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IN DELEGATE

PREGLED SEJ ZBOROV SKUPŠČINE
SR SLOVENIJE
15. in 16. oktobra 1985
Delegati Zbora združenega dela, Zbora občin in Družbenopolitičnega zbora so na skupnem zasedanju 15. oktobra
1985 poslušali:
- uvodno besedo predsednika Izvršnega sveta Skupščine
SR Slovenije Dušana Šinigoja k poročilu o položaju slovenske narodnostne skupnosti v zamejstvu in k poročilu o uresničevanju Osimskih sporazumov;
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- uvodno obrazložitev k poročilu Izvršnega sveta Skupščine
SR Slovenije o uresničevanju splošne ljudske obrambe in
določenih nalog družbene samozaščite v obdobju 1981-1984,
ki jo je podal član Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije in
republiški sekretar za Ljudsko obrambo Martin Košir;
- uvodno obrazložitev k poročilu o razvoju teritorialne
obrambe SR Slovenije v obdobju 1981-1984, ki jo je podal
komandant Teritorialne obrambe SR Slovenije generalmajor
Edvard Pavčič.
Zbor združenega dela, Zbor občin in Družbenopolitični
zbor so sprejeli:
- ugotovitve, stališča in sklepe ob obravnavi poročila o
položaju slovenske narodnostne skupnosti v zamejstvu;

SKUPŠČINA SR SLOVENIJE BO OBRAVNAVALA

PRILOGA:
PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA
o dopolnitvi zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor s predlogom
zakona (ESA—797)
str. 1
PREDLOG ZAKONA
o spremembah in dopolnitvah zakona o davku iz dohodka temeljnih organizacij
združenega dela in delovnih skupnosti (ESA—602)
_
s*1--2
PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA
o spremembah in dopolnitvah zakona o obračunavanju in plačevanju prispevkov
za zadovoljevanje skupnih potreb na področju družbenih dejavnosti z osnutkom
zakona (ESA-798)
str. 8
PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA
o ureditvi obveznosti obračunavanja amortizacije za določena osnovna sredstva
za leti 1986 in 1987 z osnutkom zakona (ESA—799)
str.
PREDLOG ZAKONA
o spremembah in dopolnitvah zakona o kmetijskih zemljiščih (ESA-662)
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str. 16

PREDLOG ZAKONA
o spremembah in dopolnitvah zakona o dedovanju kmetijskih zemljišč in zasebnih
kmetijskih gospodarstev (kmetij) (ESA-658)
str. 35
PREDLOG ZAKONA
o sprembah in dopolnitvah zakona o preživninskem varstvu kmetov (ESA-659) str. 38
PREDLOG ZAKONA
o spremembah in dopolnitvah zakona o združevanju kmetov (ESA-660)

