogroženo območje na območje dveh ali 
več občin. 

(3) Natančnejše ukrepe za zatiranje in preprečevanje posa- 
meznih kužnih bolezni predpiše republiški upravni organ, 
pristojen za kmetijstvo. 

70. člen 
(1) Republiški upravni organ, pristojen za veterinarsko 

inšpekcijo, neposredno vodi in organizira preprečevanje, zati- 
ranje in izkoreninjanje naslednjih posebno nevarnih kužnih 
bolezni: 

- goveja kuga, 
- pljučna kuga goved, 
- slinavka in parkljevka, 
- afriška prašičja kuga, 
- klasična prašičja kuga, 
- nalezljiva ohromelost prašičev, 
- konjska kuga. 
(2) Preprečevanje, zatiranje in izkoreninjenje drugih kužnih 

bolezni vodi in organizira občinski upravni organ, pristojen za 
veterinarsko inšpekcijo. 

71. člen 
(1) O pojavu ali sumu bolezni iz prvega odstavka prejšnjega 

člena mora občinski upravni organ, pristojen za veterinarsko 
inšpekcijo, takoj obvestiti republiški upravni organ, pristojen 
za veterinarsko inšpekcijo in občinske upravne organe, pri- 
stojne za veterinarsko inšpekcijo v sosednjih občinah. 

(2) Občinski upravni organi, pristojni za veterinarsko 
inšpekcijo, morajo o pojavu bolezni iz prejšnjega člena obve- 
stiti tudi vse zainteresirane organizacije združenega dela in 
kmetijske zadruge, v primeru zoonoze pa tudi pristojne občin- 
ske upravne organe, pristojne za sanitarno inšpekcijo in 
zdravstvene organizacije. 

72. člen 
(1) Veterinarske organizacije in občinski upravni organi, 

pristojni za veterinarsko inšpekcijo, vodijo predpisano evi- 
denco in pošiljajo predpisane podatke republiškemu uprav- 
nemu organu, pristojnemu za veterinarsko inšpekcijo na 
obrazcih, ki jih določi republiški upravni organ, pristojen za 
kmetijstvo. 

(2) Republiški upravni organ, pristojen za veterinarsko 
inšpekcijo mora voditi predpisano evidenco in izdajati pet- 
najstdnevno poročilo o gibanju živalskih kužnih bolezni v 
republiki ter ga dostavljati vsem občinskim skupščinam in 
veterinarskim organizacijam na območju republike. 

(3) Organizacije združenega dela ter druge samoupravne 
organizacije in skupnosti ter posamezniki so dolžni dajati 
upravnim organom, pristojnim za veterinarsko inšpekcijo, v 
določenem roku in brezplačno podatke o zdravstvenem var- 
stvu živali in o izvajanju ukrepov ter jim omogočiti, da se o 
danih podatkih prepričajo. 

(4) Veterinarske organizacije in upravni organi, pristojni za 
veterinarsko inšpekcijo, morajo v primeru nevarnosti kužnih 
bolezni in vseh drugih primerih ogrožanja zdravja ljudi in 
živali o tem pravočasno in celovito obveščati delovne ljudi in 
občane prek sredstev javnega obveščanja. 

73. člen 
Ob naravnih in drugih nesrečah, ki lahko povzročijo obole- 

nje večjega števila živali ali ob pojavu epizootije in v drugih 
izrednih razmerah, lahko odredi izvršni svet občinske skupš- 
čine za območje občine, Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
pa za širše območje tele ukrepe: 

1. mobilizacijo veterinarskih delavcev in drugih občanov za 
izvedbo predpisanih ukrepov; 

2. odvzem opreme, zdravil in transportnih sredstev v skladu 
s posebnimi predpisi in začasno uporabo zemljišča in zgradb 
za izvedbo predpisanih ukrepov za zdravstveno varstvo živali; 

3. posebne naloge veterinarskim organizacijam zaradi 
izvedbe predpisanih ukrepov. 

74. člen 
Pri večjih epizootijah morajo po sklepu Izvršnega sveta 

Skupščine SR Slovenije pomagati pri preprečevanju širjenja 

in pri zatiranju kužnih bolezni tudi organi za notranje zadeve, 
enote civilne zaščite in druge obrambne samozaščitne sile. 

V. ZDRAVSTVENO VARSTVO ŽIVALI V VOJNI ALI 
NARAVNIH IN DRUGIH NESREČAH TER 
IZREDNIH RAZMERAH 

75. člen 
(1) Veterinarske organizacije opredelijo v samoupravnih 

splošnih aktih v skladu z zakonom naloge na področju ljudske 
obrambe in družbene samozaščite ter določijo organiziranost 
in odgovornost na tem področju. 

(2) Načrti veterinarskih organizacij in družbenopolitičnih 
skupnosti za zagotavljanje zdravstvenega varstva živali v vojni 
ali naravnih in drugih nesrečah ter izrednih razmerah morajo 
biti med seboj usklajeni in so integralni del obrambnih načr- 
tov družbenopolitične skupnosti. 

76. člen 
Delavci, ki opravljajo strokovna dela in naloge zdravstve- 

nega varstva živali, so dolžni dopolnjevati svoje znanje tudi za 
delo v vojni ali naravnih in drugih nesrečah ter izrednih 
razmerah. 

77. člen 
V izrednih razmerah, ob naravnih in drugih nesrečah, ki 

lahko povzročijo obolenje večjega števila živali ali ob pojavu 
epizootije lahko funkcionar, ki vodi republiški upravni organ, 
pristojen za veterinarsko inšpekcijo, naloži veterinarskim 
delavcem in veterinarskim organizacijam posebne strokovne 
in druge naloge. 

VI. ZAŠČITA ŽIVALI PRI IZVAJANJU 
ZDRAVSTVENEGA VARSTVA ŽIVALI 

78. člen 

(1) Pri izvajanju zdravstvenega varstva živali morajo imet- 
niki živali, veterinarski delavci, organizacije združenega dela 
in občani zaščititi živali pred mučenjem. 

(2) Imetniki in prevozniki živali morajo zagotoviti fizično 
varstvo nevarnih živali. 

(3) Republiški upravni organ, pristojen za kmetijstvo, pred- 
piše natančnejše ukrepe za zaščito živali pred mučenjem pri 
izvajanju zdravstvenega varstva živali, ukrepe za fizično var- 
stvo živali in natančnejša navodila o pogojih za izdajo dovolje- 
nja za poskuse na živalih v znanstveno raziskovalne namene, 

79. člen 
Za mučenje živali se po tem zakonu šteje zlasti: 
- zanemarjenje preventivnih ukrepov glede zagotavljanja 

zdravstveno neoporečne pitne vode in krme do tolikšne mere, 
da pride do obolevanja ali hiranja živali; 
- zanemarjenje preventivnih ukrepov glede zagotavljanja 

in vzdrževanja primernih zoohigienskih pogojev v objektih za 
rejo živali do tolikšne mere, da škodi zdravju živali; 
- zanemarjenje bolne živali, ki boleha za boleznijo, ki pov- 

zroča bolečine ali trpljenje živali in nepravočasno zagotavlja- 
nje veterinarske pomoči taki živali; 
- pretepanje, udarjanje ali zbadanje živali, zavijanje in meč- 

kanje posameznih delov živali; 
- neustrezen transport živali (v neprimernem prevoznem 

vozilu ali v neprimerni embalaži, ob slabi ventilaciji, neza- 
dostni zaščiti pred vremenskimi neprilikami, če ni zagotov- 
ljeno krmljenje in napajanje živali v predpisanem času ipd.); 

- opravljanje določenih kirurških posegov ali kirurškega 
zdravljenja brez lokalne ali splošne anestezije; 

- nehumano ubijanje in klanje živali; 
- poskusi oziroma kirurški posegi na živalih, ki niso v 

znanstveno-raziskovalne namene, ki se ne opravljajo v znan- 
stveno-raziskovalni organizaciji in tudi, če se opravljajo brez 
ustrezne lokalne ali splošne anestezije živali. 
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VII. ORGANIZIRANJE ZDRAVSTVENEGA 
VARSTVA ŽIVALI 

80. člen 

1. Ustanovitev in statusne spremembe 
veterinarskih organizacij 

(1) Veterinarsko delovno organizacijo lahko ustanovi druž- 
benopolitična skupnost, kmetijska organizacija združenega 
dela ali druga družbeno pravna oseba. 

(2) Delovni ljudje, občani in civilne pravne osebe ne smejo 
ustanoviti veterinarske delovne organizacije. 

(3) Za ustanovitev veterinarske delovne organizacije mora 
ustanovitelj pridobiti soglasje pristojnega organa občine, v 
kateri je sedež veterinarske delovne organizacije, za opravlja- 
nje diagnostične ali specialistične dejavnosti pa soglasje 
republiškega upravnega organa, pristojnega za kmetijstvo. 
Soglasje se lahko izda, če je vsebinska in programska zas- 
nova bodoče veterinarske organizacije usklajena z dogovo- 
rom o temeljih plana družbenopolitične skupnosti, s progra- 
mom zdravstvenega varstva živali in z družbenim interesom 
na tem področju. 

(4) Veterinarska organizacija sme začeti delati šele, ko 
republiški upravni organ, pristojen za veterinarsko inšpekcijo, 
ugotovi, da izpolnjuje strokovno-organizacijske in kadrovske 
ter higiensko-tehnične pogoje giede prostorov in opreme, ki 
zagotavljajo varnost in strokovno izvajanje veterinarskih sto- 
ritev. 

(5) Postopek, predpisan v tretjem in četrtem odstavku tega 
člena, je treba izvesti tudi, če veterinarska organizacija spre- 
meni oziroma preneha izvajati dejavnost, zaradi katere je bila 
ustanovljena oziroma organizirana. 

81. člen 
(1) Veterinarska organizacija združenega dela opravlja 

zdravstveno varstvo živali, kot svojo glavno dejavnost. 
(2) Organizacija združenega dela, katere glavna dejavnost 

je izobraževalna ali raziskovalna dejavnost na področju veteri- 
narstva, lahko opravlja kot stransko dejavnost tudi diagno- 
stično dejavnost in specialistično veterinarsko dejavnost. 

(3) Organizacija združenega dela, katere glavna dejavnost 
je živinoreja, lahko opravlja osnovno veterinarsko dejavnost 
za posamezne vrste živali v velikih živinorejskih obratih, v 
katerih ima družbeno oziroma družbeno organizirano živino- 
rejsko proizvodnjo in zdravstveno varstvo živali v osemenje- 
valnem središču, izvzemši strokovna dela, ki so namenjena za 
inšpekcijsko nadzorstvo. . 

(4) Za organiziranje, začetek dela ali spremembo dejavnosti 
oraanizacij združenega dela iz drugega in tretjega odstavka, 
veljajo pogoji tretjega, četrtega in petega odstavka prejšnjega 
člena. 

82. člen 
(1) Veterinarska organizacija lahko preneha, če je drugače 

zagotovljeno zdravstveno varstvo živali in če da za to soglasje 
pristojni organ družbenopolitične skupnosti. 

(2) Ce je s prenehanjem veterinarske organizacije prizadet 
družbeni interes ter pravice uporabnikov do zdravstvenega 
varstva živali na določenem območju, odredi pristojni organ 
družbenopolitične skupnosti potrebne ukrepe za zavarovanje 
interesov uporabnikov in širše družbene skupnosti. 

(3) Za spremembo dejavnosti veterinarske organizacije 
združenega dela je potrebno ustanoviteljevo soglasje, za raz- 
širitev dejavnosti veterinarske organizacije združenega dela 
po tem zakonu pa je potrebno soglasje ustanovitelja ter repu- 
bliškega upravnega organa, pristojnega za veterinarsko in- 
špekcijo. 

83. člen 
Zoper izločitev veterinarske temeljne organizacije lahko 

sprožijo poleg v zakonu pooblaščenih upravičencev spor 
pred sodiščem združenega dela: ustanovitelj veterinarske 
delovne organizacije ter republiški upravni organ, pristojen za 
kmetijstvo. 

2. Pogoji za organiziranje zdravstvenega varstva 
živali 

84. člen 
(1) Delavci na področju zdravstvenega varstva živali morajo 

s svojo samoupravno organiziranostjo zagotoviti uporabni- 
kom strokovno pravilno, pravočasno, celovito, učinkovito in 
racionalno zadovoljevanje potreb in interesov po veterinar- 
skih storitvah. Pri tem upoštevajo program zdravstvenega 
varstva živali in pogoje za njegovo uresničevanje. V zvezi s 
tem morajo zagotoviti kadrovske, strokovne, tehnične, orga- 
nizacijske in druge pogoje za uresničevanje prevzetih pravic 
in obveznosti. 

(2) Delavci v veterinarskih,organizacijah morajo opravljanje 
veterinarskih storitev organizirati tako, da zagotovijo izvrševa- 
nje svojih nalog pri uresničevanju ciljev družbenega plana, 
strokovnih dosežkov na področju živinoreje, uresničevanju 
skupnih interesov v proizvodnji, predelavi, prometu in izvozu 
živali ter živalskih proizvodov, na področju nalog pri pospeše- 
vanju vseh oblik proizvodnje zdravstveno neoporečne hrane, 
izvrševanja svojih nalog in obveznosti tudi v vojni ali naravnih 
in drugih nesrečah ter v izrednih razmerah. 

85. člen 
(1) Veterinarska delovna organizacija se lahko ustanovi, če 

so izpolnjeni pogoji za opravljanje veterinarskih storitev 
osnovne veterinarske dejavnosti, veterinarsko-sanitarne pre- 
ventive in higiene, osnovne diagnostične dejavnosti in pre- 
skrbe z zdravili in sanitetnim materialom v zvezi s preventivo 
in zdravljenjem živali. 

(2) Delavci v veterinarski delovni organizaciji imajo pravico 
in dolžnost organizirati temeljno organizacijo združenega 
dela, če so izpolnjeni pogoji iz 320. člena zakona o združenem 
delu, pri čemer se šteje, da je del delovne organizacije 
delovna celota, če izpolnjuje strokovno organizacijske, 
kadrovske in higiensko-tehnične pogoje za opravljanje vsaj 
enega od temeljnih strokovnih področij zdravstvenega var- 
stva živali. 

(3) Delavci veterinarske delovne organizacije lahko v dogo- 
voru s kmetijsko organizacijo združenega dela organizirajo 
kot delovno enoto obratno veterinarsko ambulanto, v pri- 
meru, če so veterinarske storitve pretežno ali v celoti name- 
njene zadovoljevanju potreb in interesov kmetijske organiza- 
cije združenega dela. 

86. člen 
(1) Da se zagotovijo pogoji za boljšo organizacijo dela 

poenoti postopek uveljavljanja standardov veterinarskih stori- 
tev ter normativov in drugih pogojev za delo in da se poenoti 
poimenovanje, temeljno področje in glavne funkcije veteri- 
narskih organizacij ali njihovih delov, ki opravljajo enake ali 
pretežno enake veterinarske storitve, upoštevajo delavci pri 
organiziranju dejavnosti zdravstvenega varstva živali temeljno 
področje in glavne funkcije posameznega tipa veterinarske 
organizacije oziroma njenega dela. 

(2) Zdravstveno varstvo živali opravljajo delavci zlasti v 
naslednjih veterinarskih organizacijah: v obratnih veterinar- 
skih ambulantah, veterinarskih postajah, veterinarskih zavo- 
dih, specialističnih veterinarskih zavodih, specialističnih vete- 
rinarskih klinikah ali inštitutih in lekarnah. 

87. člen 
(1) Veterinarska obratna ambulanta v velikem živinorejskem 

obratu ali v osemenjevalnem središču mora izpolnjevati pred- 
pisane pogoje za opravljanje veterinarskih storitev osnovne 
veterinarske dejavnosti za posamezne vrste živali, oziroma 
zdravstvenega varstva živali v osemenjevalnem središču, 
izvzemši strokovna dela, namenjena za inšpekcijsko nadzor- 
stvo. 

(2) Veterinarska postaja mora izpolnjevati predpisane 
pogoje za opravljanje veterinarskih storitev osnovne veteri- 
narske dejavnosti za vse vrste živali. 

(3) Veterinarski zavod mora izpolnjevati predpisane pogoje 
za opravljanje veterinarskih storitev osnovne veterinarske 
dejavnosti in preskrbe z zdravili in sanitetnim materialom, ki 
je potreben za to dejavnost, veterinarsko-sanitarne preventive 
in higiene ter osnovne diagnostične dejavnosti, izvzemši za 
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opravljanje diagnostične dejavnosti, ki jo na določenem 
območju opravlja specialistična veterinarska klinika ali inšti- 
tut. Veterinarski zavod, ki ima v svoji sestavi osemenjevalno 
središče, mora izpolnjevati predpisane pogoje tudi za oprav- 
ljanje veterinarskih storitev zdravstvenega varstva živali v ose- 
menjevalnem središču. 

(4) Specialistična veterinarska klinika ali inštitut mora izpol- 
njevati predpisane pogoje za opravljanje veterinarskih stori- 
tev specialistične veterinarske dejavnosti in diagnostične de- 
javnosti. 

88. člen 
(1) Veterinarske storitve na področju preskrbe z zdravili in 

sanitetnim materialom lahko opravljajo veterinarske organi- 
zacije na področju osnovne in specialistične dejavnosti ter 
zdravstvenega varstva živali v osemenjevalnih središčih, 
kadar to terja način zdravljenja, način uporabe zdravila ali pa 
nujno prisotnost delavca veterinarske organizacije med 
zdravljenjem, ter lekarne, ki izpolnjujejo predpisane pogoje. 