str.41

- ugotovitve, stališča in sklepe ob obravnavi poročila o
uresničevanju Osimskih sporazumov;
-ugotovitve, priporočila in sklepe za nadaljnjo krepitev
splošne ljudske obrambe in družbene samozaščite v SR Sloveniji;
Zbor združenega dela:
Slavko Klarič, Stane Lamovšek, dr. Lojze Ude, Vlado Kajba,
Ivan Vušnik, Boštjan Zgdnc, Jože Kavčič, Dušan Novak, Franc
Udovč, Marija Tretjak, Jurij Drnovšek, Jože Turnšek, prof. dr.
Robert Blinc, Albin Potisk, Tone Ferenc, Lado Povše, Leopold
Polanec, Lojze Trontelj, Jagoda Erčulj, Janko Maček, Janez
Kovačič, Zoran Babič, Alojz Unetič, Branko Babič, Leopold
Zupan, Janko Veler, Zdenko Cund, Valerija Osterc, Boško
Vugrinec, Lea Oražem, Jože Gjuran, Rade Marič, Peter Suvorov, Jože Strle, Andrej Kos, Andrej Babnik, Ernest Draš, Alojz
Jelušič, Franc Majhen, Rozika Vrečar, Leopold Drame, Ivan
Bukovec, Jože Kovač, dr. Dinko Leskovšek,,Franja Brulc, Jure
Gartner, Ivan Logar, Branko But, Polde Jevšček, Ivan Andrašec, Rudi Šepič, Cvetka Selšek, Peter Simonišek, Anton Kikl,
FrSnci Gerbec, Rudolf Petan.
Zbor občin:
Jože Pučko, Franc Perme, Janez Dragoš, Vlado Šlamberger, Ivan Bergoč, Miloš Šulin, Janez Železnik, Helena Fileš,
Peter Knez, Jošt Bajželj, Katarina Bem, Martin Košir, Rajko
Korenč, Janez Dular, Alojz Janko, Božo Sušteršič, Franc Lipoglavšek, Franc Gornjak, Frančiška Štiglic, Milan Jage^Karmen
Langus, Ivo Bernard, Ferdinand Rakuša, Valentin Črv, Edo
Zorko, Božidar Marjetič, Tatjana Pinoza, Milka Pogačar,
Dušan Jug, Borut Miklavčič, Franc Lipoglavšek, Miha Ribarič,
Tatjana Kosovel, Dušan Pirih, Jože Stefančič, Miro Vreg,
Franc Šif/ar, Erna Ritlop, Bojan Turk, Ada Gorjup, Jure Mlinar, Vid Štempihar.
Družbenopolitični zbor:
Vika Potočnik, Franc Grešak, Jože Šušmelj, Lojze Fortuna,
Štefan Korošec, Ludvik Zaje, Igor Križman, Tilka Biaha, Ivanka
Vrhovčak, Željko Cigler, Marija Zupančič-Vičar, Valerija Škerbec, Milivoj Samar, Jože Sintič, Božena Ostrovršnik, Bojan
Praznik, Jože Strle, Miha Mišič, Jože Kavčič, Marija Pukl.
Pisne razprave so oddali:
- delegati iz skupin delegatov za Zbor združenega dela iz
posameznih okolišev in področij dejavnosti: Litija, Celje,
Tržič, Trbovlje, Radovljica, Ljubljana-Šiška, Nova Gorica.
NA SKUPNEM ZASEDANJU ZBORA ZDRUŽENEGA DELA,
ZBORA OBČIN IN DRUŽBENOPOLITIČNEGA ZBORA dne 1 5.
oktobra 1985 SO RAZPRAVLJALI:
Jože Hartman, Rudi Čačinovič, Marko Lindič, Ciril Zlobec,
Valerija Osterc, Milan Klar, Anton Vratuša, dr. Matevž Grilc,
Feliks VVieser, Ferruccio Clavora, Stojan Spetič, Klavdij Palčič, Rafko Dolhar, Filibert Benedetič, Marija Ferletič, Rajko
Korenč, Milka Pogačar, Robert Černe, Vlado Uršič.
- predlog zakona o dopolnitvah zakona o volitvah in delegiranju v skupščine;
- predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o
volitvah in odpoklicu delegatov za Zbor republik in pokrajin
Skupščine SFRJ.
Vsi trije zbori so sprejeli tudi:
- predlog odloka o imenovanju Jožeta Tratnika za namestnika republiške sekretarke za pravosodje in upravo;
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- predlog odloka o imenovanju Vasilija Bernharda za
namestnika javnega tožilca Višjega javnega tožilstva v Ljubljani;
- predlog odloka o ponovnem imenovanju Slavka Štanteta
za viceguvernerja Narodne banke Slovenije.
Delegati Zbora združenega dela, Zbora občin in Družbenopolitičnega zbora so na skupnem zasedanju 16. oktobra
1985 poslušali:
- uvodno besedo k osnutku družbenega plana SR Slovenije
za obdobje 1986-1990, ki jo je podal podpredsednik Izvršnega
sveta Skupščine SR Slovenije dr. Boris Frlec;
- poročilo delegacije Skupščine SR Slovenije v Zboru republik in pokrajin Skupščine SFRJ o obravnavi in poteku usklajevanja nekaterih aktov iz pristojnosti Zbora republik in pokrajin Skupščine SFRJ, ki ga je podal vodja delegacije Miran
Potrč.
Zbor zduženega dela, Zbor občin in Družbenopolitični zbor
so sprejeli:
- sklep ob obravnavi osnutka družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1986-1990;
- sklep ob obravnavi poročila delegacije Skupščine SR
Slovenije v Zboru republik in pokrajin Skupščine SFRJ o
obravnavi in poteku usklajevanja nekaterih aktov iz pristojnosti Zbora republik in pokrajin Skupščine SFRJ.
Zbor združenega dela in Zbor občin sta sprejela:
- predlog dolgoročnega plana SR Slovenije za obdobje od
leta 1986 do leta 2000;
- ugotovitve in stališča ob obravnavi poročila o uresničevanju stališč in sklepov Skupščine SR Slovenije o stanju in
usmeritvah razvoja drobnega gospodarstva v SR Sloveniji;
- predlog zakona o spremembah in dopolnitvah obrtnega
zakona;
Družbenopolitični zbor je ob obravnavi teh treh aktov sprejel stališča.
- predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o
zdravstvenem varstvu;
- predlog zakona o odvzemu in presaditvi delov človekovega telesa v zdravstvene namene;
- predlog zakona o zdravstvenem varstvu živali;
- predlog za izdajo zakona o zagotavljanju in usmerjanju
sredstev za intervencije v proizvodnji hrane v letu 1986 z
osnutkom zakona;
- predlog za izdajo zakona o zagotavljanju sredstev za
republiške blagovne rezerve v letu 1986 z osnutkom zakona
- predlog za izdajo zakona o spremembi zakona o proračunu SR Slovenije za leto 1985 z osnutkom zakona;
- sklep ob obravnavi osnutka zakona o skupnem znesku
sredstev za financiranje programa modernizacije Zveznega
sekretariata za notranje zadeve in programa modernizacije
Inštituta za varnost v obdobju 1986-1990;
- sklep ob obravnavi osnutka zakona o uporabljanju in
odplačevanju kredita po sporazumu med Zveznim izvršnim
svetom Skupščine SFRJ in vlado Zveze sovjetskih socialističnih republik o odobritvi kredita za delno financiranje graditve
druge faze Metalurškega kombinata Smederovo v SFRJ,
sestavljenem v Moskvi dne 27. 6. 1984, z besedilom izmenjanih pisem z dne 21. in 25. 12. 1984.
Zbor združenega dela je sprejel tudi:
- osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o
stanovanjskem gospodarstvu;
Družbenopolitični zbor je ob obravnavi osnutka tega
zakona sprejel stališča.
Vsi trije zbori so sprejeli tudi:
- predlog odloka o razrešitvi člana Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije in predsednika Republiškega komiteja za
zdravstveno in socialno varstvo; dolžnosti člana Izvršnega
sveta in predsednika tega republiškega komiteja je bil razrešen Borut Miklavčič.

poročevalec

SKLEPI, STALIŠČA IN PRIPOROČILA ZBOROV SKUPŠČINE SRS
UGOTOVITVE, STALIŠČA IN SKLEPI
Skupščine SR Slovenije ob obravnavi poročila o položaju slovenske narodne
skupnosti v zamejstvu
Skupščina SR Slovenije je na podlagi
314., 317., 335., 342. in 345. člena ustave
Socialistične republike Slovenije ter 70.
člena poslovnika in 9. člena sprememb
in dopolnitev poslovnika Skupščine SR
Slovenije na sejah Zbora združenega
dela, Zbora občin in Družbenopolitičnega zbora dne 15. oktobra 1985 obravnavala poročilo o položaju slovenske narodne skupnosti v zamejstvu ter na podlagi 255. in 256. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije sprejela
UGOTOVITVE, STALIŠČA
IN SKLEPE
1. Skupščina SR Slovenije sprejema
Poročilo, ki ga je pripravil Izvršni svet
Skupščine SR Slovenije in uvodno obrazložitev. Ugotavlja, da daje celovit pregled stanja ter spodbuja potrebne aktivnosti za reševanje odprtih vprašanj in
izboljšanje položaja in nadaljnjega razvoja slovenske narodne skupnosti v Italiji,
Avstriji in na Madžarskem.
I.
2. Skupščina poudarja pomen dobrososedskega sodelovanja in politike odprte meje kot ene temeljnih stalnic zunanje
politike in mednarodnega sodelovanja
SFR Jugoslavije. Kot aktivna nosilka
mednarodnega popuščanja in oblikovalka novih oblik sožitja in enakopravnosti
med narodi v skladu z načeli Ustanovne
listine Organizacije združenih narodov in
Sklepno listino helsinške konference se
je SFRJ usmerila v graditev odnosov in
sodelovanja ter reševanje odprtih vprašanj s sosednimi državami s preseganjem in ne spreminjanjem meje, z razvijanjem vsestranskega sodelovanja in povezovanja, ob spoštovanju človekovih in
narodnostnih pravic.
3. Pravica in dolžnost za skrb za položaj in razvoj slovenske narodne skupnosti v zamejstvu izhaja iz določil ustave
SFRJ, ustave SR Slovenije ter mednarodnih pogodb, katerih podpisnik je tako
Jugoslavija kot vse tri sosedne države,
kjer živi slovenska narodna skupnost.
4. Globoko miroljubno in progresivno
bistvo jugoslovanske zunanje politike
prispeva k postopni demokratizaciji mednarodnih odnosov in k ustvarjanju pogojev za miroljubno sožitje in demokratičen
razvoj v tem delu Evrope.
5. SR Slovenija prispeva pomemben
delež k uresničevanju sprejetih načel jugoslovanske zunanje politike z razvijanjem stikov in vsestranskega sodelovanja s sosednimi državami, deželami in
pokrajinami oziroma županijami. Pri tem
posveča posebno skrb sodelovanju s tistimi območji v zamejstvu, kjer žive pripadniki slovenske narodne skupnosti.
Razvijanje vsestranskega sodelovanja s
poročevalec