(2) Veterinarske storitve na področju preskrbe z magistral- 
nimi zdravili in galenskimi preparati ter sanitetnim materialom 
in zgotovimi zdravili, ki ne terjajo nujne prisotnosti delavca 
veterinarske organizacije med zdravljenjem, opravljajo tudi 
lekarne, ki izpolnjujejo predpisane pogoje. 

89. člen 
(1) Veterinarske organizacije se funkcionalno in strokovno 

povezujejo v smislu delitve dela po strokovnosti in racional- 
nosti v enoten sistem zdravstvenega varstva živali in dogovar- 
jajo o zagotavljanju tistih storitev, ki jih posamezna veterinar- 
ska organizacija ne opravlja, ter o drugih oblikah medseboj- 
nega povezovanja in sodelovanja pri programiranju in izvaja- 
nju zdravstvenega varstva živali ter pri oblikovanju enotnih 
doktrinarnih stališč in enotnega sistema zdravstvenega var- 
stva živali. 

(2) Pri izvajanju zdravstvenega varstva živali sodelujejo 
veterinarske organizacije zlasti z družbenopolitičnimi skup- 
nostmi, s krajevnimi skupnostmi in družbenopolitičnimi orga- 
nizacijami in skupnostmi, s kmetijskimi in zdravstvenimi orga- 
nizacijami, z veterinarsko službo jugoslovanske ljudske 
armade, z veterinarsko in drugimi inšpekcijami, s strokovnimi 
društvi veterinarskih delavcev in z drugimi društvi. 

90. člen 
(1) Veterinarske organizacije iz drugega odstavka 86. člena 

morajo za ustanovitev in delovanje izpolnjevati strokovne, 
organizacijske, kadrovske in higiensko-tehnične pogoje, ki 
zagotavljajo varno in strokovno izvajanje veterinarskih sto- 
ritev. 

(2) Republiški upravni organ, pristojen za kmetijstvo, pred- 
piše pogoje iz prejšnjega odstavka, postopek verifikacije in 
določi veterinarske organizacije, ki so pooblaščene za oprav- 
ljanje posameznih dejavnosti zdravstvenega varstva živali. 

3. Samoupravljanje v veterinarskih organizacijah 

91. člen 
(1) V delavskem svetu veterinarske organizacije sodelujejo 

pri odločanju o zadevah posebnega družbenega pomena sku- 
paj z delegati delavcev veterinarske organizacije tudi delegati 
ustanovitelja, družbenopolitične skupnosti, zdravstvene 
skupnosti in uporabniki (v nadaljnjem besedilu: delegati). 

(2) Ustanovitelj v soglasju s skupščino družbenopolitične 
skupnosti določi katere samoupravne organizacije in skupno- 
sti delegirajo delegate v delavski svet veterinarske organiza- 
cije in koliko jih vsaka delegira. 

92. člen 0 
Delegati soodločajo z delegati delavcev v delavskem svetu 

veterinarske organizacije o naslednjih zadevah: o sprejemu 
določenih samoupravnih splošnih aktov, ki urejajo vprašanja 
posebnega družbenega pomena, o razvojnih programih in 
razširjeni reprodukciji, o določanju pogojev za pridobivanje 
dohodka, o finančnem načrtu in zaključnem računu veterinar- 
ske organizacije, o cenah veterinarskih storitev, o statusnih 
spremembah, o načelih in merilih v kadrovski politiki in o 
imenovanju in razreševanju ter odgovornosti individualnega 

oziroma kolegijskega poslovodnega organa in delavcev s 
posebnimi pooblastili in odgovornostmi ter obravnavanju sta- 
nja in dela ter problematiki veterinarske organizacije s sta- 
lišča izpolnjevanja njenih nalog. 

93. člen 
Statut veterinarske organizacije velja, ko da nanj soglasje 

izvršni svet skupščine pristojne družbenopolitične skupnosti. 

4. Delavci, ki opravljajo dela in naloge 
zdravstvenega varstva živali 

94. člen 
(1) Dela in naloge zdravstvenega varstva živali samostojno 

opravljajo diplomirani veterinarji, ki so opravili strokovni izpit. 
Veterinarsko tehnična dela opravljajo veterinarski tehniki, ki 
so opravili strokovni izpit. Veterinarska pomožna dela oprav- 
ljajo veterinarski bolničarji, veterinarski higieniki in oseme- 
njevalci. Druga z zdravstvenim varstvom živali povezana stro- 
kovna dela in naloge opravljajo delavci, ki izpolnjujejo pogoje 
določene v samoupravnem splošnem aktu veterinarske orga- 
nizacije. 

(2) Poleg predpisane strokovne usposobitve morajo 
delavci, ki opravljajo veterinarske storitve, izpolnjevati tudi 
druge pogoje določene v zakonu in na njegovljDodlagi izda- 
nih predpisih in v samoupravnem splošnem aktu veterinarske 
organizacije. 

95. člen 
(1) Veterinarsko-medicinska dejavnost (zdravljenje ali kakr- 

šenkoli drug poseg v organizem živali) oseb. ki nimajo 
ustrezne veterinarske izobrazbe iz prejšnjega člena tega 
zakona, se šteje za mazaštvo in je prepovedano. 

(2) Prvo pomoč živalim v primeru poškodbe živali, nevarno- 
sti zadušitve ter pomoč pri telitvi lahko da tudi oseba, ki nima 
predpisane strokovne izobrazbe; če opravlja to obrtoma, se to 
šteje za mazaštvo. 

96. člen 
(1) Delavci, ki opravljajo strokovna dela in naloge zdravstve- 

nega varstva živali smejo samostojno opravljati te naloge in 
dela po tem, ko so določeno dobo delali v veterinarskih 
organizacijah kot pripravniki in opravili strokovni izpit. Pri- 
pravnik dela pod vodstvom mentorja. 

(2) Pripravništvo traja za delavca s srednjo strokovno izo- 
brazbo šest mesecev in z visoko strokovno izobrazbo dvanajst 
mesecev. 

(3) Strokovni izpit obsega splošni in posebni del. Vsebino in 
obseg strokovnega^ izpita določi republiški upravni organ, 
pristojen za kmetijstvo. Izpitno komisijo za diplomirane veteri- 
narje imenuje republiški upravni organ, pristojen za kmetij- 
stvo, za veterinarske tehnike pa veterinarska organizacija. 

(4) Predpis o pripravništvu, strokovnih izpitih in izpopolnje- 
vanju strokovne izobrazbe delavcev veterinarskih organizacij 
izda republiški upravni organ, pristojen za kmetijstvo. 

97. člen 
(1) Delavci, ki opravljajo strokovna dela in naloge zdravstve- 

nega varstva živali, imajo pravico in dolžnost, da se strokovno 
izpopolnjujejo. 

(2) Strokovno izpopolnjevanje mora biti v skladu s progra- 
mom zdravstvenega varstva živali in z razvojem veterinarsko- 
medicinskih in drugih znanosti ter s potrebami uporabnikov 
zdravstvenega varstva živali na določenem območju. 

(3) Veterinarske organizacije zagotovijo strokovno izpopol- 
njevanje svojih delavcev v skladu s svojimi razmerami in 
potrebami ter določijo s samoupravnim splošnim aktom 
obseg, način in trajanje strokovnega izpopolnjevanja za posa- 
mezne vrste delavcev. 

98. člen 
(1) V primerih, ko je zaradi odsotnosti veterinarskih delav- 

cev ogroženo izvajanje zdravstvenega varstva živali, naloži 
občinski upravni organ pristojen za veterinarsko inšpekcijo 
tej ali drugi veterinarski organizaciji, da zagotovi ustrezno 
izvajanje zdravstvenega varstva živali. 
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(2) 6e obveznosti iz prejšnjega odstavka zaradi nezadost- 
nega števila veterinarskih delavcev na območju občine ni 
mogoče uresničiti, naloži to obveznost republiški upravni 
organ, pristojen za veterinarsko inšpekcijo, tisti veterinarski 
organizaciji na območju Socialistične republike Slovenije, ki 
jo sam izbere, če tega sporazumno ne uredijo zainteresirane 
oziroma prizadete veterinarske organizacije oziroma druž- 
beno-politične skupnosti. 

(3) Na podlagi tega člena izvršena začasna premestitev 
posameznega veterinarskega delavca lahko traja največ šest 
mesecev. 

(4) Stroški za nadomeščanje po tem členu gredo v breme 
veterinarske organizacije, v kateri se opravlja nadomeščanje. 

5. Posebni pogoji, pravice in obveznosti pri 
izvajanju zdravstvenega varstva živali 

99. člen 
(1) Veterinarske organizacije in veterinarski delavci, ki 

opravljajo veterinarske storitve, morajo dati vsakomur nujno 
veterinarsko pomoč v okviru svoje strokovne usposobljenosti. 
To velja za delavce na področju zdravstvenega varstva živali, v 
nujnih primerih tudi-izven njihovega rednega dela. 

(2) Dolžijost občana je, da v nujnih primerih po svojih 
možnostih pomaga veterinarski službi pri pomoči poškodo- 
vani oziroma oboleli živali. 

(3) Pri uveljavljanju zdravstvenega varstva živali je edino 
merilo nujnost veterinarskega posega, težavnost bolezen- 
skega primera oziroma nevarnost širjenja kužnih bolezni ali 
zastrupitve prebivalstva. 

100. člen 
V skladu z določbami tega zakona se v samoupravnem 

splošnem aktu veterinarske organizacije podrobneje določijo 
splošne obveznosti in odgovornosti veterinarskih in drugih 
delavcev, ki opravljajo veterinarske storitve ter uredi postopke 
in način uveljavljanja pravic imetnikov živalj. 

101. člen 
Veterinarski in drugi delavci, ki opravljajo veterinarske sto- 

ritve, ne smejo zapustiti del oziroma nalog, dokler ne dobe 
nadomestitve, čeprav je njihov delovni čas potekel, če bi to 
pomenilo nevarnost za zdravje živali in ljudi. 

102. člen 
(1) Delovni čas in poslovni čas veterinarske organizacije ter 

njuno razporeditev v dnevu in tednu določijo uporabniki in 
izvajalci veterinarskih storitev tako, da čim bolj zadovoljujejo 
potrebe uporabnikov. 

(2) Uporabniki in izvajalci zdravstvenega varstva živali 
določijo tudi veterinarske organizacije oziroma enote, katerih 
veterinarske storitve morajo biti uporabnikom dostopne v 
vsakem času; pri tem se dogovorijo in določijo, v katerih 
veterinarskih organizacijah se zagotovi neprekinjeno zdrav- 
stveno varstvo živali. 

103. člen 
(1) Delo preko polnega delovnega časa (zaradi zagotovitve 

neprekinjenega zdravstvenega varstva živali) se lahko določi: 
- če nastopijo izjemna in nepredvidena stanja, ki nareku- 

jejo neodložljivost in nujne veterinarsko medicinske ukrepe in 
intervencije; 

- če je zaradi nujnosti in neodložljivosti veterinarsko-medi- 
cinski ukrep oziroma intervencijo treba pričeti izvajati, ko je 
zanjo nastopila veterinarsko-medicinska indikacija, ne glede 
na to, kdaj bo intervencija zaključena; 
- če zaradi začasne odsotnosti delavcev, ki jo z ustrezno 

organizacijo dela in razporeditvijo ostalih delavcev ni mogoče 
nadomestiti, ni mogoče izpolniti delovnih obveznosti, ali ne 
pravočasno opraviti veterinarsko medicinske intervencije ali 
drugega neodložljivega veterinarskega ukrepa oziroma opra- 
vila, s čimer bi bilo ogroženo zdravje živali in prebivalstva, ali 
pa povzročena večja materialna škoda; 

- če nastopi potreba po opravljanju storitev v času stalne 
pripravljenosti ali zagotovljene dosegljivosti, kadar nepreki- 
njenega zdravstvenega varstva živali iz strokovnih ali organi- 

zacijskih razlogov ni mogoče organizirati v izmenah ali kako 
drugače. 

(2) Delavec lahko dela preko polnega delovnega časa naj- 
več 50 ur na mesec. 

104. člen 
(1) Neprekinjeno zdravstveno varstvo živali iz četrte alinee 

prejšnjega člena se zagotavlja s stalno pripravljenostjo 
delavca v veterinarski organizaciji ali z zagotovljeno doseglji- 
vostjo. 

(2) Stalna pripravljenost v veterinarski organizaciji je pose- 
ben delovni pogoj, ko mora biti delavec prisoten v veterinarski 
organizaciji in v nujnih primerih opravljati veterinarske sto- 
ritve. 

(3) Zagotovljena dosegljivost je poseben delovni pogoj, ko 
mora biti delavec vsak čas dosegljiv zaradi morebitne potrebe 
za opravljanje veterinarskih storitev v nujnih primerih. 

(4) Delavci veterinarskih organizacij v samoupravnih sploš- 
nih aktih uredijo pogoje in način izvajanja stalne pipravljeno- 
sti in zagotovljene dosegljivosti. Pogostnost izvajanja teh 
obveznosti ob delavnikih, nedeljah in ob praznikih se upo- 
števa kot poseben delovni pogoj pri določitvi akontacije 
delavčevega osebnega dohodka. 

(5) Čas opravljanja storitev v času stalne pripravljenosti ali 
zagotovljene dosegljivosti se šteje kot delo preko polnega 
delovnega časa. 

105. člen 
Delavci v samoupravnih splošnih aktih v skladu z zakonom 

in obveznostmi, prevzetimi v svobodni menjavi dela, določijo 
dela, ki jih je potrebno opraviti v delu preko polnega delov- 
nega časa, v stalni pripravljenosti in zagotovljeni dosegljivo- 
sti. Delavci v veterinarski organizaciji so dolžni ob koncu 
vsakega polletja opraviti analizo, s katero preverijo upraviče- 
nost ter potrebo po takem delu, da bi uvedli ustrezne ukrepe 
za zmanjšanje obsega dela preko polnega delovnega časa. 

106. člen 
Za opravljanje veterinarskih storitev preko polnega delov- 

nega časa veljajo enaki strokovni, delovni, materialni, teh- 
nični, varnostni in higienski normativi ter pogoji za opravlja- 
nje veterinarskih storitev kot v rednem delovnem času. 

VIII. VETERINARSKA INŠPEKCIJA 

107. člen 
Veterinarska inšpekcija opravlja nadzorstvo nad izvajanjem 

tega zakona, drugih zakonov in drugih predpisov, ki urejajo: 
- varstvo živali pred kužnimi boleznimi in zdravstveno var- 

stvo živali; 
- varstvo prebivalstva pred nalezljivimi boleznimi - zoono- 

zami, ki ga izvajajo veterinarske organizacije; 
- promet z zdravili, mamili in strupi, ki se uporabljajo v 

veterini; 
- zdravstveno nadzorstvo nad živili živalskega izvora; 
- higieno proizvodnje in prometa z mlekom; 
- ukrepe v živinoreji (glede ukrepov za preprečevanje in 

zatiranje jalovosti, glede zdravja živali in sposobnosti za raz- 
množevanje, prometa in skladiščenja živalskega semena, iker, 
valilnih jajc in čebel matic in glede pridobivanja in priprave 
živalskega semena in osemenjevanja ter zdravstvene neopo- 
rečnosti živalskega semena); 
- ravnanje z odpadki in varstvo človekovega okolja (glede 

živalskih odpadkov, glede odplak iz objektov in obratov, ki so 
pod veterinarskim nadzorstvom in varstva okolja na tem po- 
dročju); 

- nadzorstvo nad izvajanjem ukrepov za varstvo živali pred 
, škodljivim delovanjem ionizirajočih sevanj. 

108. člen 
Zadeve inšpekcijskega nadzorstva glede izvajanja predpi- 

sov, navedenih v prejšnjem členu, razen zadev, ki so v pristoj- 
nosti zveznega upravnega organa, pristojnega za kmetijstvo 
in republiškega upravnega organa, pristojnega za veterinar- 
sko inšpekcijo, neposredno opravljajo občinski upravni 
organi, pristojni za veterinarsko inšpekcijo. 
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109. člen 
Posamezna strokovna dela inšpekcijskega nadzorstva, in 

sicer patoanatomsko diagnostiko, veterinarsko-sanitarne pre- 
glede, diagnostične in druge preiskave, opravljajo pooblaš- 
čene veterinarske organizacije. 