sosednimi državami, zlasti obmejnega,
pozitivno vpliva na položaj in možnosti
nadaljnjega razvoja slovenske narodne
skupnosti v zamejstvu ter italijanske in
madžarske narodnosti pri nas.
II.
6. Skupščina ugotavlja, da se je slovenska narodna skupnost, predvsem v Italiji
in Avstriji, zadnja leta okrepila na organizacijskem, kadrovskem, gospodarskem,
političnem, kulturnem in drugih področjih. To je predvsem rezultat njenih lastnih
prizadevanj, podpore demokratičnih sil v
sosednih državah, mednarodne demokratične javnosti in podpore matičnega
naroda oziroma Jugoslavije. Kljub določenemu napredku se še niso začela reševati nekatera ključna odprta vprašanja
položaja in nadaljnjega razvoja naše narodne skupnosti, zlasti v šolstvu in glede
jezikovne enakopravnosti na območju,
kjer živi. Celovite narodnostne zaščite ne
more biti brez posebnih, dodatnih ukrepov v korist manjšini ter brez prisotnosti
oziroma ustvarjanja narodnostno strpne
in resnično demokratične družbene
kiime.
7. Štirideset let po zmagi evropskih in
drugih narodov nad fašizmom in nacizmom, trideset let od podpisa Avstrijske
državne pogodbe ter deset let po podpisu Osimskih sporazumov sile, ki so sovražno razpoložene do naše narodne
skupnosti stopnjujejo pritisk nanjo ter tudi sicer delujejo proti prijateljstvu in sodelovanju med sosednimi državami in
narodi. To je v nasprotju z doseženim
pozitivnim premikom v odnosih med
evropskimi državami, zlasti pa še proti
helsinškemu duhu.
8. Skupščina pričakuje, da bodo vlade
sosednih držav in demokratične sile zaustavile in odpravile take za slovensko narodno skupnost škodljive procese.
III.
9. Skupščina izraža resno zaskrbljenost in nezadovoljstvo zaradi zastoja pri
pripravi globalnega zakona o zaščiti Slovencev v Italiji. Upravičeno pričakuje in
podpira zahteve slovenske narodne
skupnosti, da bo Republika Italija čimprej sprejela takšen zaščitni zakon, ki bo
omogočil enako in nepogojevano zaščito
za slovensko narodno skupnost v vseh 35
občinah Tržaške, Goriške in Videmske
pokrajine, v katerih živi.
10. V 30. letih svojega obstoja kot demokratična država Avstrija še vedno ni
uresničila 7. člena državne pogodbe, ki
se nenaša tako na slovensko narodno
skupnost na avstrijskem Koroškem kot
na avstrijskem Štajerskem. Posebno zaskrbljujejo pritiski za poslabšanje obstoječega dvojezičnega šolstva na Koroškem.