110. člen 
Republiški upravni organ, pristojen za veterinarsko inšpek- 

cijo, ima pri uresničevanju odgovornosti republiških organov 
za izvrševanje predpisov iz 107. člena, pravico in dolžnost: 

1. spremljati stanje in gibanje živalskih kužnih bolezni in 
zdravstvene neoporečnosti živalskih proizvodov, živalskih 
surovin, krmil in živalskega semena ter neposredno nadzoro- 
vati delo občinskih upravnih organov, pristojnih za veterinar- 
sko inšpekcijo; 

2. spremljati pojave in gibanje živalskih kužnih bolezni v 
sosednjih državah ter o tem obveščati zvezni upravni organ, 
pristojen za kmetijstvo in občinske upravne organe, pristojne 
za veterinarsko inšpekcijo; 

3. neposredno nadzorovati izvozne živilske obrate 
(izvzemši notranji promet), veterinarske organizacije, ki 
opravljajo osnovno diagnostično dejavnost, zdravstveno var- 
stvo živali v osemenjevalnih središčih in specialistično veteri- * 
narsko dejavnost; 

4. neposredno nadzorovati izvajanje predpisov o dajanju v 
promet zdravil, mamil in strupov, ki se uporabljajo v veterini, 
glede pogojev, ki jih morajo izpolnjevati organizacije združe- 
nega dela, ki dajejo zdravila, mamila in strupe v promet na 
debelo in ki opravljajo laboratorijsko ali klinično preizkušanje 
zdravil; 

5. določati meje okuženega in ogroženega območja, če 
sega na območje dveh ali več občin; 

6. odrejati ukrepe za preprečevanje, zatiranje in izkoreni- 
njanje posebno nevarnih kužnih bolezni iz tega zakona; 

7. dajati občinskim upravnim organom, pristojnim za vete- 
rinarsko inšpekcijo in veterinarskim organizacijam obvezna 
navodila; 

8. odrediti določene upravne ukrepe oziroma zagotoviti 
izvršitev po drugi osebi, če tega ni storil v okviru svoje pristoj- 
nosti občinski upravni organ, pristojen za veterinarsko 
inšpekcijo oziroma pristojen za veterinarstvo. 

111. člen 
(1) Republiški upravni organ, pristojen za veterinarsko 

inšpekcijo, daje poprejšnje soglasje po 63. členu tega zakona 
za: 

- klavnice in perutninske klavnice z dnevno kapaciteto nad 
20 ton mesa; 

- predelovalnice z dnevno kapaciteto nad 5 ton izdelkov; 
- mlekarne z dnevno kapaciteto nad 50.000 litrov mleka; 
- mešalnice krmil z letno kapaciteto nad 20.000 ton; 
- skladišča živalskih proizvodov, živalskih surovin in krmil 

s kapaciteto nad 1.000 ton; 
- osemenjevalna središča; 
- objekte veterinarskih organizacij, ki opravljajo diagno- 

stične preiskave; 
- objekte za proizvodno veterinarskih zdravil; 
- zbiralnice z objektom za obdukcijo in kaofilerije odprtega 

tipa; 
- hleve za industrijsko rejo živali (nad 300 goved pitancev, 

nad 200 molznic, nad 50.000 brojlerjev v enem turnusu pita- 
nja, nad 10.000 nesnic v matičnih jatah in nad 1.000 plemen- 
skih svinj). 

(2) Za vse druge objekte, prostore, opremo in naprave daje 
poprejšnje soglasje po 63. členu tega zakona občinski 
upravni organ, pristojen za veterinarsko inšpekcijo. 

112. člen 
Za izdajo soglasja iz prejšnega člena je treba republiškemu 

oziroma občinskemu upravnemu organu, pristojnemu za 
veterinarsko inšpekcijo predložiti: 

1. za lokacijsko soglasje - lokacijsko dokumentacijo, pred- 
pisano s predpisi o urejanju naselij in drugih posegov v 
prostor: 

2. za gradbeno soglasje - tehnično dokumentacijo, predpi- 
sano s predpisi o graditvi objektov. 

113. člen 
Pri izvrševanju inšpekcijskega nadzorstva ima veterinarski 

inšpektor pravico in dolžnost: 
1. pregledovati živali, živalske proizvode, surovine, aditive, 

krmila, vodo in odpadke ter odrediti ukrepe za preprečevanje 
pojava, za odkrivanje, zatiranje ter izkoreninjenje kužne bo- 
lezni; 

2. prepovedati proizvodnjo, promet in uporabo krmil in 
vode, če vsebuje patogene mikrobe ?li za zdravje živali ali 
ljudi škodljive snovi; 

3. prepovedati promet s kožami živali, ki so bile zaklane 
brez veterinarsko sanitarnega pregleda ali izvirajo od poginu- 
lih živali, za katere ni veterinarskega potrdila o neokuženosti 
območja kot tudi če niso uskladiščene ločeno od preiskanih 
kož; 

4. prepovedati nakladanje in prekladanje živine, živalskih 
proizvodov, surovin, krmil in odpadkov, če ne izpolnjujejo 
predpisanih pogojev; 

5. prepovedati uporabo vozil za prevoz živali, živalskih pro- 
izvodov, surovin, krmil, vode za napajanje in odpadkov, če ne 
izpolnjujejo predpisanih pogojev; 

6. prepovedati uporabo hlevov in drugih objektov za rejo 
živali, postaj in pristanišč za nakladanje, prekladanje in raz- 
kladanje živali, če ne izpolnjujejo predpisanih pogojev; 

7. prepovedati klanje živali in obdelavo živalskih surovin 
oziroma proizvodnjo živalskih proizvodov in semena, če niso 
izpolnjeni predpisani pogoji; 

8. prepovedati promet in uporabo živalskih proizvodov ter 
surovin in semen za umetno osemenjevanje, ki niso neopo- 
rečni; 

9. prepovedati promet in uporabo zdravil za živali, ki niso 
neoporečna; 

10. prepovedati izdajanje zdravstvenih spričeval, če se 
pojavi kužna bolezen ali sum kužne bolezni, ali če je žival iz 
hleva v nejasno epizootiološko situacijo 

11. odvzeti in uničiti surovine, živalske proizvode, krmila, 
zdravila za živali in seme za umetno osemenjevanje, ki v 
veterinarsko-sanitarnem oziroma zdravstvenem pogledu niso 
neoporečna; 

12. odrediti način usposobitve pogojno uporabnih surovin, 
živalskih proizvodov in krmil; 

13. odrediti odpravo nepravilnosti v proizvodnji in prometu 
živali, živalskih proizvodov in surovin, krmil, semena za 
umetno osemenjevanje in zdravil; 

14. prepovedati rabo poslovnih prostorov, naprav in priprav 
za proizvodnjo in promet, za industrijske, obrtne, trgovinske, 
gostinske in druge namene, če niso urejeni v skladu s pred- 
pisi; 

15. odvzeti vzorce živalskih proizvodov, surovin, aditivov in 
odpadkov, krmil, vode in sredstev za varstvo živali, semena za 
umetno osemenjevanje, da se preizkusi, če ustrezajo pred- 
pisom; 

16. odrediti ukrepe ob pojavu kužnih bolezni ter nadzoro- 
vati njihovo izvajanje; 

17. določiti meje okuženega in ogroženega območja in 
poročati o pojavih kužnih bolezni in o delu veterinarske 
službe; 

18. nadzorovati promet in uporabo sredstev za dezinfekcijo, 
dezinsekcijo in deratizacijo; 

19. odrediti potrebne veterinarsko-sanitarne ukrepe za var- 
stvo krmil in vode; 

20. opravljati veterinarsko-sanitarne preglede oziroma nad- 
zorstvo izvoznih pošiljk pri nakladanju in prekladanju in vete- 
rinarsko-sanitarne preglede oziroma nadzorstvo pri razklada- 
nju in prekladanju uvoznih pošiljk in izdajati predpisane certi- 
fikate; 

21. nadzorovati izdajanje zdravstvenih spričeval, zbiranje in 
uporabo sredstev posebnega računa; 

22. pregledovati poslovne knjige in listine organizacij zdru- 
ženega dela, drugih pravnih oseb in občanov, ki se nanašajo 
na izvajanje predpisov o zdravstvenem varstvu živali in pred- 
pisov o dajanju v promet zdravil, ki se uporabljajo v veterini; 

23. zbirati podatke in obvestila od odgovornih oseb, prič, 
izvedencev in drugih oseb, če je to potrebno; 

24. začasno odvzeti živali, živalske proizvode, surovine, 
krmila in odpadke ter druge predmete v zvezi s kaznivim 
dejanjem, gospodarskim prestopkom ali prekrškom; 
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25. izreči denarno (mandatno) kazen na kraju samem v 
primerih, ki jih določa ta zakon; 

26. odrediti ukrepe za zaščito živali pred mučenjem. 
(2) Pri izvrševanju strokovnih opravil za veterinarsko 

inšpekcijo ima delavec pooblaščene veterinarske organiza- 
cije pravico in dolžnost, da odvzame vzorce iz 15. točke 
prešnjega odstavka, da izdaja spričevala in druga potrdila o 
zdravstvenem stanju, da s strokovnim navodilom določi 
ukrepe iz 2., 3., 4., 5., 7., 8., 12., 13., 14., 16., 19. in 26. točke 
prejšnjega odstavka. 

114. člen 
(1) Zoper odločbo občinskega upravnega organa, pristoj- 

nega za veterinarsko inšpekcijo, ima stranka pravico pritožbe 
v roku osmih dni od dneva vročitve odločbe. 

(2) Zoper prvostopenjsko odločbo republiškega upravnega 
organa, pristojnega za veterinarsko inšpekcijo, ima stranka 
pravico pritožbe v roku osmih dni od dneva vročitve odločbe. 

(3) Pritožba ne odloži izvršitve odrejenih ukrepov. Izjemoma 
sme upravni organ, pristojen za veterinarsko inšpekcijo, 
zoper katerega odločbo je vložena pritožba, kot tudi organ, ki 
je pristojen za odločanje o pritožbi, dovoliti, da se izvršitev 
odrejenih ukrepov odloži, če se ugotovi, da bi z izvedbo 
odrejenega ukrepa nastala nepopravljiva škoda, ki je drugače 
ni mogoče odvrniti, z odlogom pa zdravstveno varstvo obča- 
nov in živali ni ogroženo. 

115. člen 
(1) Za občinskega veterinarskega inšpektorja je lahko ime- 

novan diplomirani veterinar, ki ima vsaj pet let strokovne 
prakse in opravljen strokovni izpit, predpisan s predpisi o 
pripravništvu in opravljanju strokovnih izpitov za delavce v 
državni upravi. 

(2) Posamezna strokovna dela inšpekcijskega nadzorstva iz 
109. člena tega zakona smejo opravljati diplomirani veteri- 
narji, ki imajo opravljen strokovni izpit po tem zakonu. 

(3) Za opravljanje del in nalog občinskega veterinarskega 
inšpektorja mora diplomirani veterinar, ki ima opravljen stro- 
kovni izpit po tem zakonu, opraviti preizkus strokovne uspo- 
sobljenosti za dejanja v upravnem postopku. 

116. člen 
(1) Za republiškega veterinarskega inšpektorja je lahko ime- 

novan diplomirani veterinar, specialist s področja preventiv- 
nih veterinarskih dejavnosti, ki ima opravljen strokovni izpit, 
lahko pa tudi diplomirani veterinar, ki ima vsaj pet let stro- 
kovne prakse in opravljen strokovni izpit za delavce v državni 
upravi. 

(2) Za opravljanje del in nalog republiškega veterinarskega 
inšpektorja mora diplomirani veterinar, ki ima opravljen stro- 
kovni izpit po tem zakonu, opraviti preizkus strokovne uspo- 
sobljenosti za dejanja v upravnem postopku. 

IX. KAZENSKE DOLOČBE 

117. člen 
(1) Z denarno kaznijo od 200.000 do 10,000.000 dinarjev se 

kaznuje za gospodarski prestopek organizacija združenega 
dela ali druga pravna oseba: 

1. če ne izvede kakšnega naloženega ali z navodilom dolo- 
čenega ukrepa iz drugega, tretjega in četrtega odstavka 40. 
člena, ukrepov iz 67. člena in drugega odstavka 68. člena; 

2. če uporablja živalske proizvode in surovine ter krmila 
brez veterinarsko-sanitarnega pregleda ali brez ustrezne ter- 
mične obdelave (57. člen); 

3. če ne prijavi zakola bolne ali poškodovane živali pristojni 
veterinarski službi, če ne izvaja preventivnih ukrepov ali če za 
živali nima veterinarske napotnice (59. člen); 

4. če pristojni veterinarski službi ne prijavi takoj, ko se je 
pojavila kužna bolezen, da so se pojavili znaki, po katerih se 
sumi, da je živa! zbolela ali poginila za kužno boleznijo, ali ne 
izvrši preventivnih ukrepov (64. člen); 

5. če ne zagotovi diagnoze bolezni oziroma ne ugotovi 
vzroka pogina živali, ne prijavi bolezni ter ne odredi začasnih 
ukrepov (65. člen). 

(2) Z denarno kaznijo od 10.000 do 500.000 dinarjev se 

kaznuje tudi odgovorna oseba organizacije združenega dela 
ali druge pravne osebe, ki stori gospodarski prestopek iz 
prvega odstavka tega člena. 

118. člen 
(1) Z denarno kaznijo od 15.000 do 150.000 dinarjev se 

kaznuje za prekršek organizacija združenega dela, druga 
pravna oseba ali posameznik, ki stori prekršek v zvezi s 
samostojnim opravljanjem dejavnosti: 

1. če organizira rejo živali, proizvodnjo, predelavo, skladiš- 
čenje ali prodajo krmil za živali v nasprotju z zakonom (prvi 
odstavek 42. člena); 

2. če organizira razstavo, ocenjevanje ali tekmovanje živali, 
drugo prireditev ali organizirano prodajo živali, živalski vrt ali 
prodajo živalskih proizvodov izven poslovnih prostorov brez 
soglasja pristojnega organa (tretji odstavek 42. člena); 

3. če ne zagotovi odvoza živalskih trupel živali, živalskih 
surovin, živalskih proizvodov oziroma odpadkov z mesta pro- 
metne nezgode (tretji odstavek 48, člena); 

4. če živali ne obdrži določen čas v karanteni ali če ne 
opravi določene diagnostične preiskave v karanteni (50. člen); 

5. če proizvaja in proda ali odkupi mleko in mlečne izdelke, 
namenjene za javno potrošnjo brez dovoljenja pristojnega 
organa (55. člen); 

6. če zakolje goveda in kopitarje za domačo porabo ali za 
živalsko krmo izven klavnice ali v objektu, ki ne izpolnjuje 
predpisanih pogojev (56. člen): 

7. če ne preprečuje škodljive posledice ali ne izvaja preven- 
tivnih ukrepov (58. člen); 

8. če ne zagotovi laboratorijske preiskave surovin in konč- 
nih izdelkov in ne vodi evidence p preizkusih surovin in krmil 
(prvi odstavek 61. člena); 

9. če opravlja proizvodnjo, obdelavo, predelavo, zbiranje, 
skladiščenje ali promet v objektih, ki ne ustrezajo predpisa- 
nim pogojem ali brez soglasja pristojnega organa (63. člen); 

10. če ne da v .določenem roku predpisanih podatkov in 
poročil, če ne vodi predpisane evidence, če da nepravilne 
podatke o pojavih in izvajanju ukrepov na področju zdravstve- 
nega varstva živali ali če onemogoči pregled poslovnih knjig 
in evidence (prvi in tretji odstavek 72. člena); 

11. če ob nevarnosti kužnih bolezni in v vseh drugih prime- 
rih ogrožanja zdravja ljudi in živali ne obvešča pravilno in 
celovito delovne ljudi in občane prek sredstev javnega obveš- 
čanja (četrti odstavek 72. člena); 

12. če ne izvaja ukrepov za zaščito živali in muči živali (1., 
2., 3., 5., 6., 7. in 8. alinea 79. člena). 

(2) Z denarno kaznijo 3.000 do 30.000 dinarjev se kaznuje 
tudi odgovorna oseba organizacije združenega dela ali druge 
pravne osebe, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena. 

(3) Z denarno kaznijo od 3.000 do 30.000 dinarjev se kaz- 
nuje tudi odgovorna oseba upravnega organa, pristojnega za 
veterinarsko inšpekcijo, ki stori prekršek iz 11. točke prvega 
odstavka tega člena. 

(4) V primeru zanemarjenja preventivnih ukrepov glede 
zagotavljanja zdravstveno neoporečne pitne vode in krme ter 
zagotavljanja primernih zoohigienskih razmer ali zanemarja- 
nja bolnih živali (1., 2. in 3. alinea 79. člena) se sme izreči 
poleg denarne kazni, tudi varstveni ukrep odvzema živali. 

119. člen 
(1) Z denarno kaznijo od 10.000 do 100.000 dinarjev se 

kaznuje za prekršek veterinarska organizacija: 
1. če v svojem samoupravnem splošnem aktu ne uredi 

zadev, ki jih mora urediti po tem zakonu oziroma po samou- 
pravnem sporazumu; 

2. če ob nezgodah, epizootijah in drugih izjemnih razme- 
rah ne izvrši odrejenih ukrepov oziroma določi ukrepe, ali ne 
zagotovi veterinarsko pomoč (tretji odstavek 48. člena, 73. 
člen); 

3. če začne delati, preden pristojni organ ugotovi, da so za 
začetek dela izpolnjeni pogoji, (četrti odstavek 80. člena, četrti 
odstavek 81. člena): 

4. če preneha delati ali spremeni dejavnost v nasprotju s 
petim odstavkom 80. člena in četrtim odstavkom 81. člena 
zakona. 

(2) Z denarno kaznijo od 2.000 do 20.000 dinarjev se kaz- 
nuje za prekršek iz prejšnjega odstavka tudi odgovorna oseba 
veterinarske organizacije. 
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120. člen 
(1) Z denarno kaznijo od 5.000 do 50.000 dinarjev se kaz- 

nuje za prekršek veterinarska organizacija: 
1. če odredi pripravniku samostojno delo (prvi odstavek 96. 

člena); 
2. če onemogoči ali ne zagotovi strokovnega izpopolnjeva- 

nja delavcev, ki opravljajo strokovna dela in naloge zdravstve- 
nega varstva živali (97. člen); 

3. če ne zagotovi ustreznega izvajanja zdravstvenega var- 
stva živali ali onemogoči premestitev veterinarskega delavca 
(98. člen); 

4. če ne da vsakomur nujne veterinarske pomoči (99. člen). 
(2) Z denarno kaznijo od 1.000 do 10.000 dinarjev se kaz- 

nuje za prekršek iz prejšnjega odstavka tudi odgovorna oseba 
veterinarske organizacije. 

121. člen 
(1)Z denarno kaznijo od 3.000 do 30.000 dinarjev se kaznuje 

za prekršek organizacija združenega dela ali druga pravna 
oseba ali posameznik, ki stori prekršek v zvezi s samostojnim 
opravljanjem dejavnosti: 

1. če ne poskrbi, da si osebe, ki prihajajo na svojih delovnih- 
mestih v dotik z živalmi, trupli, konfiskati ter živili živalskega 
izvora, pridobijo osnovno znanje, oziroma za izpopolnjevanje 
znanja o živalskih kužnih boleznih in njihovem prenašanju na 
ljudi j{41. člen); 

2. Če ne prijavi pogina živali, če ne odvaža trupel poginulih 
živali, konfiskatov in odpadkov v zbirališče oziroma v kafile- 
rijo, če jih prevaža v neustreznem vozilu, če neustrezno sterili- 
zira odpadke, ali če ne zagotovi vzdrževanja veterinarsko- 
sanitarnega reda (tretji odstavek 43. člena, 44. člen); 

3. če nima potrdila o prijavi, registraciji in vakcinaciji, če 
nima veterinarske napotnice za divjačino za bolne in za v sili 
zaklane živali (47. člen, 59. člen, 60. člen); 

4. če ne izvrši odrejenih ali z navodilom določenih ukrepov, 
če onemogoča ali otežuje strokovni pregled (48., 49. člen); 

5. Če ne organizira stalne službe oziroma nepretrgane vete- 
rinarske dejavnosti (drugi odstavek 65. člena). 

(2) Z denarno kaznijo od 1.000 do 5.000 dinarjev se kaznuje 
tudi odgovorna oseba organizacije združenega dela ali druge 
pravne osebe, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega čiena. 

122. člen 
(1) Z denarno kaznijo od 1.500 do 30.000 dinarjev se kaz- 

nuje za prekršek posameznik: 
1. če stori kakšno dejanje iz 117,. 118. in 121. člena tega 

zakona: 
2. če opravlja veterinarsko medicinsko dejavnost in nima 

ustrezne veterinarske izobrazbe (prvi odstavek 95. člena); 
3. če opravlja obrtoma prvo pomoč živalim in nima predpi- 

sane izobrazbe (drugi odstavek 95. člena); 
4. če ne pomaga veterinarski službi pri prvi pomoči poško- 

dovani oziroma oboleli živali (drugi odstavek 99. člena); 
5. če veterinarski delavec zapusti delo oziroma naloge 

dokler ni dobil nadomestitve (101. člen); 
6. če muči živali, tako da rani ali kako drugače poškoduje 

žival (4. alinea 79. člena). 
(2) V primeru prekrška iz 6. točke prejšnjega odstavka se 

sme izreči poleg denarne kazni tudi varstveni ukrep odvzema 
živali. 

123. člen 
(1) Z denarno kaznijo od 3.000 do 30.000 dinarjev se kaz- 

nuje za prekršek veterinarski delavec, če opravlja dejavnost 
zdravstvenega varstva živali z osebnim delom samostojno kot 
poklic (2. odstavek 3. člena). 

(2) V primeru iz prejšnjega odstavka se sme izreči poleg 
denarne kazni tudi varstveni ukrep odvzema instrumentarija, 
zdravil in drugih predmetov, ki so bili uporabljeni ali name- 
njeni za prekršek. 

124. člen 
(1) Z denarno kaznijo 500 dinarjev se kaznuje za prekršek 

posameznik, ki je delal neposredno v proizvodnji ali prometu 
živali, obdelavi, predelavi ali prometu živalskih surovin, proiz- 
vodov in odpadkov, če krši osnovna pravila higiene pri delu z 
živalskimi proizvodi, pravila osebne higiene, snažnosti delov- 
nih oblek, delovnih in stranskih prostorov, priprav, opreme ali 

pribora za delo in opravljanje storitev in s tem krši veterinar- 
sko-sanitarni rad ogroža izvajanje splošnih preventivnih ukre- 
pov ali zdravje živali in ljudi in posajneznik, ki muči žival (4. 
alinea 79. člena), če ne poškoduje živali. 

(2) Z denarno kaznijo 1.000 dinarjev se kaznuje pravna 
oseba in posameznik, ki stori prekršek v zvezi s samostojnim 
opravljanjem dejavnosti, če ne zagotavlja ali ne izvaja sploš- 
nih preventivnih ukrepov za varstvo pred kužnimi boleznimi 
(1., 2., 3. in 6. točka prvega odstavka 38. člena). 

(3) Pristojni veterinarski inšpektor takoj na mestu izterja 
kazen za prekršek iz prvega in drugega odstavka tega člena 
od tistih, ki jih zaloti pri prekršku. 

X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

125. člen 
(1) Veterinarske in druge organizacije združenega dela 

morajo uskladiti samoupravne splošne in druge akte ter orga- 
nizacijo in delo z določbami tega zakona v enem letu po 
uveljavitvi tega zakona. 

(2) V treh mesecih po uskladitvi samoupravnih aktov s tem 
zakonom morajo veterinarske organizacije zaprositi republi- 
ški upravni organ pristojen za kmetijstvo, za verifikacijo dejav- 
nosti. 

126. člen 
Dokler ne bodo izdani novi predpisi, se še uporabljajo: 
I. odlok o pristojbinah za zdravstvena spričevala in potrdila 

za živali ter o kriterijih in merilih za določitev pristojbin za 
veterinarsko-sanitarne preglede in dovoljenja (Uradni list SRS 
št. 2/78 in 39/84); 

2. Navodilo o plačevanju pristojbin za zdravstveno varstvo 
živali in o ravnanju s sredstvih iz teh pristojbin na posebnih 
računih (Uradni list SRS, št. 2/78); 

3. Navodilo o evidencah, ki jih vodijo upravni organi, 
pristojni za veterinarsko inšpekcijo in pooblaščene veterinar- 
ske organizacije združenega dela v SR Sloveniji (Uradni list 
SRS, št. 17/84); 

4. Navodilo o bolezenskih znamenjih, po katerih je 
mogoče šteti, da se je pojavila živalska kužna bolezen ter o 
načinu in postopku obveščanja o tem (Uradni list SRS, št. 3/ 
78); 

5. Navodilo o načinu pošiljanja materiala, ki je potreben 
za diagnostično preiskavo (Uradni list SRS, št. 3/78); 

6. Pravilnik o ukrepih za zatiranje živalskih kužnih bolezni 
(Uradni list SRS, št. 3/78 in 37/84); 

7. Odredba o ukrepih za preprečevanje nalezljive malo- 
krvnosti kopitarjev (Uradni list SRS, št. 7/81); 

8. Pravilnik o kužnih boleznih, s katerimi ne smejo biti 
okužena osemenjevalna središča, plemenske črede in jate, 
valilnice, ribogojnice in vzrejališča matic (Uradni list SRS, št. 
3/78); 

9. Pravilnik o programu in načinu opravljanja izpitov na 
tečajih za osnovno znanje o živalskih kužnih boleznih in o 
predpisih (Uradni list SRS, št. 3/78); 

10. Pravilnik o programu in načinu opravljanja izpitov na 
tečajih za preglednike divjačine v lovskih organizacijah 
(Uradni list SRS, št. 3/78); 

II. Pravilnik o karanteni, o vrstah preiskav ter o veterinar- 
skih organizacijah združenega dela, ki opravijo preiskave 
živali, valilnih jajc, živalskega semena in zametkov (morul) 
(Uradni list SRS, št. 3/78); 

12. Navodilo o vodenju registra živali in objekta o zdrav- 
stvenem spričevalu za čebelje družine in za ribe, dovoljenja za 
promet z mlekom in mlečnimi izdelki, potrdilu o registraciji in 
vakcinaciji psov ter o veterinarski napotnici, o postopku pri 
vodeju oziroma izdajanju teh listin ter o evidenci (Uradni list 
SRS, št. 3/78); 

13. Pravilnik o minimalnih pogojih za delo veterinarskih 
organizacij, ki ugotavljajo kužne bolezni in vzroke poginov, 
organizacij, ki opravljajo veterinarsko-sanitarne preglede, 
diagnostične in druge preiskave ter organizacij, ki proizvajajo 
in skladiščijo seme za umetno osemenjevanje (Uradni list 
SRS, št. 3/78); 

14. Odločba o pooblastitvi veterinarskih organizacij zdru- 
ženega dela in imenovanju komisije za nadpregled živalskih 
proizvodov (Uradni list SRS, št. 26/82); 
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15. Pravilnik o minimalnih higienskih in tehničnih pogojih 
za obratovanje klavnic, mlekarn in drugih obratov za prede- 
lavo mesa, mleka, rib in jajc, katerih proizvodi so namenjeni 
za notranji promet (Uradni list SRS, 38/68); 

16. Pravilnik o minimalnih higienskih in tehničnih pogojih 
prostorov, v katerih se spravljajo ali skladiščijo kože (Uradni 
list SRS, št. 21/81); 

17. Odredba o določitvi območja, na katerem mora biti 
zagotovljen reden odvoz živalskih odpadkov (Uradni list SRS, 
št. 3/78); 

18. Pravilnik o ravnanju z živalskimi odpadki in o minimal- 
nih higiensko-tehničnih pogojih za ureditev objekta za obduk- 
cijo ter za zbiranje, transport in predelavo odpadkov žival- 
skega izvora (Uradni list SRS, št. 12/81); 

19. Pravilnik o pripravništvu, strokovnih izpitih in izpopol- 
njevanju strokovne izobrazbe delavcev v veterinarskih organi- 
zacijah združenega dela (Uradni list SRS, št. 7/83). 

IZVRŠNI SVET 
SKUPŠČINE SR SLOVENIJE 

I. Usmeritve Zbora občin in Zbora združenega dela 
Skupščine SR Slovenije 

Zbor združenega dela in Zbor občin Skupščine SR Slove- 
nije sta 30. januarja 1985 obravnavala predlog za izdajo 
zakona o zdravstvenem varstvu živali s tezami. Delegati so 
predlog za izdajo zakona sprejeli in predlagatelju naložili, da 
pri pripravi osnutka zakona prouči in ustrezno upošteva mne- 
nja, stališča in predloge delovnih teles zborov in skupščine ter 
predloge iz razprave delegatov na seji zborov. Pri tem naj 
izhaja zlasti iz naslednjih usmeritev: 

- ker so osnove neposredne svobodne menjave dela nače- 
loma opredeljene v zakonu o skupnih osnovah svobodne 
menjave dela, ni potrebno, da se to vprašanje posebej ureja v 
tem zakonu; 

- sistem planiranja je treba proučiti in uskladiti z zakonom o 
sistemu družbenega planiranja in o družbenem planu SR 
Slovenije, zlasti pa tisti del, ki se nanaša na samoupravne 
sporazume o usklajevanju planov. Pri tem bi bilo treba upo- 
števati tudi predvidene rešitve v novem zakonu o družbenem 
planiranju; 

- zakon naj določi le pogoje, pod katerimi se dejavnost 
zdravstvenega varstva živali, ki je posebnega družbenega 
pomena, organizira, ne pa tudi način organiziranja te dejav- 
nosti; 

- rešitve v zvezi z dežurstvom veterinarskih delavcev je 
treba urediti podobno kot v zakonu o zdravstvenem varstvu, 
pri čemer je treba proučiti rešitve, ki se nanašajo na poprečje 
dela preko polnega delovnega časa v enem letu, glede na 
ustavno določbo, da je delo preko polnega delovnega časa 
lahko le izjemno in začasno; 

- posebej naj se prouči možnost učinkovitega zagotavljanja 
zdravstvenega varstva živali za naročeno organizirano tržno 
proizvodnjo in zagotavljanje ustreznih sredstev za to; 

- predlagatelj naj posebej prouči pripombe Zadružne zveze 
Slovenije in Visokošolske temeljne organizacije združenega 
dela za veterinarstvo, ki se nanašajo na organizacije veterinar- 
ske obratne ambulante in na dejavnost Visokošolske temeljne 
organizacije združenega dela za veterinarstvo kot edine spe- 
cialistične veterinarske organizacije v republiki. 

II. Temeljna načela in cilji zakona o zdravstvenem varstvu 
živali 

Osnutek zakona o zdravstvenem varstvu živali izhaja iz 
načel in ciljev, ki so bili opredeljeni v predlogu za izdajo 
zakona in so bili v širši razpravi potrjeni. 

Zakon temelji na načelih: 
- da so nekatere zadeve v zdravstvenem varstvu živali 

posebnega družbenega pomena; 
- da je zdravstveno varstvo živali primarna preventiva v 

zdravstvu in obenem osnovni pogoj za nadaljnji razvoj živino- 
reje in reje drugih živali ter za realizacijo planirane proizvod- 
nje zdravstveno neoporečne hrane; 

- da ima vsak posestnik živali pravice in obveznosti do 

127. člen 
Z dnem, ko začne veljati ta zakon, preneha veljati: 

- zakon o varstvu živali pred kužnimi boleznimi (Uradni list 
SRS, št. 18/77 in 2/78); 

-zakon o veterinarski službi v Socialistični republiki Slove- 
niji (Uradni list SRS, 14/65); 
- odredba o preprečevanju čebeljih kužnih bolezni pri vzreji 

in prodaji čebel - matic (Uradni list LRS, št. 9/57); 
- odredba o ukrepih za preprečevanje, zatiranje in izkoreni- 

njenje stekline (Uradni list SRS, št. 25/78 in 3/80). 

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

SRS. 

zdravstvenega varstva živali, da je dolžan skrbeti za zdravje 
živali in da ne sme ogrožati zdravja drugih živali, ljudi in 
okolja; 

- da so družbenopolitične skupnosti, veterinarske in druge 
organizacije združenega dela dolžne zagotoviti stalno in 
neprekinjeno zdravstveno varstvo živali; 

- opravljajo storitve in programe storitev v zdravstvenem 
varstvu živali delavci v veterinarskih organizacijah, ki izpol- 
njujejo predpisane pogoje; 

- da zdravstveno varstvo živali uresničujejo uporabniki in 
izvajalci na podlagi samoupravno ugotovljenih in dogovorje- 
nih potreb in interesov na tem področju in dohodkovnih 
možnosti uporabnikov ter na podlagi strokovnih, tehničnih in 
kadrovskih zmogljivosti izvajalcev; 

- da veterinarske organizacije združenega dela skupno z 
zainteresiranimi organizacijami združenega dela, krajevnimi 
skupnostmi in družbenopolitičnimi skupnostmi planirajo 
celotno zdravstveno varstvo živali in njegov razvoj v skladu z 
možnostmi in interesi ter celovitim programom in sistemom 
zdravstvenega varstva živali; 

- da je treba vsej republiki zagotoviti enotno raven zdrav- 
stvenega varstva živali. 

Cilji zakona so: 
- zavarovanje zdravja ljudi pred zoonozami in okužbami ter 

zastrupitvami z živili živalskega izvora ter tudi na tem 
področju zagotavljanje ustavne pravice do zdravstvenega var- 
stva; 

- preprečevanje in zmanjševanje gospodarske škode, ki jo 
lahko povzročijo živalske bolezni ter zagotavljanje ugodne 
epizootiološke situacije in zdravstvene neoporečnosti živil 
živalskega izvora, kar je osnovni pogoj za razvoj izvoza, 
turizma in mednarodnih odnosov ter prometa; 

- vključevanje celovitega in neprekinjenega zdravstvenega 
varstva živali v vse faze intenziviranja živinorejske proizvodnje 
in reje drugih živali ter povečanje proizvodnje zdravstveno 
neoporečne hrane; 

- zagotavljanje potrebnih pogojev za varstvo živali, krmil, 
vode in živil živalskega izvora v rednih razmerah, v vojni aH 
naravnih in drugih nesrečah ter v izrednih razmerah; 

- uveljavljanje enotne ravni zdravstvenega varstva živali pri 
izvajanju in zagotavljanju predpisanega najmanjšega obsega 
zdravstvenega varstva živali v republiki; 

- ustrezna,, racionalna organizacija dejavnosti zdravstve- 
nega varstva živali, ki bo sposobna zagotoviti celovito, učin- 
kovito in neprekinjeno zdravstveno varstvo; 

- nadaljnji razvoj sodelovanja veterinarskih organizacij z 
agroživilskimi organizacijami združenega dela ob zagotovitvi 
samostojnosti pri izvajanju zdravstvenega varstva živali in 
zagotovitvi uresničevanja posebnega družbenega interesa; 

- nadaljnji razvoj sodelovanja veterinarskih organizacij z 
zdravstvenim sistemom; 

- uveljavljanje in razvijanje samoupravnih družbenoeko- 
nomskih odnosov in ustreznih oblik samoupravne povezano- 
sti, ki bodo omogočile enakopravnost pri samoupravnem 
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odločanju uporabnikov in izvajalcev zdravstvenega varstva 
Živali in dolgoročni razvoj te dejavnosti; 

- zagotoviti učinkovito veterinarsko nadzorstvo na 
področju zdravstvenega varstva živali in drugih veterinarskih 
dejavnosti; 

- zagotoviti tudi na tem področju pogoje za delo in življe- 
nje človeka v zdravem okolju in pogoje za ohranitev naravnih 
dobrin. 

lll.Osnutek zakona 
Osnutek zakona o zdravstvenem varstvu živali ureja 

temeljna razmerja v zdravstvenem varstvu živali in temeljna 
področja zdravstvenega varstva živali, zagotavljanje zdrav- 
stvenega varstva živali, varstvo živali pred kužnimi boleznimi 
in zdravstveno varstvo živali v vojni ali naravnih in drugih 
nesrečah ter v izrednih razmerah, zagotavljanje zaščite živali 
pri izvajanju zdravstvenega varstva živali, določa pogoje za 
ustanovitev, statusne spremembe in organiziranje-veterinar- 
skih organizacij, ureja inšpekcijsko nadzorstvo na tem 
področju in določa kazenske sankcije za kršitelje določb 
zakona. 