11. Položaj porabskih Slovencev se postopoma izboljšuje, vendar še niso bile
odstranjene negativne posledice nekdanje madžarske asimilacijske politike in
pritiskov za časa Informbiroja.
,
Potrebni so večji kadrovski in gmotni'
napori, da bi se sistem dvojezičnega šolstva uresničil za celotni učni program za
Slovence v Porabju.
Odprtje maloobmejnega cestnega prehoda Martinje-Gornji Senik bi pospešilo
sodelovanje in stike ob meji.
IV.
12. Skupščina poudarja pomen, ki ga
ima obmejno gospodarsko sodelovanje
za celoten razvoj obmejnih območij ter
izboljšanje življenjskih razmer prebivalstva in s tem tudi slovenske narodne
skupnosti ter italijanske in madžarske
narodnosti pri nas. Več je treba storiti za
hitrejši razvoj višjih in dolgoročnih oblik
tega sodelovanja, vključno s skupnimi
vlaganji na obeh straneh meje ter znanstvenim in tehnološkim sodelovanjem. V
ta namen je potrebno ohraniti zakonsko
možnost ustanavljanja mešanih podjetij v
tujini. Organizacije združenega dela naj
okrepijo svojo aktivnost predvsem v tistih
primerih, ko se mešana podjetja še vedno borijo z začetnimi težavami in ko proizvodnja še ni na predvideni stopnji učinkovitosti.
Skupščina se bo zavzemala, da bodo v
skladu s sprejetimi meddržavnimi obveznostmi v novi zunanjetrgovinski in devizni zakonodaji zagotovljene takšne spodbude, ki bodo zagotavljale razvoj obmejne blagovne menjave in drugih oblik obmejnega gospodarskega sodelovanja.
Skupščina še zavzema za to, da se tudi
v bodoče zagotavljajo devizna sredstva
za nove pobude na področju obmejnega
gospodarskega sodelovanja ter za izpolnjevanje drugih med gospodarstvi z obeh
strani meje prevzetih obveznosti.
Skupščina ocenjuje, da je potrebno tudi v letošnjem letu zagotoviti, da se del
presežkov prihodkov nad odhodki Narodne banke Slovenije nameni za pospeševanje višjih oblik obmejnega gospodarskega sodelovanja.
Za uresničitev ciljev obmejnega gospodarskega sodelovanja bodo organizacije
združenega dela v okviru načrtovanja
ekonomskih odnosov s tujino posebej
načrtovale tudi obmejno gospodarsko
sodelovanje.
13. Skupščina SR Slovenije si bo v svojih stikih s predstavniki parlamentov sosednih držav in njihovih obmejnih teritorialnih enot tudi v prihodnje prizadevala
za razširitev in poplobitev medsebojnega
sodelovanja na vseh področjih, izhajajoč
iz načel jugoslovanske zunanje politike, v
duhu dobrega sosedstva ter politike odprte meje. Zavzemala se bo za dosledno
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spoštovanje pravic in za nadaljnji vsestranski razvoj slovenske narodne skupnosti v zamejstvu ter narodnostnih manjšin drugih jugoslovanskih narodov, na
podlagi bilateralnih in multilateralnih
mednarodnih sporazumov.
14. Skupščina bo še naprej podpirala
in spodbujala enako ravnanje Izvršnega
sveta Skupščine SR Slovenije ter drugih
republiških organov, "organizacij in
ustanov.
15. Skupščina posebej pozitivno ocenjuje in v celoti podpira vlogo in dosedanje aktivnosti in stike družbenopolitičnih
organizacij iz naše republike, zlasti še
Socialistične zveze delovnega ljudstva
Slovenije na republiški, medobčinski in
občinski ravni ter društev z ustreznimi
organizacijami v sosednih državah kot
tudi njihovo skrb in zavzemanje za pravično ureditev zaščite pripadnikov naše
narodne skupnosti v zamejstvu.
16. Skupščina bo še naprej podpirala
aktivnosti Gospodarske zbornice Slovenije, obmejnih medobčinskih gospodarskih zbornic in organizacij združenega
dela za razvoj obmejnega gospodarskega sodelovanja, ki pomembno prispeva
tudi k izboljšanju položaja slovenske narodne skupnosti v zamejstvu in italijanske ter madžarske narodnosti pri nas.
Podpirala bo tudi take rešitve v tekoči
ekonomski politiki, ki bodo spodbujale
razvoj obmejnega gospodarskega sodelovanja.
17. Skupščina podpira bogato razvejano sodelovanje kulturnih, prosvetnih,
športnih in drugih organizacij ter društev, kakor tudi stike občin, mest, šol in
drugih, ne le z obmejnega območja, s
partnerji iz sosednih držav ter njihov prispevek k razvoju prijateljskih odnosov in
sodelovanja naše države s tujino in uresničevanju politike odprte meje, s tem pa
tudi sodelovanja s Slovenci v zamejstvu.
18. Skupščina poudarja pomen znanstveno-raziskovalnega dela na področju
položaja slovenske narodne skupnosti v
zamejstvu. Pri tem predlaga čim tesnejše
sodelovanje med ustreznimi raziskovalnimi ustanovami matičnega naroda in
slovenske narodne skupnosti v zamejstvu.