Osnutek zakona ureja v temeljnih določbah zdravstveno 
varstvo živali kot dejavnost, ki zagotavlja preprečevanje, 
zdravljenje in zatiranje živalskih bolezni, preprečevanje 
bolezni, ki so skupne živalim in ljudem, proizvodnjo in promet 
zdravstveno neoporečnih živalskih surovin, živalskih proizvo- 
dov in krmil, nemoteno reprodukcijo živali in varstvo okolja na 
področju reje živali, in proizvodnje in prometa živalskih, suro- 
vin, živalskih proizvodov in krmil. 

V temeljnih določbah je opredeljen tudi obseg zdravstve- 
nega varstva živali. Naslednje zadeve zdravstvenega varstva 
živali so posebnega družbenega pomena: zdravstveno var- 
stvo živali pred določenimi kužnimi in zajedavskimi bolez- 
nimi, varstvo ljudi pred zoonozami in pred obolenji, ki jih 
lahko povzročijo zdravstveno oporečne živalske surovine in 
živalski proizvodi, preprečevanje, ugotavljanje, zatiranje in 
zdravljenje drugih kužnih in zajedavskih bolezni ter intoksika- 
cij, ki lahko povzročijo zdravstveno oporečnost živalskih 
surovin in živalskih proizvodov ter s tem ogrožajo zdravje 
ljudi, reprodukcije živali, preprečevanje kontaminacije okolja 
s povzročitelji in prenašalci kužnih bolezni, preskrba z zdravili 
in instrumentarijem, ki se uporablja v veterini, zagotavljanje 
priprav za splošno ljudsko obrambo in družbeno samozaščito 
ter delovanje veterinarske službe v vojni ali naravnih in drugih 
nesrečah ter izrednih razmerah in organizirana veterinarska 
prosveta in vzgoja imetnikov živali in prebivalstva ter. izobra- 
ževanje veterinarskih delavcev. 

Za zagotovitev učinkovitega zdravstvenega varstva morajo 
biti v občini, širšem območju oziroma republiki organizirana 
naslednja temeljna področja zdravstvenega varstva živali: 
- osnovna veterinarska dejavnost, 
- veterinarsko-sanitarna preventiva in higiena, 
- diagnostična dejavnost, 
- zdravstveno varstvo živali v osemenjevalnih središčih, 
- preskrba z zdravili in sanitetnim materialom, 
- specialistična veterinarska dejavnost. 
Zdravstveno varstvo živali bo zagotovljeno s samouprav- 

nimi sporazumi in dogovori o temeljih planov, z drugimi 
sporazumi ali pogodbami, s sprejemanjem in izvajanjem pla- 
nov ter s predpisanim najmanjšim obsegom zdravstvenega 
varstva živali. Zato so v osnutku zakona predvidene zadeve, o 
katerih se uporabniki in izvajalci dogovarjajo v postopku 
planiranja, niso pa posebej predpisani planski akti, ker to že 
urejajo predpisi o planiranju. 

Družbenoekonomski odnosi na tem področju se bodo ures- 
ničevali predvsem v neposrednih odnosih med uporabniki in 
izvajalci zdravstvenega varstva živali na podlagi samoupravno 
ugotovljenih potreb in interesov na tem področju. 

Družbenopolitične skupnosti bodo morale zagotoviti pred- 
pisani najmanjši obseg zdravstvenega varstva živali, ki zago- 
tavlja sistematično in pravočasno diagnostiko kužnih bolezni, 
predpisano vakcinacijo živali, preučevanje epizootiološke 
situacije in uvajanje novih laboratorijskih metod, predpisane 
veterinarsko-sanitarne preglede, zaloge cepiv, razkužil in dru- 
gih sredstev, organizirano veterinarsko vzgojo imetnikov 
živali, nepretrgano veterinarsko dejavnost in neškodljivo 
odstranjevanje živalskih trupel ter odškodnino, ki pripada 
imetniku živali zaradi izvršitve ukrepov proti posebno nevar- 
nim kužnim boleznim. 

Sredstva za izvajanje najmanjšega obsega zdravstvenega 
varstva živali bodo zagotovljena s pristojbinami, ki jih plaču- 
jejo imetniki živali in se zbirajo na posebnih računih za zdrav- 
stveno varstvo živali proračuna občin in republike. Določen 
bo tudi sistem združevanja sredstev, ki naj bi zagotavljal 
uveljavljanje načel vzajemnosti in solidarnosti za skupno 
financiranje ob večjih epizootijah. 

Za varstvo živali pred kužnimi boleznimi bodo določene: 
- kužne bolezni, ki ogrožajo celotno območje republike in 

posebno nevarne kužne bolezni, 
- ukrepi za preprečevanje pojava kužnih bolezni,' 
- veterinarsko-sanitarna preventiva v notranjem prometu, 
- veterinarsko-sanitarna preventiva pri uvozu, izvozu in 

tranzitu, 
- veterinarsko-sanitarna preventiva v proizvodnji in pro- 

metu živil in krmil ter preventiva v objektih, 
- ukrepi za zatiranje in izkoreninjenje kužnih bolezni. 
Veterinarske organizacije in družbenopolitične skupnosti 

bodo zadolžene za ustrezno in usklajeno načrtovanje zago- 
tavljanja zdravstvenega varstva živali v vojni ali naravnih in 
drugih nesrečah ter izrednih razmerah, veterinarski delavci pa 
bodo morali dopolnjevati svoje znanje tudi za delo v vojni, ali. 
naravnih in drugih nesrečah ter izrednih razmerah. Funkci- 
onar, ki vodi republiški upravni organ, pristojen za veterinar- 
sko inšpekcijo, pa bo v teh primerih lahko naložil veterinar- 
skim delavcem in veterinarskim organizacijam posebne stro- 
kovne in druge naloge. 

Imetniki živali, veterinarski delavci, organizacije združe- 
nega dela in občani bodo zadolženi, da morajo pri izvajanju 
zdravstvenega varstva živali zaščititi živali pred mučenjem, 
imetniki in prevozniki živali pa morajo zagotoviti fizično zaš- 
čito živali. Zakon bo tudi določil, kaj se šteje za mučenje. 

Zakon bo opredelil oblike družbenega vpliva pri opravljanju 
veterinarske dejavnosti, in sicer s tem: 

1. da so določeni posebni pogoji za opravljanje dejavnosti 
posameznih veterinarskih organizacij, in sicer: 

- ugotovitev za veterinarstvo pristojnega organa družbeno- 
politične skupnosti, da je vsebinska in programska zasnova 
bodoče veterinarske organizacije usklajena z dogovorom o 
temeljih plana družbenopolitične skupnosti in s programom 
zdravstvenega varstva živali in družbenim interesom na tem 
področju; 

- ugotovitev za veterinarstvo pristojnega republiškega 
organa, da veterinarska organizacija izpolnjuje pogoje glede 
higiensko tehnične opremljenosti m varstva pri delu, organi- 
zacijsko kadrovske in druge pogoje; 

2. da lahko pristojna družbenopolitična skupnost odredi 
potrebne ukrepe za zavarovanje interesov uporabnikov in 
širše družbene skupnosti; 

3. da je sprememba dejavnosti veterinarske organizacije 
možna le ob poprejšnjem soglasju za veterinarstvo pristoj- 
nega organa družbenopolitične skupnosti. Zakon bo določil 
primere, v katerih je veljavnost sklepa o spremembi dejavnosti 
veterinarske organizacije združenega dela, potrebno soglasje 
pristojnega organa družbenopolitične skupnosti. Sprememba 
dejavnosti bo dovoljevala, če pride do določenih okoliščin in 
le v primeru, da je zagotovljeno zdravstveno varstvo živali v 
občini oziroma regiji; 

4. da je statutu veterinarske organizacije potrebno soglasje 
Izvršnega sveta družbenopolitične skupnosti; 

5. da v delavskem svetu veterinarske organizacije soodlo- 
čajo delegati uporabnikov, ustanovitelja in organov družbe- 
nopolitičnih skupnosti, kadar gre za določene zadeve poseb- 
nega družbenega pomena. 

Osnutek zakona v skladu s 320. in 324. členom zakona o 
združenem delu posebej razdeljuje pogoje za organiziranje 
veterinarske temeljne in delovne organizacije. Šteje se, da je 
del delovne organizacije delovna celota, če izpolnjuje stro- 
kovne, organizacijske, kadrovske in higiensko tehnične 
pogoje za opravljanje vsaj enega od temeljnih strokovnih 
področij zdravstvenega varstva živali. Zakon bo določil tudi 
pogoje, ki jih morajo izpolnjevati posamezni tipi veterinarske 
organizacije oziroma njenega dela (obratna veterinarska 
ambulanta, veterinarska postaja, veterinarski zavod, speciali- 
stična veterinarska klinika ali inštitut in lekarna). 

Delavci, ki opravljajo veterinarske storitve, bodo morali 
imeti predpisano strokovno izobrazbo. Predpisano bo tudi 
pripravništvo, strokovni izpit in strokovno izpopolnjevanje 
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veterinarskih delavcev. Določena bo tudi možnost premesti- 
tve veterinarskega delavca, če je zaradi odsotnosti veterinar- 
skih delavcev v eni veterinarski organizaciji, ogroženo zdrav- 
stveno varstvo živali. 

Osnutek zakona bo določil, da morajo veterinarski delavci v 
veterinarskih organizacijah dati vsakomur nujno veterinarsko 
pomoč v določenih primerih tudi izven rednega delovnega 
časa. 

V ustreznem samoupravnem sporazumu določijo uporab- 
niki in izvajalci zdravstvenega varstva živali veterinarske orga- 
nizacije oziroma enote, katerih veterinarske storitve morajo 
biti uporabnikom dostopne v vsakem času in kjer se zagotovi 
neprekinjeno zdravstveno varstvo živali. Osnutek zakona bo 
določil, kdaj se lahko določi delo preko polnega delovnega 
časa, da bo lahko to delo največ 50 ur na mesec in da bo 
neprekinjeno zdravstveno varstvo živali zagotovljeno s stalno 
pripravljenostjo delavca v veterinarski organizaciji ali z zago- 
tovljeno dosegljivostjo. 

Osnutek zakona bo določal delovno področje veterinarske 
inšpekcije. Zadeve inšpekcijskega nadzorstva bodo opravljali 
upravni organi, pristojni za veterinarsko inšpekcijo. Posa- 
mezna strokovna dela tega nadzorstva pa bodo opravljale 
veterinarske organizacije združenega dela. Osnutek zakona 
bo opredelil stvarno pristojnost občinskih in republiškega 
upravnega organa, pristojnega za veterinarsko inšpekcijo ter 
pravice in dolžnosti inšpektorja. Predpisana bo tudi strokovna 
izobrazba in drugi pogoji za veterinarskega inšpektorja. 

V posameznih določbah bo opredeljeno, kdo predpiše pod- 
zakonske akte, ki podrobneje urejajo posamezne določbe 
zakona. V osnutku zakona so v razponih, ki jih dopuščata 
zakon o gospodarskih prestopkih in zakon o prekrških, dolo- 
čene denarne kazni, zaseg stvari, odvzem premoženjske kori- 
sti za organizacijo združenega dela, njeno odgovorno osebo, 
za posameznike, ki storijo prekršek v zvezi s samostojnim 
opravljanjem dejavnosti, za veterinarske delavce in druge 
posameznike, ki storijo gospodarski prestopek oziroma pre- 
kršek s tem, da ravnajo v nasprotju z določbami tega zakona. 

V prehodnih in končnih določbah bo določen enoletni rok, 
v katerem morajo veterinarske in druge organizacije uskladiti 
samoupravne splošne in druge akte ter organizacijo in delo z 
določbami tega zakona. Določen je tudi rok (3 mesece), v 
katerem morajo veterinarske organizacije zaprositi za verifi- 
kacijo dejavnosti. 

V končnih določbah bodo določeni predpisi, ki se še upo- 
rabljajo, dokler ne bodo izdani novi predpisi in predpisi, ki 
prenehajo veljati z dnem uveljavitve zakona. 

IV. Spremembe glede na predlog za izdajo 
Predlagatelj je upošteval usmeritve Zbora združenega dela 

in Zbora občin Skupščine SR Slovenije, zato so v osnutku 
zakona glede na predlog za izdajo zakona predvidene nasled- 
nje spremembe: 

V osnutku zakona je opredeljeno, da se družbenoekonom- 
ski odnosi v zvezi z zagotavljanjem zdravstvenega varstva 
živali uresničujejo predvsem v neposrednih odnosih med 
uporabniki in izvajalci zdravstvenega varstva živali, oprede- 
ljeni so uporabniki in izvajalci v neposredni menjavi dela na 
področju zdravstvenega varstva živali in le bistvena vprašanja 
uresničevanja, sporazumevanja in medsebojnih pravic, 
obveznosti in odgovornosti na področju zdravstvenega var- 
stva živali. Druga vprašanja svobodne menjave dela niso ure- 
jena v tem zakonu, ker so osnove svobodne menjave dela 
načeloma opredeljene že v sistemskem zakonu. 

V osnutku zakona so določeni pogoji za organiziranje 
zdravstvenega varstva živali, v skladu z zakonom o združenem 
delu pa so razdelani pogoji za organiziranje veterinarske 
temeljne organizacije združenega dela in ustanavljanje 
delovne organizacije. 

Da se zagotovijo pogoji za boljšo organizacijo dela, poenoti 
postopek uveljavljanja standardov veterinarskih storitev ter 
normativov in drugih pogojev za delo in da se poenoti poime- 
novanje, temeljno področje in glavne funkcije veterinarskih 
organizacij, je v osnutku zakona opredeljena samo glavna 
funkcija posameznega tipa veterinarske organizacije. V 
skladu s predloženo usmeritvijo so določeni pogoji, ki jih 
morajo izpolnjevati posamezne veterinarske organizacije. 

Posebej pozorno so proučeni predlogi Zadružne zveze v 
Sloveniji v zvezi z zagotavljanjem zdravstvenega varstva živali 
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za naročeno organizirano tržno živinorejsko proizvodnjo in 
predlogom za organiziranje obratnih veterinarskih ambulant. 
Zadružna zveza Slovenije in Poslovna skupnost za veterinar- 
stvo sta v dneh od 1. do 13. februarja 1985 organizirali devet 
regijskih posvetov, na katerih so predstavniki veterinarskih in 
kmetijskih organizacij združenega dela, družbenopolitičnih 
organizacij, zavarovalnih skupnosti ter občin analizirali dose- 
danji razvoj in ocenili delo veterinarskih organizacij in druž- 
benoekonomske odnose na področju zdravstvenega varstva 
živali ter predložene teze zakona. Na razpravah je bilo ugotov- 
ljeno: 

- da so predložene teze zakona dobra osnova za nadaljnjo 
podružbljanje zdravstvenega varstva živali in za nadaljnje 
povezovanje kmetijske in veterinarske dejavnosti, 

- da so v predlogu za izdajo podane osnove za skupno 
programiranje zdravstvenega varstva živali že v fazi samega 
planiranja naročene organizirane proizvodnje, 

- da predložene teze zakona omogočajo stalno sodelova- 
nje in soodločanje kmetijskih zadrug v vseh zadevah poseb- 
nega družbenega pomena, 

- da na terenu trenutno ni potrebe po ustanavljanju poseb- 
nih obratnih veterinarskih ambulant, ker je večina veterinar- 
skih organizacij dobro in učinkovito izvajala zdravstveno var- 
stvo živali, vseeno pa je treba z zakonom omogočiti ustanav- 
ljanje obratnih veterinarskih ambulant za zagotavljanje zdrav- 
stvenega varstva živali v organizirani tržni proizvodnji, vendar 
v sestavu enotno organizirane veterinarske službe: vsako 
drobljenje (ali podvajanje) bi povzročilo slabšo učinkovitost 
službe in podražitev dejavnosti, 

- da neposredna menjava dela omogoča tudi nagrajevanje 
izvedenih programov zdravstvenega varstva živali glede na 
doseganje rezultatov v proizvodnji, vendar pa bodo potrebni 
nadaljnji napori za izdelavo takih kriterijev in meril, ki bodo 
zagotavljali uveljavljanje širših družbenih interesov. 

S tem v zvezi je predlagatelj dopolnil 21. člen osnutka 
zakona, kar omogoča da se udeleženci v neposredni menjavi 
dela sporazumevajo o ceni oziroma programu storitev in »o 
drugih načinih zagotavljanja sredstev za izvedbo dogovorje- 
nega programa zdravstvenega varstva živali«. Dopolnjen je 
tudi tretji odstavek 85. člena osnutka zakona, po katerem 
lahko delavci veterinarske delovne organizacije v dogovoru s 
kmetijsko organizacijo združenega dela organizirajo kot 
delovno enoto obratno veterinarsko ambulanto, v primeru, če 
so veterinarske storitve pretežno aH v celoti namenjene zado- 
voljevanju potreb in interesov kmetijske organizacije združe- 
nega dela. 

Sološni družbeni interes in narava veterinarske dejavnosti 
terjajo, da se mora zagotoviti neprekinjeno zdravstveno var- 
stvo živali, ker moramo zagotoviti hitro diagnostiko bolezni, 
pravočasno preprečiti prenašanje zoonoz od živali na IjucM 
oziroma preprečiti gospodarsko škodo in mučenje živali. 

Pri iskanju rešitev v zvezi z dežurstvom veterinarskih delav- 
cev smo poleg ustavne pravice delavcev do omejenega delov- 
nega časa morali upoštevati tudi specifiko dela v veterinar- 
stvu, posebne zahteve dejavnosti, ki se opravlja v glavnem na 
terenu, v objektih imetnikov živali ter kadrovske in organiza- 
cijske možnosti veterinarstva. S tem v zvezi smo to problema- 
tiko uredili podobno kot v zdravstvenem varstvu, s tem, daje v 
osnutku določeno, kdaj se lahko določi delo preko polnega 
delovnega časa, da je to delo omejeno na največ 50 ur na 
mesec; da se lahko zagotovi neprekinjeno zdravstveno var- 
stvo živali s stalno pripravljenostjo delavca v veterinarski 
organizaciji ali z zagotovljeno dosegljivostjo. To stalno pri- 
pravljenost v veterinarski organizaciji ali doma naj se upo- 
števa kot poseben delovni pogoj, čas efektivnega dela v času 
pripravljenosti ali zagotovljene dosegljivosti pa se šteje kot 
delo preko polnega delovnega časa. Predložena rešitev bi po 
mnenju predlagatelja ob upoštevanju specifičnosti veterinar- 
ske dejavnosti, zavarovala tako pravice veterinarskih delavcev 
do omejenega delovnega časa, kot tudi omogočila ustrezno 
kvaliteto zdravstvenega varstva živali. 

Problemi pri zagotavljanju neprekinjenega zdravstvenega 
varstva živali so enaki kot v zdravstvu, zato smo predvideli 
enake rešitve. 

Z analizo stanja v veterinarskih organizacijah smo ugotovili, 
da dela v stalni pripravljenosti oziroma stalni dosegljivosti 380 
veterinarskih delavcev. Po ocenah veterinarskih organizacij bi 
bilo potrebno za odpravo dežurstva in za uvedbo dela v treh 
izmenah dodatno zaposliti 175 veterinarskih delavcev (139 
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diplomiranih veterinarjev, 14 veterinarskih tehnikov in 21 bol- 
ničarjev). To pa trenutno iz finančnih razlogov ni izvedljivo. . 
Celotno delo v času dežurstva se mora opraviti v hlevih 
imetnikov živali, izvzemši nekatere veterinarske storitve v več- 
jih mestih (male živali). V mnogih občinah oziroma krajevnih 
skupnostih sta le 1 - 2 diplomirana veterinarja, ki sta izme- 
noma po 14 dni mesečno v stalni dosegljivosti. 

Na podlagi analize stanja smo ugotovili, da bi s predlagano 
omejitvijo (50 ur) lahko zagotovili ustrezno kvaliteto dela, 
obenem pa zavarovali pravice veterinarskih delavcev do ome- 
jenega delovnega časa. V nekaterih krajih bi sicer lahko 
organizirali skupno dežurstvo (stalno pripravljenost) na 
sedežu regionalnega zavoda, kar bi lahko vplivalo na zmanj- 
šanje potrebnega števila nadur (35 - 40), vendar pa bi pre- 
vozni stroški povzročili podražitev veterinarskih storitev v 
zvezi z oddaljenostjo posameznih krajev od regionalnih 
ustanov. 

Zaradi navedenega predlagamo, da je tudi v veterinarstvu to 
delo preko polnega delovnega časa omejeno na največ 50 ur 
na mesec. Menimo pa, da lahko v nekaterih občinah organizi- 
ramo neprekinjeno dejavnost z manjšim številom nadur. 

Predlagatelj je proučil pripombe visokošolskega temeljne 
organizacije združenega dela za veterinarstvo in upošteval 
predloge, ki so se nanašali na obseg diagnostične in speciali- 
stične dejavnosti ter obseg dela in pogoje za organiziranje 
specialističnih inštitutov in klinik. 

Proučili smo mnenja, stališča in predloge delovnih teles 
zborov in skupščine ter predloge iz razprave delegatov na 
sejah zborov ter jih preverili in večinoma upoštevali v osnutku 
zakona. 

V zvezi z izraženim pomislekom Zakonodajno-pravne komi- 
sije Skupščine SR Slovenije glede pravne podlage, da občin- 
ska skupščina lahko sama odreja, da morajo organizacije 
združenega dela in delovni ljudje plačevati stroške za neškod- 
ljivo odstranjevanje živalskih odpadkov, je v 29. členu zakona 
predpisana ta obveznost. Izvršni svet občinske skupščine bo 
na podlagi zakona določil pristojbino, in sicer potem, ko je 
pridobil mnenje ustreznih organizacij združenega dela in ob 
upoštevanju kriterijev in meril, ki jih predpiše Izvršni svet 
Skupščine SR Slovenije. 

V zvezi s pripombami in predlogi o določanju organizacije, 
ureditve in poslovanja veterinarsko-higienske službe smo 
ugotovili, da gre pri organiziranju in poslovanju veterinarsko- 
higienske službe za zadeve, ki so vezane na specifiko v 
posameznih občinah oziroma regijah in zato bo to vprašanje 
urejeno z izvršilnim predpisom pristojnega organa v občini; 
ureditev veterinarsko-higienske službe pa bo urejena z izvršil- 
nim predpisom republiškega upravnega organa, pristojnega 
za kmetijstvo. 

Na predlog republiške komisije za zoonoze Republiškega 
komiteja za zdravstveno in socialno varstvo smo v popisu 
kužnih bolezni, ki ogrožajo vse območje republike, dodali še 
pet zoonoz, ki lahko ogrožajo zdravje prebivalstva. To nare- 
kuje trenutna zdravstvena problematika. 

Z zakonom pa ni mogoče določiti ene ali več vnaprej dolo- 
čenih organizacij združenega dela za opravljanje neke dejav- 
nosti (npr. visokošolske OZD), temveč je mogoče določiti le 
pogoje za dejavnost in za posamezne organizacijske oblike 
oziroma tipe dejavnosti zdravstvenega varstva živali. V 
postopku verifikacije pa bodo posamezne veterinarske orga- 
nizacije pooblaščene za tiste dejavnosti, za katere bodo izpol- 
njevale predpisane pogoje. 

Prav tako ni mogoče s tem zakonom urejati področja izo- 
braževanja in raziskovalne dejavnosti, ker je tp posebej ure- 
jeno z zakonom o usmerjenem izobraževanju in zakonom o 
raziskovalni dejavnosti. 

Predlagatelj ni mogel upoštevati predloga, da naj opravlja _ 
VTOZD za veterinarstvo strokovno nadzorstvo nad strokov-• 
nim delom drugih veterinarskih organizacij in veterinarskih 
delavcev. 

Po zakonu o sistemu državne uprave in o Izvršnem svetu 
Skupščine SR Slovenije ter o republiških upravnih organih 
lahko zadeve inšpekcijskega nadzorstva opravljajo le pristojni 
republiški -in občinski inšpekcijski organi. Posamezna stro- 
kovna dela inšpekcijskega nadzorstva (npr. diagnostične prei- 
skave, laboratorijske preiskave, veterinarsko-sanitarne pre- 
glede ipd.) pa so z zakonom poverjena pooblaščenim veteri- 
narskim organizacijam. Zadeve inšpekcijskega nadzorstva ni 
mogoče prenašati na organizacije združenega dela. 

Po 55. členu ne bo obvezna prijava proizvodnje mleka in 
mlečnih izdelkov samo v primeru, če je namenjeno za pro- 
dajo, temveč v vseh primerih javne potrošnje, to je uporaba 

izven svojega gospodinjstva. Mleko in mlečni izdelki, ki so 
proizvedeni od bolnih živali, predstavljajo namreč nevarnost 
za zdravje potrošnikov tudi v drugih primerih (npr. če se 
podari). 

Predlog, da naj se z zakonom dovoli zakol živali izven 
klavnice v primeru, ko ji preti pogin, zakol v sili - nismo 
upoštevali, ker je to dovoljenje že dano z določili 2. odstavka 
33. člena zakona o varstvu živali pred kužnimi boleznimi, ki 
ogrožajo vso državo (Uradni list SFRJ, št. 43/76). 

Določilo o dovoljenju zakola telet v obratih kmečkega 
turizma ni v nasprotju z odlokom o prepovedi klanja telet 
(Uradni list SRS, št. 15/81). Navedeni odlok je sprejet zaradi 
smotrnega izkoriščanja črede govedi in zaščite podmladka 
kot osnovnega pogoja za njeno normalno reprodukcijo in 
dokler bo v veljavi, je prepovedano tudi klanje telet v obratih 
kmečkega turizma. Klanje prašičev in telet v obratih kmeč- 
kega turizma pa bo dovoljeno samo, če bo obrat izpolnjeval 
minimalne higiensko tehnične pogoje (klavnica) in če bodo 
izpolnjeni drugi predpisani pogoji zveznega zakona (veteri- 
narsko-sanitarni pregled pred in po zakolu). 

Zdravstveno varstvo čebel in rib ni mogoče izločiti iz 
zakona, niti ni mogoče urediti obvezne preventive na 
področju zdravstvenega varstva teh živali posebej, npr. v 
breme imetnika, ker bi lahko to privedlo do parcialnega ureja- 
nja problematike na tem področju. Najmanjši obseg zdrav- 
stvenega varstva čebel in rib bo treba zagotoviti s pristojbi- 
hami, ki jih bodo plačevali tudi rejci teh živali. 

Prav tako ni v celoti upoštevano stališče, da naj bi veterinar- 
ske obratne ambulante pri kmetijskih organizacijah združe- 
nega dela sicer po potrebi delovale, vendar kot delovne enote 
veterinarskih organizacij združenega dela. Predlagatelj je pri 
tem upošteval stališče Živinorejske poslovne skupnosti Slove- 
nije, da gre v intenzivni proizvodnji v velikih živinorejskih 
obratih za specifično problematiko, ki narekuje posebno 
organiziranje osnovne veterinarske dejavnosti in zdravstve- 
nega varstva v osemenjevalnem središču takega obrata. 

V. Finančne in druge posledice 
Uveljavitev tega zakona ne bo zahtevala nobenih novih 

sredstev iz proračunov družbenopolitičnih skupnosti. Uvelja- 
vitev tega zakona ne bo zahtevala tudi nobenih novih finanč- 
nih obveznosti za samoupravne organizacije, skupnosti, 
delovne ljudi in občane, spremenjen pa bo način zagotavlja- 
nja sredstev za predpisani najmanjši obseg zdravstvenega 
varstva živali in sicer za nepretrgano veterinarsko dejavnost v 
zvezi z diagnostiko kužnih bolezni in veterinarsko higiensko 
službo, kar je v občinah sedaj neenotno urejeno, predvsem pa 
je obremenjevalo proračun občin, kar je povzročalo velike 
težave pri izvajanju veterinarsko-higienske službe. Finančne 
obveznosti za organizacijo nepretrgane veterinarske službe 
pa nosijo predvsem imetniki bolnih živali, ki potrebujejo 
nujno veterinarsko pomoč, zato bo novi zakon uredil to pro- 
blematiko enotno in s pristojbino porazdelil obveznosti med 
vse imetnike živali, s tem pa razbremenil tudi proračune 
občin. Druge finančne obveznosti pa bodo prevzemali v odno- 
sih svobodne menjave dela zainteresirani uporabniki in izva- 
jalci s sprejetimi planskimi akti oziroma z neposrednim plače- 
vanjem storitev. 

Sprejem tega zakona tudi ne bo zahteval nobenih novih 
administrativnih opravil upravnih organov skupščin družbe- 
nopolitičnih skupnosti, samoupravnih organov in skupnosti. 
Določene pa bodo nekatere nove naloge upravnim organom 
veterinarske inšpekcije v zvezi z nadzorstvom nad izvajanjem 
tega zakona. Zaradi racionalizacije pa bodo zmanjšani ozi- 
roma poenostavljeni nekateri administrativni in drugi 
postopki in opravila (npr. izdaja skupnega zdravstvenega spri- 
čevala za skupno pašo, skupno dovoljenje za promet z mle- 
kom, organizatorju odkupa mleka za zbiralnico, zmanjšani 
veterinarsko-sanitarni pregledi v notranjem prometu in 
poenostavitve v zvezi s karanteno uvoženih živali). Ne bodo pa 
odpravljena tista strokovna administrativna opravila, katerih 
opustitev bi lahko predstavljala nevarnost za širjenje kužnih 
bolezni oziroma opravila, ki so nujni del učinkovite preventive 
(npr. registracija in pregled živali, živalskih proizvodov in 
surovin ter objektov, ki predstavljajo nevarnost za širjenje 
kužnih bolezni, prijava pogina živali, prijava zakola bolnih 
živali, poprejšnje soglasje k lokaciji, gradbenemu in uporab- 
nemu dovoljenju ipd.). 

Ob tem pa je treba poudariti, da bodo morale veterinarske 
organizacije v predpisanem roku uskladiti samoupravne akte 
z določbami tega zakona. 



PREDLOG ZAKONA 

o spremembah in dopolnitvah zakona o 

davku na promet nepremičnin (ESA-636) 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na 64. seji dne 30. 
4. 1985 določil besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNI- 
TVAH ZAKONA O DAVKU NA PROMET NEPREMIČNIN, 

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 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: 

- Tone PENGOV, direktor Republiške uprave za druž- 
bene prihodke, 

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

1. člen 
V zakonu o davku na promet nepremičnin (Uradni list SRS, 

št. 27/72, 39/74, 11/79 in 23/83) se v 4. členu besedilo 1. točke 
spremeni tako, da se glasi: 

»1. pri prenosu nezazidanih stavbnih zemljišč, kadar je ena 
od pogodbenih strank občina ali sklad stavbnih zemljišč.« 

Besedilo 2. točke se spremeni tako, da se glasi: 
»2. če proda občan, društvo ali druga civilna pravna oseba 

kmetijsko zemljišče, kmetijsko zemljišče z gospodarskim 
poslopjem ali gozd organizaciji združenega dela, ki se ukvarja 
s kmetijsko ali gozdarsko dejavnostjo, kmetijski zemljiški 
skupnosti ali občanu, ki se šteje za kmeta po zakonu o 
kmetijskih zemljiščih, ima status združenega kmeta po 
zakonu o združevanju kmetov in je zdravstveno in pokojnin- 
sko zavarovan na podlagi opravljanja kmetijske dejavnosti. Če 
občan tako pridobljeno kmetijsko zemljišče, kmetijsko zem- 
ljišče z gospodarskim poslopjem ali gozdarskim poslopjem ali 
gozd odtuji pred pretekom petih let od dneva pridobitve, ne 
more ob odtujitvi uveljavljati oprostitve iz prejšnjega stavka, 
razen če odda zemljišče družbenopravni osebi zaradi uveljav- 
ljanja pravice do preživninskega varstva kmetov.« 

Besedilo 4. točke se spremeni tako, da se glasi: 
»4. če odkupi občina ali sklad stavbnih zemljišč nepremič- 

nino, ki je potrebna za uresničevanje sprejetih prostorskih 
sestavin družbenih planov oziroma prostorskih izvedbenih 
aktov; oprostitev velja tudi za nakupe nadomestnih nepremič- 
nin za občane, prizadete v zvezi z izvajanjem navedenih 
aktov.« 

Besedilo 7. točke se spremeni tako, da se glasi: 
»7. če gre za prvo prodajo še nenaseljene nove stanovanj- 

ske hiše ali stanovanja kot posameznega dela stavbe vključno 
z garažo občanu, kadar je bila hiša oziroma stanovanje zgra- 
jeno s sredstvi uporabnikov družbenih sredstev; za novo 
stanovanjsko hišo oziroma stanovanje se šteje tudi nedogra- 
jena stanovanjska hiša oziroma stanovanje; oprostitev se 
prizna pod pogojem, da kupec oziroma njegov zakonec nista 
lastnika vseljive stanovanjske hiše ali stanovanja, katerega 
površina presega 120 m2; v primeru solastništva zakoncev na 
stanovanjski hiši ali stanovanju njuna skupna deleža ne smeta 
presegati te površine; če je kupec oziroma njegov zakonec 
imetnik stanovanjske pravice na stanovanju v družbeni last- 
nini, se oprostitev prizna pod pogojem, da je družbeno stano- 
vanje po nakupu stanovanjske hiše oziroma stanovanja 
izpraznjeno v roku dveh let; zavezancu se ob prodaji izda 
odločba o začasni oprostitvi plačila davka; če v roku dveh let 
davčnemu organu ni predloženo potrdilo stanodajalca, da je 
kupec stanovanje v družbeni lastnini izpraznil, se zavezancu 
odločba o začasni oprostitvi nadomesti z odločbo o odmeri 
davka.« 

V 9. točki se za besedama »kmetijskih zemljišč« doda 
besedi »ali gozdov«. 