19. Skupščina meni, da je treba v okviru obstoječih šolskih učnih programov
za osnovne in srednje šole v Sloveniji
širše obravnavati problematiko slovenske narodne skupnosti v zamejstvu za
večje seznanjanje slovenske mladine z
življenjem, delom in bojem Slovencev v
zamejstvu.
V.
20. Skupščina SR Slovenije si bo še
aktivneje prizadevala za uspešno uresničevanje sprejete jugoslovanske polljtike
in konkretnih sklepov in smernic, ki opredeljujejo naše odnose ter razvoj vsestranskega sodelovanja z vsemi sosednimi državami.
21. V uresničevanju sprejete jugoslovanske politike in legitimne skrbi do delov jugoslovanskih narodnih skupnosti je
potrebno v meddržavnih stikih na najvišjih in drugih ravneh s predstavniki sosednih držav nadaljevati z odločno podporo
slovenske narodne skupnosti ter se zavzemati za dosledno spoštovanje medsebojnih dogovorov ter sprejetih mednarodnih obveznosti glede položaja in nadaljnjega razvoja slovenske narodne
skupnosti v teh državah. Hitreje je potrebno reagirati na očitne kršitve pravic
narodnih skupnosti in mednarodnih obveznosti. V ustreznih mednarodnih telesih je treba odločno nadaljevati z dosedanjo prakso ter tudi tako seznanjati
mednarodno javnost s problematiko, kakor tudi z narodnostno politiko in prakso
v naši državi.
22. Skupščina meni, da je treba nadaljevati s prakso rednih delovnih diplomatskih konzultacij o problematiki položaja
slovenske narodne skupnosti v Italiji in
Avstriji na ravni ministrstev za zunanje
zadeve.
VI.
23. Skupščina meni, da je potrebno
zagotoviti celovitejšo in sprotno informiranost celotne jugoslovanske javnosti o
položaju in odprtih vprašanjih razvoja
slovenske narodne skupnosti v zamejstvu, o pomenu in rezultatih raznovrstnih

prijateljskih stikov ob meji ter vsestranskega in vzajemno koristnega sodelovanja s sosednimi državami, kar krepi medsebojno zaupanje ter omogoča uspešnejše urejanje narodnostne problematike.
VII.
24. Skupščina SR Slovenije bo tudi
naprej redno, najmanj pa enkrat v posameznem mandatu, celovito obravnavala
vprašanje položaja in razvoja slovenske
narodne skupnosti v zamejstvu.
25. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije in Gospodarska zbornica Slovenije naj
v letu 1986 predložita poročilo o izvajanju resolucije o obmejnem gospodarskem sodelovanju in predvidita aktivnosti za pospeševanje višjih in dolgoročnih
oblik obmejnega gospodarskega sodelovanja, s posebnim ozirom na možnosti
skupnih vlaganj na obeh straneh meje.
26. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije naj v sodelovanju s pristojnimi skupnostmi in organizacijami v letu 1986 pripravi srednjeročni program sodelovanja
in aktivnosti s sosednimi državami, njihovimi obmejnimi deželami in županijami
ter slovensko narodno skupnostjo v zamejstvu na negospodarskih področjih.
27. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije in drugi družbeni dejavniki, pristojni za
odnose s slovensko narodno skupnostjo
v zamejstvu ter za odnose s sosedi, naj
proučijo načelne in konkretne pripombe
iz razprave na sejah zborov, posameznih
delovnih teles zborov oziroma Skupščine
SR Slovenije, kakor tudi s seje Predsedstva Republiške konference SZDL Slovenije ter jih v okviru svojih pristojnosti
uresničijo.
VIII.
28. Skupščina SR Slovenije predlaga
Skupščini Socialistične federativne republike Jugoslavije, da v letu 1986 celovito
razpravlja o položaju narodnih skupnosti
jugoslovanskih narodov v tujini ter spodbudi ustrezne aktivnosti v državi in v odnosih s posameznimi sosednimi državami.

UGOTOVITVE, STALIŠČA IN SKLEPI
Skupščine SR Slovenije ob obravnavi poročila o uresničevanju Osimskih
sporazumov
Skupščina SR Slovenije je na podlagi
314., 335., 342. in 344. člena ustave Socialistične republike Slovenije ter 70. člena poslovnika in 9. člena sprememb in
dopolnitev poslovnika Skupščine SR
Slovenije na sejah Zbora združenega
dela, Zbora občin in Družbenopolitičnega zbora dne 15. oktobra 1985 obravnavala poročilo o uresničevanju Osimskih
sporazumov ter na podlagi 255. in 256.
člena poslovnika Skupščine SR Slovenije sprejela
UGOTOVITVE, STALIŠČA
IN SKLEPE
Skupščina SR Slovenije sprejema Poročilo, ki ga je pripravil Izvršni svet
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Skupščine SR Slovenije in uvodno obrazložitev k poročilu. Ugotavlja, da daje
celovit pregled uresničevanja dogovorov
in obveznosti pogodbenic iz Osimskih
sporazumov, s čimer omogoča oblikovanje ustreznih aktivnosti za preseganje zastoja pri reševanju še odprtih vprašanj.
I.
1. Skupščina pozitivno ocenjuje desetletno obdobje uresničevanja in vlogo
Osimskih sporazumov. Ustvarili so novo
klimo v odnosih med SFR Jugoslavijo in
Republiko Italijo ter dokončno in v celoti
mednarodnopravno uredili vprašanje
meje med državama. Sporazumi predstavljajo tudi prvi pomembnejši praktični

primer uresničevanja helsinškega duha
ter so kasneje pomembno prispevali k
njegovemu uveljavljanju, z intenzivnim
razvojem sodelovanja med državama pa
tudi k večjemu sodelovanju med evropskimi državami nasploh ter še zlasti na
področju Alp in Jadrana, kakor tudi h
krepitvi miru, varnosti in razumevanja v
Sredozemlju in v Evropi.
2. Z Osimskimi sporazumi sta državi
uredili nekatera v preteklosti nerešena
vprašanja, odprli možnosti za hitrejši razvoj medsebojnega sodelovanja na gospodarskem in drugih področjih ter omogočili reševanje nekaterih drugih še nerešenih vprašanj. V okviru takšnega pozitivnega stanja v jugoslovansko-italijanskih odnosih je prišlo tudi do razvoja
poročevalec

vsestranskega sodelovanja med SR Slovenijo in Avtonomno deželo FurlanijoJulijsko krajino, do tesnih stikov in sodelovanja med obmejnimi in drugimi občinami, mesti, krajevnimi skupnostmi, raznimi društvi in organizacijami, zlasti pa
še med prebivalstvom na obeh straneh
meje.
3. Skupščina meni, da sta slovenska
narodna skupnost v Italiji in italijanska
narodnost v Sloveniji povezovalca in dejavnika razumevanja med narodi Jugoslavije in Italije ter pospeševalca sodelovanja med državama. To zavezuje obe
strani, da si še bolj prizadevata za nadaljnje izboljšanje položaja obeh narodnih
skupnosti.
II.
4. Skupščina izraža zaskrbljenost zaradi zastoja pri izboljševanju položaja
slovenske narodne skupnosti v Italiji. Posebej Zaskrbljujejo v zadnjem času
okrepljeni pritiski na to skupnost, naperjeni proti sožitju med večinskim narodom
in slovensko narodno skupnostjo v Avtonomni deželi Furlaniji-Julijski krajini ter
dobrososedskim odnosom in sodelovanju med sosednima državama in narodoma. Izkušnje kažejo, da smo v medsebojnih odnosih dosegali uspehe predvsem
takrat, ko ni bilo popuščanja pred temi
silami.
5. Skupščina ocenjuje, da je po sklenii tvi Osimskih sporazumov medsebojno
i gospodarsko sodelovanje doseglo visoko raven, predvsem na področju blagovne menjave med državama pa tudi med
obmejnimi področji.
Manj uspešno se uresničujejo določila
10. člena Sporazuma o pospeševanju gospodarskega sodelovanja med državama, ki predvidevajo predvsem razvoj višjih oblik gospodarskega sodelovanja. Pri
tem so ostale premalo izkoriščene možnosti v sodelovanju na področju vlaganj v
skupno izkoriščanje električne energije
in sodelovanja med severnojadranskimi
pristanišči.
Med neuresničene naloge spada tudi
izdelava skupnih študij za razvoj medsebojnega gospodarskega sodelovanja na
obmejnih območjih. Takšne študije bi
morale postati osnova za usmerjanje
skupnih gospodarskih aktivnosti.
6. Skupščina poudarja izreden pomen

nadaljnjega povezovanja prometnih infrastruktur obeh držav, zlasti izgradnje
medsebojnih cestnih povezav po Osimskih sporazumih, pri čemer ugotavlja na
jugoslovanski strani precejšnje zaostajanje, čeravno so predvidene v srednjeročnem družbenem planu razvoja. Zavzema
se za aktivnejše iskanje možnosti za
uresničitev te jugoslovanske obveze, kakor tudi za skupno iskanje možnosti, z
italijansko stranjo, za financiranje gradnje teh cest ter za njihovo čimprejšnjo
povezavo s sistemom italijanskih avtomobilskih cest.
7. Skupščina poudarja, da Protokol o
prosti industrijski coni, kot sestavni del
Osimskih sporazumov in kot možnost
povezovanja med SFR Jugoslavijo in
Evropsko gospodarsko skupnostjo, pomeni nadaljnje možnosti za vsestransko
sodelovanje med obema državama, še
posebej na znanstveno-tehničnem področju.
8. Skupščina se zavzema za čimprejšnjo obnovitev meddržavnih stikov glede
restitucije kulturnih dobrin in arhivskega
gradiva, kar je v pristojnosti ustreznih
zveznih ter slovenskih in hrvaških organov.
9. Skupščina meni, da bi bilo treba v
zvezi z varstvom okolja poleg zaščite vodotokov in varstva Jadranskega morja in
obalnih območij pred onesnaževanjem
sodelovanje med državama razširiti tudi
na področje preprečevanja onesnaževanja zraka ter po potrebi najti ustrezno
organizacijsko obliko za to sodelovanje.
Multilateralno sodelovanje na območju
Alp in Jadrana je na tem področju zelo
pomembno.
Skupščina ugotavlja, da je naša javnost pomanjkljivo obveščena o nameravani gradnji velike TE na območju Milj v
Republiki Italiji. Skupščina meni, da bi
bilo potrebno pri gradnjah takih objektov
usklajevati skupne interese za preprečevanje in omejevanje negativnih vplivov
na širše in ožje okolje.
III.
10. Skupščina SR Slovenije bo v okviru svojih pristojnosti še naprej spodbujala aktivnosti za dosledno uresničevanje
dogovorov iz Osimskih sporazumov ter
za njihovo še večjo uveljavitev kot pospe-