Besedilo 14. točke se spremeni tako, da se glasi: 
»14. od kupnine, prejete za prodajo oziroma zamenjavo 

nepremičnin, ki jo prodajalec uporabi za nakup ali gradnjo 
stanovanjske hiše ali stanovanja, v katerega se bo preselil 
sam oziroma njegov ožji sorodnik; oprostitev se prizna tudi za 
del kupnine, vložene v nakup ali gradnjo garaže, če se ta 

kupuje ali gradi s stanovanjsko hišo ali stanovanjem, v kate- 
rega se bo preselil prodajalec oziroma njegov ožji sorodnik; 
za ožje sorodnike se štejejo zakonec, otroci, posvojenci, 
starši in tisti, ki jih je zavezanec po zakonu dolžan vzdrževati; 
oprostitev je možno uveljaviti v roku dveh let po izvršeni 
prodaji; če prodajalec izkaže, da bo kupnino vložil v gradnjo 
oziroma nakup stanovanjske hiše, stanovanja ali garaže, se 
mu izda odločba o začasni oprostitvi plačila davka; če tak 
zavezanec v roku dveh let po izvršeni prodaji ne dokaže, daje 
vložil kupnino v nakup oziroma v gradnjo stanovanjske hiše, 
stanovanja ali garaže, se odločba o začasni oprostitvi nado- 
mesti z odločbo o odmeri davka. 

Če zavezanec, ki je bil na podlagi določbe prejšnjega 
odstavka oproščen davka oziroma njegov ožji sorodnik, kup- 
ljeno ali zgrajeno stanovanjsko hišo, stanovanje ali garažo 
pred pretekom petih let odtuji, ali če se v tem roku iz stano- 
vanjske hiše ali stanovanja izseli, se zavezancu davek 
naknadno odmeri; davek se naknadno ne odmeri, kadar pride 
do odtujitve stanovanjske hiše ali stanovanja z garažo zaradi 
spremembe kraja zaposlitve ali upokojitve zavezanca oziroma 
njegovega zakonca, sklenitve ali razveze zakonske zveze, 
smrti zavezanca ali njegovega zakonca, v primeru rojstva ali 
posvojitve otroka ter v primeru nastopa invalidnosti zave- 
zanca oziroma njegovega družinskega člana; zavezancu se 
davek naknadno ne odmeri tudi, kadar pride do odtujitve 
stanovanjske hiše ali stanovanja z garažo, v katerega se je 
preselil njegov ožji sorodnik, če so pri njem izpolnjeni prej 
navedeni pogoji.« 

Za 14. točko se doda nova 15. točka, ki se glasi: 
»15. od kupnine, prejete za prodajo nepremičnin, ki jo 

prodajalec uporabi za nakup ali gradnjo poslovnega prostora, 
v katerem bo opravljal gospodarsko ali poklicno dejavnost; 
oprostitev je možno uveljaviti v roku dveh let po izvršeni 
prodaji; če prodajalec izkaže, da bo kupnino vložil v nakup ali 
gradnjo poslovnega prostora, se mu izda odločba o začasni 
oprostitvi plačila davka; 

če zavezanec v roku dveh let po izvršeni prodaji ne dokaže, 
da je vložil kupnino v nakup ali gradnjo poslovnega prostora, 
se odločba o začasni oprostitvi nadomesti z odločbo o odmeri 
davka. 

Zavezancu se davek odmeri naknadno: 
- če v kupljenem oz. zgrajenem poslovnem prostoru v roku 

enega leta po uveljavitvi oprostitve ne prične opravljati gospo- 
darske ali poklicne dejavnosti; 

- če v kupljenem oz. zgrajenem poslovnem prostoru pre- 
llfeha opravljati dejavnost, ali če odtuji poslovni prostor, pred 
pretekom petih let od pričetka opravljanja dejavnosti.« 

Za 15. točko se doda nova 16. točka, ki se glasi: 
»16. Če gre za prvo prodajo posIdVnega prostora, zgraje- 

nega s sredstvi uporabnikov družbenih sredstev občanom za 
opravljanje dejavnosti, ki jih določi občinska skupščina; 
občinska skupščina določi tudi pogoje, pod katerimi se priz- 
nava davčna oprostitev.« 

2. člen 
V 5. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi: 
»Pri zamenjavi nepremičnin je davčni zavezanec udeleže- 

68 
poročevalec 



nec v zamenjavi, ki daje v zamenjavo večvredno nepremič- 
nino.« 

3. člen 
V 6. členu se prvi in drugi odstavek spremenita tako, da se 

glasita: 
»Davčna osnova za prometni davek je prometna vrednost 

nepremičnine takrat, ko nastane davčna obveznost. Davčna 
osnova je lahko tudi dogovorjena prodajna cena, če ta po 
mnenju davčnega organa ustreza prometni vrednosti nepre- 
mičnine. Pri gradbenih objektih je davčna osnova prometna 
vrednost in razlika med prometno in gradbeno vrednostjo. 
Gradbena vrednost objektov se ugotavlja po predpisih repu- 
bliškega upravnega organa, pristojnega za stanovanjske 
zadeve, o pogojih za prodajo stanovanjskih hiš in stanovanj. - 

Pri zamenjavi nepremičnin se ugotovi davčna osnova vsake 
nepremičnine posebej, na tej osnovi ugotovljena razlika pa se 
obdavči po stopnjah, ki veljajo za večvredno nepremičnino.« 

4. člen 
Prvi odstavek 7. člena se spremeni tako, da se glasi: 
»Prometno in gradbeno vrednost nepremičnin ugotavlja 

davčni organ. Davčni zavezanec lahko predloži davčnemu 
organu gradbeno vrednost nepremičnine, ki jo je ugotovil 
stalni sodni cenilec.« 

5. člen 
Drugi odstavek 8. člena se črta. 

6. člen 
V 9. členu se prvi, drugi in tretji odstavek spremenijo tako, 

da se glasijo: , 
»Stopnje prometnega davka se določajo glede nf prometno 

vrednost kvadratnega metra nepremičnine, pri gradbenih 
objektih pa tudi glede na gradbeno vrednost objekta. 

Stopnje prometnega davka za kmetijska zemljišča so pro-. 
porcionalne. Stopnje prometnega davka za nezazidana 
stavbna zemljišča in za druga zemljišča, ki se ne uporabljajo v 
kmetijske namene, so progresivne. Stopnje prometnega 
davka na prometno vrednost gradbenega objekta so propor- 
cionalne, na razliko med prometno in gradbeno vrednostjo pa 
so progresivne. 

Progresivne stopnje se določajo po sistemu stopničaste 
progresije.« 

Za zadnjim odstavkom tega člena se doda nov odstavek, ki 
se glasi: 

»Ce prodajalec odtuji nepremičnino pred pretekom petih 
let od pridobitve z nakupom ali darilom, se mu davek odmeri 
po stopnji, ki je za 30% višja od stopenj, določenih po občin- 
skem odloku.« 

7. člen 
V 10. členu se za prvim odstavkom dodajo novi drugi, tretji 

in četrti odstavek, ki se glasijo: 
»Občinske skupščine morajo uskladiti lestvico davčnih 

osnov z gibanjem cen nepremičnin v rokih, ki ne morejo biti 
daljši od dveh let. 

Valorizacija davčnih osnov za gradbene objekte se izvrši na 
podlagi indeksa gibanja cen gradbenih objektov v družbeni 
lastnini, kot ga v začetku leta za preteklo leto ugotovi in objavi 
republiški upravni organ, pristojen za stanovanjske zadeve. 

Valorizacija davčnih osnov za kmetijska zemljišča se izvrši 
na podlagi indeksa gibanja cen kmetijskih proizvodov v prete- 
klem letu, kot ga v začetku leta za preteklo leto ugotovi in 
objavi republiški upravni organ, pristojen za kmetijstvo.« 

V sedanjem drugem odstavku, ki postane peti odstavek, se 
besede: »zaradi izenačevanja pogojev gospodarjenja in 
skladnega razvoja SR Slovenije« nadomestijo z besedami: 
»zaradi usklajevanja davčne politike v SR Sloveniji«. 

8. člen 
Za tretjim odstavkom 11. člena se doda nov četrti in peti 

odstavek, ki se glasita: 
»Zavezancu, kateremu je bila odločba o začasni oprostitvi 

plačila davka po določbah 7. točke, prvega odstavka 14. točke 
in prvega odstavka 15. točke 4. člena nadomeščena z odločbo 
o odmeri davka, se davek odmeri, kot da bi davčna obveznost 
nastala na dan, ko poteče rok za izpolnitev pogojev za davčno 
oprostitev. 

Zavezancu, kateremu je bila priznana oprostitev po določ- 
bah drugega odstavka 14. točke in drugega odstavka 15. 
točke 4. člena, se ob naknadni odmeri davka odmeri davek, 
kot da bi davčna obveznost nastala na dan odkritja, da zave- 
zanec ne izpolnjuje pogojev za davčno oprostitev«. 

9. člen 
Na koncu drugega odstavka 15. člena se pika nadomesti z 

vejico in doda besedilo: »če pa davek še ni bil plačan, se 
odločba o odmeri davka razveljavi.« 

10. člen 
. V 16. členu se v prvem odstavku črtata besedi »obnove 
'postopka«. 

11. člen 
V prvem odstavku 17. člena se besedilo »od 2.000 do 

100.000 dinarjev« nadomesti z besedilom »najmanj 30.000 
dinarjev«. 

V drugem odstavku se besedilo »od 1.000 do 10.000 dinar- 
jev« nadomesti z besedilom »najmanj 5.000 dinarjev«. 

V tretjem odstavku se besedilo »od 1.000 do 20.000 dinar- 
jev« nadomesti z besedilom »najmanj 10.000 dinarjev«. 

12. člen 
19. člen se spremeni tako, da se glasi: 
»Občinske skupščine uskladijo svoje odloke o davku na 

promet nepremičnin s tem zakonom do 1. 1. 1986. 
Za promet nepremičnin, ki je bil izvršen pred uveljavitvijo 

tega zakona, se uporabljajo predpisi o prometnem davku, ki 
so veljali ob nastanku davčne obveznosti. 

Za promet nepremičnin, za katerega je nastala davčna 
obveznost po uveljavitvi tega zakona, se uporabljajo določbe 
tega zakona in na njegovi podlagi izdanih odlokov o davku na 
promet nepremičnin. Dokler občinska skupščina ne sprejme 
odloka, se prometni davek odmerja z začasnimi odločbami na 
podlagi dosedanjih predpisov. Dokončno odmero promet- 
nega davka pa davčni organ izvrši po določbah tega zakona in 
na njegovi podlagi izdanega odloka občinske skupščine.« 

13. člen 
Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije 

določi prečiščeno besedilo zakona o davku na promet nepre- 
mičnin. 

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

SRS. 
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Skupščina SR Slovenije 
Izvršni svet OBRAZLOŽITEV: 

Zbor združenega dela in Zbor občin Skupščine SR Slove- 
nije sta dne 6. 3. 1985 obravnavala predlog za izdajo zakona o 
spremembah in dopolnitvah zakona o davku na promet 
nepremičnin z osnutkom zakona. Oba zbora sta sklenila, da 
sprejmeta predlog za izdajo zakona z osnutkom in da Izvršni 
svet Skupščine SR Slovenije pripravi predlog zakona. 

Pri pripravi zakona naj predlagatelj prouči in ustrezno upo- 
števa stališča in pripombe delovnih teles in zborov Skupščine 
SR Slovenije ter pripombe in stališča, dana v razpravi na seji 
zborov. 

Pri pripravi predloga zakona je predlagatelj proučil pri- 
pombe, mnenja in stališča, podana v postopku skupščinske 
obravnave, pobude, dane v razpravi na seji družbenega sveta 
za Republiško upravo za družbene prihodke ter pismeno 
posredovane predloge uprave za družbene prihodke občine 
Celje in Zadružne zveze Slovenije in jih upošteval tako, da je 
ustrezno spremenil in dopolnil posamezne določbe osnutka 
zakona in nekatere določbe veljavnega zakona. V kolikor 
nekaterih podanih mnenj, pripomb, stališč in predlogov pred- 
lagatelj ni upošteval, je to posebej obrazložil. 

Skupina delegatov Zbora združenega dela in Zbora občin iz 
Lendave je predlagala uvedbo dodatnih pogojev za davčno 
oprostitev po drugi točki 4. člena veljavnega zakona pri pro- 
daji kmetijskih zemljišč občanom in sicer kupcu mora biti 
kmetijstvo osnovna dejavnost, iz tega naslova pa mora biti 
tudi zdravstveno in pokojninsko zavarovan. Svoj predlog ute- 
meljuje s tem, da je po vejavnem zakonu možna oprostitev 
prometnega davka pri prodaji kmetijskih zemljišč občanom, 
ki imajo status kmeta in status združenega kmeta, čeprav jim 
kmetijstvo ni osnovna, ampak le dopolnilna dejavnost, pa tudi 
dohodki iz kooperacijskega sodelovanja s kmetijsko organi- 
zacijo so lahko minimalni. Predlagatelj je predlog proučil in 
dopolnil določbo druge točke s tem, da se oprostitev prizna 
pod pogojem, da je občan kot kupec zdravstveno in pokojnin- 
sko zavarovan na podlagi opravljanja kmetijske dejavnosti. 

Zadružna zveza Slovenije je v svojem pismenem predlogu 
predlagala, naj bi se oprostitev po določbi 2. in 9. točke 4. 
člena veljavnega zakona razširila tudi na prodajo »gozdov«, 
ker bi se ob taki rešitvi olajšal prenos gozdov v družbeno 
lastnino oz. v last kmetov, ki z združevanjem svojega dela in 
sredstev v gozdarskih TOK pridobivajo pomemben, v hribovi- 
tih in gorskih predelih pa celo pretežni del dohodka. Predla- 
gatelj je predlog upošteval in ustrezno dopolnil določbi 2. in' 
9. točke 4. člena zakona. 

V skupščinski razpravi je bilo ocenjeno, da je enoletni rok, 
predviden za izpraznitev stanovanja v družbeni lastnini v zvezi 
z uveljavljanjem davčne oprostitve po 7. točki 1. člena 
osnutka zakona ob nakupu nove stanovanjske hiše ali stano- 
vanja prekratek, zlasti če gre za nakup nedograjene stanovaj- 
ske hiše. Predlagatelj je upošteval predlog skupine delegatov 
Zbora združenega dela iz Ljubljana Moste-Polje in predlagal 
dveletni rok za izpraznitev družbenega stanovanja, ki prične 
teči od dneva nakupa nove stanovajske hiše aH stanovanja. Na 
pripombo skupine delegatov Zbora združenega dela in Zbora 
občin iz Maribora in Škofje Loke, da pogoji za uveljavljanje 
oprostitve po tej točki niso dovolj precizni v primeru lastništva 
oz. solastništva med zakoncema, je predlagatelj dopolnil 
določbo tako, da se oprostitev prizna pod pogojem, da zave- 
zanec ali njegov zakonec nista lastnika vseljive stanovanjske 
hiše ali stanovanja, katerega površina presega 120 m2; v 
primeru solastništva med zakoncema pa je pogoj za oprosti- 
tev, da površina njune stanovajske hiše ali stanovanja ne 
presega 120 m2. Pripombe skupine delegatov Zbora združe- 
nega dela in Zbora občin iz Škofje Loke, da naj bi se omejitev 
na 120 m2 stanovanjske površine vezala še na druge družin- 
ske člane, predlagatelj ni upošteval, ker bi taka ureditev 
delovala preostro. V skladu s sugestijami, podanimi v skupš- 
činski razpravi, je predlagatelj dopolnil navedeno točko z 
uvedbo začasnih oprostitev pri prodaji stanovajskih hiš ali 
stanovanj občanom kot imetnikom stanovanjske pravice na 
stanovanju v družbeni lastnini, ker ob nakupu pogoj izselitve 
iz družbenega stanovanja praviloma še ni izpolnjen. 

Skupina delegatov Zbora združenega dela in Zbora občin iz 
Domžal in Ljubljana Šiška je predlagala uvedbo oprostitve 

prometnega davka pri prodaji družbenih oziroma solidarnost- 
nih stanovanj imetnikom stanovanjske pravice. Predlog za 
uvedbo davčne oprostitve pri prodaji solidarnostnih stano- 
vanj je podal tudi Svet za vprašanja delovnih in življenjskih 
razmer delavcev Republiškega sveta Zveze sindikatov Slove- 
nije. Osvojitev predloga uvedbe davčne oprostitve pri prodaji 
družbenih stanovanj imetnikom stanovajske pravice bi imela 
za posledico, da bi bili imetniki stanovajske pravice kot kupci 
stanovanja v družbeni lastnini v priviligiranem položaju glede 
na občane, ki kupujejo stanovanja v zasebni lasti in plačajo 
prometni davek, katerega praviloma nanje prenesejo proda- 
jalci, če ob prodaji ne morejo uveljaviti davčne oprostitve. 
Poleg navedenega je treba i\poštevati še dejstvo, da prodajajo 
delovne organizacije stanovanja svojim delavcem pod ugod- 
nimi pogoji, običajno na kredit in za nizko ceno, ker so taka 
stanovanja kot zasedena nižje vrednotena. Po oceni predlaga- 
telja tudi ni razlogov, da bi se iz obdavčitve izvzemala prodaja 
solidarnostnih stanovanj, ker je treba upoštevati, da je 
dokončna rešitev stanovanjskega vprašanja solidarnostnih 
upravičencev skupna skrb delovne organizacije in solidar- 
nostnih upravičencev, za kar so se ti morali obvezati že ob 
dodelitvi stanovanj iz solidarnostnega sklada. 

Upoštevani so bili predlogi družbenega sveta za Republiško 
upravo za družbene prihodke in Republiškega sveta Zveze 
sindikatov Slovenije za dopolnitev 14. točke 1. člena osnutka 
zakona, da se med izjemne primere, ko se prometni davek 
zaradi odtujitve ali izselitve iz kupljene ali zgrajene stanovanj- 
ske hiše oziroma stanovanja pred pretekom petih let ne 
odmeri, vključi še spremembo kraja zaposlitve zavezančevega 
zakonca, upokojitev zavezanca ali njegovega zakonca, skleni- 
tev zakonske zveze in nastop invalidnosti zavezanca oziroma 
njegovega družinskega člana. Pismene pripombe uprave za 
družbene prihodke občine Celje naj bi se kot pogoj za oprosti- 
tev pri prodaji nepremičnin določil 2-letni rok za preselitev 
zavezanca oziroma ožjega sorodnika v kupljeno ali zgrajeno 
stanovanjsko hišo oziroma stanovanje predlagatelj ni upošte- 
val, ker meni, da bi bila takšna rešitev neprimerna, še zlasti v 
primerih prodaje nepremičnin manjše vrednosti, ko predstav- 
lja s prodajo dosežena kupnina manjši del cene novega stano- 
vanja in mora zato zavezanec vložiti v nakup oziroma dogradi- 
tev še druga znatna sredstva. Predlagatelj tudi ni dopolnil 
določbe s tem, kaj se šteje kot vlaganje kupnine v nakup ali 
gradno stanovanjske hiše oziroma stanovanja, ker ocenjuje, 
da je sedanja določba, po kateri mora zavezanec v roku dveh 
let po izvršeni prodaji predložiti dokazila o vložitvi kupnine, 
jasna. Zavezancu se prizna oprostitev za kupnino, ki jo je v 
navedenem roku direktno vložil v nakup oziroma gradnjo 
stanovanjske hiše ali stanovanja, kot tudi za kupnino, ki je v 
tem roku posredno vložena v nakup aH gradnjo npr. z vrači- 
lom kreditov. V skupščinski razpravi je bila dana pripomba, 
naj se ponovno prouči pogoje za oprostitev prometnega 
davka po tej točki, če prodajalec v času prodaje ne prebiva v 
prodanem stanovanju. Po veljavni ureditvi je bilo bivanje 
prodajalca v prodanem stanovanju ob času prodaje pogoj za 
davčno oprostitev in se je ta pogoj opuščal le v določenih 
izjemnih primerih. Ker je zaradi uskladitve z dogovorom o 
temeljih davčne politike v osnutku zakona predlagana razširi- 
tev oprostitve na prodajo vseh nepremičnin, če se kupnina 
vlaga v nakup ali gradnjo stanovanjske hiše ali stanovanja 
zaradi reševanja stanovanjskega vprašanja zavezanca ali 
ožjih sorodnikov, bi bila določitev dodatnih pogojev pri pro- 
daji stanovanjskih hiš ali stanovanj neumestna. 

V skupščinski razpravi je bila osvojena variantna rešitev iz 
15. točke 1. člena osnutka zakona. Ker predlagana oprostitev 
tudi ni v nasprotju s stanovanjskimi predpisi, je predlagatelj v 
1. členu predloga zakona vgradil rešitev, po kateri se prometni 
davek ne plača od kupnine za prodajo nepremičnin, ki jo 
prodajalec uporabi za nakup ali gradnjo poslovnega prostora, 
v katerem bo opravljal gospodarsko ali poklicno dejavnost. 
Predlagatelj je določbo dopolnil z upoštevanjem pismenega 
predloga uprave za družbene prihodke občine Celje, po kate- 
rem naj se v primerih, ko zavezanec ob uveljavljanju davčne 
oprostitve izkazuje, da bo kupnino vložil v nakup ali gradnjo 
poslovnega prostora, izda odločba o začasni oprostitvi plačila 
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davka. Na predlog navedene uprave je predlagatelj določil rok 
pričetka opravljanja dejavnosti, minimalni čas opravljanja 
dejavnosti in dobo lastništva kupljenega oziroma zgrajenega 
poslovnega prostora pred prodajo. Navedeni pogoji so 
potrebni zaradi preprečevanja možnih špekulacij v zvezi s 
preprodajami nepremičnin. 

Skupina delegatov Zbora združenega dela iz Domžal, Ljub- 
ljana Moste-Polje in Ljubljana-Šiška je predlagala uvedbo 
davčne oprostitve za prodajo poslovnega prostora, zgraje- 
nega s sredstvi uporabnikov družbenih sredstev občanom za 
opravljanje dejavnosti. Svoj predlog utemeljujejo z dejstvom, 
da je za razvoj drobnega gospodarstva potrebno zagotoviti 
ugodne pogoje za pridobivanje poslovnih prostorov. Pri tem 
pa se zlasti v novih stanovanjskih soseskah v zvezi z zagotav- 
ljanjem poslovnih prostorov za storitvene dejavnosti pojav- 
ljajo težave, ker ob visokih cenah poslovnih prostorov bre- 
meni kupca še prometni davek, ki ga prodajalec prenese nanj. 
Predlagatelj je pobudo upošteval in predlagal uvedbo davčne 
oprostitve s tem, da občinska skupščina določi dejavnosti, za 
katere naj bi oprostitev veljala in pogoje za priznavanje 
davčne oprostitve. 

Skupina delegatov Zbora občin iz Domžal in Ljubljana- 
Šiška je predlagala uvedbo oprostitve za kupnino, prejeto za 
prodajo nepremičnin, ki jo prodajalec uporabi za nakup ali 
gradnjo kmetijskih gospodarskih poslopij, ker naj bi se s tako 
rešitvijo spodbujalo prevzemanje zapuščenih kmetij in obde- 
lovanje kmetijskih površin. Predlagatelj predloga ni upošte- 
val, ker ocenjuje, da predlagana rešitev, po kateri bi se oproš- 
čala plačila prometnega davka kupnina, vložena v nakup ali 
gradnjo kmetijskih gospodarskih poslopij brez zemljišč, ne bi 
pripomogla k povečanju kmetijske proizvodnje. Predlagana 
rešitev ne bi zagotavljala, da bi bil dosežen cilj, ki naj bi ga 
zasledovala, to je obdelovanje kmetijskih zemljišč. Vlaganje 
kupnine v take objekte bi lahko omogočalo popolnoma 
nasprotne cilje, to je spremembo namembnosti objektov v 
nekmetijske namene, kot na primer uporabo takih objektov za 
počitniške hiše. Sprejetje predloga skupine delegatov Zbora 
občin iz Domžal in Ljubljana-Šiška pa bi imelo za posledico 
tudi neenakopraven položaj občana, katerega namen je, da se 
prične ukvarjati s kmetijsko dejavnostjo v odnosu na obča- 
na-kmeta, ki to dejavnost že opravlja in je po veljavni ureditvi 
ob nakupu kmetijskega zemljišča z gospodarskim poslopjem 
lahko oproščen le, če izpolnjuje pogoje: da ima status kmeta 
in status združenega kmeta, po predlagani rešitvi pa mora 
imeti še zavarovanje iz tega naslova. 

V skupščinski razpravi so bile dane pripombe, da bo 
težavno dosledno izvajanje določb o davčnih oprostitvah, 
zlasti pri pogojnih oprostitvah iz 7. in 14 točke 1. člena 
osnutka zakona, in da bo povečani obseg administrativnih del 
v zvezi z izvajanjem oprostitev terjal dodatno zaposlovanje. 
Predlagatelj ocenjuje, da uvedba predlaganih oprostitev kot 
tudi določanje novih pogojev pri že veljavnih oprostitvah, ki 
so potrebni zaradi usklajevanja z dogovorom o temeljih 
davčne politike, ne bo bistveno povečala obsega dela, ker ne 
bo zahtevala uvedbe novih evidenc, temveč le prilagoditev že 
obstoječih evidenc o davčnih oprostitvah predlaganim reši- 
tvam. 

Predlagatelj ni upošteval predloga delegatov Zbora občin iz 
Domžal v skupščinski razpravi, naj bi se dopolnil 16. člen 
veljavnega zakona s tem, da bi se uporabljale določbe zakona 
o davkih občanov tudi glede odpisa davka na promet nepre- 
mičnin zaradi neizterljivosti. Po 209. členu zakona o davkih 
občanov je odpis davka možen le v primerih, če bi se z 
izterjavo spravilo v nevarnost nujno preživljanje zavezanca in 
njegovih družinskih članov. Do take situacije v primeru pro- 
daje nepremičnin ne pride, ker prodajalec s prodajo ustvari 
dohodek, iz katerega mora poravnati svoje davčne obvezno- 
sti. V kolikor pa prodajalec vlaga kupnino od prodaje nepre- 
mičnin v nakup ali gradnjo stanovanjske hiše, stanovanja ali 
poslovnega prostora, bo glede na predlagane rešitve lahko 
uveljavil davčno oprostitev. 

Ista skupina delegatov je predlagala, da se prouči obdavče- 
vanje prometa zemljišč in stanovanj, kadar gre za prenos s 
stanovanjske zadruge na člana zadruge. Predlagatelj ugotav- 
lja, da v navedenih primerih ne gre za promet, ki v smislu 
določb 3. člena veljavnega zakona podlega obdavčitvi s pro- 
metnim davkom, temveč za urejanje medsebojnih pravnih 

razmerij med zadrugo in člani, kar pa je urejeno s posebnimi 
predpisi. 

Predlagatelj tudi ni upošteval pripombe navedene skupine 
delegatov glede obdavčitve prenosov zemljišč, na katerih je 
kupec že pred pravnim prenosom zgradil objekt. Po zakonu o 
stavbnih zemljiščih (Ur. list SRS, št. 18/84) pravice uporabe na 
stavbnem zemljišču, ki je bila občanu dodeljena za gradnjo, ni 
mogoče odplačano ali neodplačano prenesti na druge 
občane, razen če gre za osebe iz 21. člena tega zakona. 
Občani se v praksi tej prepovedi prometa izognejo s tem, da 
kupec v dogovoru s prodajalcem zgradi stanovanjsko hišo do 
tretje gradbene faze, nato pa skleneta kupoprodajno 
pogodbo. Ker gre v takih primerih za očitno kršitev navede- 
nega zakona, v davčni zakon teh primerov ni mogoče vključiti. 

Po mnenju skupine delegatov Zbora združenega dela iz 
Škofje Loke določba drugega odstavka 3. člena osnutka 
zakona ni dovolj precizna, ker iz njenega besedila ni razvidno, 
ali se pri zamenjavi nepremičnin obdavčuje razlika v prometni 
ali v gradbeni vrednosti. Predlagatelj ugotavlja, da je predla- 
gana rešitev v osnutku zakona v skladu z dogovorom o teme- 
ljih davčne politike, po katerem se pri zamenjavi ene nepre- 
mičnine za drugo (stanovanj, stanovanjskih hiš, kmetijskih in 
stavbnih zemljišč) davek plača samo od razlike vrednosti 
zamenjanih nepremičnin. Pri zamenjavi gradbenih objektov 
se tako obdavčuje ugotovljena razlika v prometni in gradbeni 
vrednosti, pri zamenjavi drugih nepremičnin pa razlika v pro- 
metni vrednosti nepremičnin. 

V skupščinski razpravi so delegati dali pripombo, da za 
določitev prometne vrednosti nepremičnin ni enotnih meril. 
Izraženi so bili tudi pomisleki, da bi prometno vrednost ugo- 
tavljal davčni organ sam in dana pobuda, da bi zavezanec 
lahko predlagal cenitev s stalnim sodnim izvedencem tako 
gradbene kot tudi prometne vrednosti. Po proučitvi navedene 
problematike predlagatelj ugotavlja, da za določitev pro- 
metne vrednosti ni mogoče izdelati enotnih meril, ker pred- 
stavlja prometno vrednost cena, ki bi se dala doseči za nepre- 
mičnino v prostem prometu takrat, ko nastane davčna obvez- 
nost. 

Prometno vrednost naj bi zato praviloma ugotavljal davčni 
organ. 

Zaradi predlagane ureditve davčne osnove v 3. členu 
osnutka zakona, je bilo potrebno črtati drugi odstavek 
8. člena veljavnega zakona. 

Uprava za družbene prihodke občine Celje je opozorila na 
možnost izigravanja da določbe 5. člena osnutka zakona, ki 
predvideva odmero davka po višji stopnji, če zavezanec 
nepremičnino odtuji pred pretekom petih let od nakupa. Zave- 
zanec se strožji obdavčitvi lahko izogne s tem, da nepremič- 
nino najprej podari dediču prvega dednega reda, le-ta pa jo 

■ nato proda brez obdavčitve po višji stopnji. Predlagatelj je 
opozorilo upošteval in navedeno določbo spremenil tako, da 
se davek odmeri po višji stopnji, če prodajalec odtuji nepre- 
mičnino pred pretekom petih let od pridobitve z nakupom ali 
dariiom. V skupščinski razpravi je bil podan predlog, da bi se 
v navedeni določbi predvidele izjeme, v katerih se davek v 
primeru odtujitve pred pretekom petih let qe bi odmeril po 
zvišani stopnji in sicer naj bi bile enake, kot so predvidene v 
14. točki 1. člena osnutka zakona. Predlagana rešitev ni v 
skladu z dogovorom o temeljih davčne politike. Poleg tega pa 
analogija z rešitvijo 14. točke ni sprejemljiva, ker so izjeme v 
14. točki določene v zvezi z odtujitvijo stanovanjskih hiš in 
stanovanj, uporaba višjih stopenj po tej točki pa se nanaša na 
odtujitev vseh nepremičnin. 

V 7. členu predloga zakona je upoštevan predlog Družbe- 
nega sveta za Republiško upravo za družbene prihodke, da bi 
morale občinske skupščine usklajevati lestvice davčnih osnov 
vsako leto, na ta način, da roki za usklajevanje te lestvice ne 
morejo biti daljši od dveh let. Taka ureditev je tudi v skladu z 
dokončnim besedilom dogovora o temeljih davčne politike. V 
skladu z dokončnim besedilom dogovora o temeljih davčne 
politike je predlagatelj dopolnil 10, člen veljavnega zakona z 
novim tretjim odstavkom, v katerem se določa način valoriza- 
cije vrednosti kmetijskih zemljišč. 

Na opozorilo družbenega sveta za Republiško upravo za 
družbene prihodke je predlagatelj ustrezno spremenil bese- 
dilo drugega odstavka 10. člena veljavnega zakona. 

S predlagano dopolnitvijo določb 11. člena veljavnega 
zakona je predlagatelj upošteval pripombo družbenega sveta 

poročevaiec 71 



za Republiško upravo za družbene prihodke, da so bili glede 
na veljavno ureditev zavezanci, katerim se je odločba o 
začasni oprostitvi plačila davka zaradi neizpolnitve pogojev 
za davčno oprostitev nadomestila z odločbo o odmeri davka, 
ob odmeri v ugodnejšem položaju zaradi učinkov inflacije. 

Na pripombo Vrhovnega sodišča SRS, da je potrebno v 
15. členu veljavnega zakona predvideti postopek za primere, 
ko se pogodba o prenosu nepremičnine razdre, predno je bil 
odmerjen davek plačan, je predlagatelj dopolnil ta člen z 
določbo, da se odpravi odločba o odmeri davka, če davek še 
ni bil plačan. 

V 16. členu veljavnega zakona je bilo potrebno črtati 
določbo, da se glede obnove postopka uporabljajo določbe 
zakona o davkih občanov, ker ta zakon ne vsebuje več 
posebne določbe o obnovi postopka. 

V osnutku zakona ni bilo predlagano zvišanje denarnih 
kazni za prekrške po veljavnem zakonu. Medtem je bil sprejet 
zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o davkih obča- 
nov, ki je na podlagi ugotovitev in razprav, da zagrožene 
denarne kazni za davčne prekrške ne zagotavljajo spoštova- 

nja davčnih predpisov, bistveno povečal denarne kazni za te 
prekrške. Ker imajo prekrški s področja obdavčevanja pro- 
meta nepremičnin, ki jih storijo zavezanci - organizacije zdru- 
ženega dela, druge samoupravne organizacije, skupnosti ali 
druge pravne osebe ter njihove odgovorne osebe oz. občani 
ali civilno - pravne osebe enako težo kot prekrški po zakonu o 
davkih občanov, je predlagano povečanje višine denarnih 
kazni za prekrške, določenih v 17. členu veljavnega zakona. 
Predlagane višje denarne kazni ustrezajo denarnim kaznim, 
zagroženim občanom, organizacijam združenega dela, dru- 
gim samoupravnim organizacijam, ter njihovim odgovornim 
osebam, določenim v zakonu o davkih občanov za enake ali 
podobne davčne prekrške. 

Glede na to, da je bil zakon že večkrat spremenjen in 
dopolnjen ter da bi bil s predlaganimi spremembami in dopol- 
nitvami še bolj nepregleden, kar bi oviralo njegovo uporabo, 
predlagamo, da se zakonodajno - pravno komisijo Skupščine 
SR Slovenije pooblasti, da določi prečiščeno besedilo za- 
kona. 
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