ševalca sodelovanja med državama na
raznih področjih. Poleg tega bo podpirala vse tiste stike in oblike sodelovanja, ki
so že doslej bili uspešni in so prispevali k
doseženi ravni medsebojnega prijateljstva in sodelovanja. Tudi sama bo v svojih stikih s predstavniki sosedne Italije in
njenih obmejnih dežel še naprej delovala
v tem smislu.
11. Skupščina meni, da se naj predvideno srečanje med predstavniki obeh držav v zvezi z obeležitvijo obletnice izkoristi za temeljito analizo uresničevanja
Osimskih sporazumov ter obravnavo
vseh pomembnejših odprtih in nerešenih
vprkšanj.
12. Skupščina predlaga, da Skupščina
SFR Jugoslavije ob desetletnici sklenitve
Osimskih sporazumov obravnava vprašanje njihovega uresničevanja.
13. Skupščina predlaga Skupščini
SFRJ, da od Zveznega izvršnega sveta
zahteva čimprejšnjo informacijo o načrtih kako bo naša država uresničila svojo
obvezo za izgradnjo Osimskih cest.
14. Skupščina predlaga Izvršnemu
svetu Skupščine SRS, da preko koordinatorja za Osimske sporazume pri Zveznem sekretariatu za zunanje zadeve posreduje predlog italijanski strani, da je
jugoslovansko-italijanska mešana komisija za obmejno gospodarsko sodelovanje in obmejno blagovno menjavo pristojna tudi za uresničevanje 9. člena
Sporazuma o pospeševanju gospodarskega sodelovanja. Kot jugoslovanskega
nosilca za izdelavo skupnih študij za izboljšanje gospodarskega sodelovanja
Skupščina predlaga Zavod za prosto cono v Sežani.
15. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije naj redno obvešča Skupščino SR Slovenije o uresničevanju Osimskih sporazumov.
16. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije in drugi pristojni dejavniki naj proučijo
načelne in konkretne pripombe iz razprave na sejah zborov, delovnih teles zborov
oziroma Skupščine SR Slovenije, kakor
tudi s seje Predsedstva RK SZDL Slovenije, ter jih v okviru svojih pristojnosti uresničijo.
17. Skupščina SR Slovenije zahteva
čimprejšnje ponovno aktiviranje koordinacijskega odbora pri Zveznem izvršnem
svetu za vprašanja Osimskih sporazumov.

UGOTOVITVE, PRIPOROČILA IN SKLEPI
Skupščine SR Slovenije ob obravnavi poročila o uresničevanju splošne ljudske
obrambe in določenih nalog družbene samozaščite v obdobju 1981-1984
Skupščina SR Slovenije je na podlagi
314., 335., 342. in 345. člena ustave Socialistične republike Slovenije ter 70. člena poslovnika in 9. člena sprememb in
dopolnitev poslovnika Skupščine SR
Slovenije na sejah Zbora združenega
dela, Zbora občin in Družbenopolitičnega zbora dne 15. oktobra 1985 obravnavala poročilo o uresničevanju splošne
ljudske obrambe in določenih nalog
družbene samozaščite v obdobju
1981-1984 ter v skladu z 255. in 256.
členom poslovnika Skupščine SR Slovenije sprejela
poročevalec

UGOTOVITVE, PRIPOROČILA
IN SKLEPE ZA NADALJNJO
KREPITEV SPLOŠNE LJUDSKE
OBRAMBE IN DRUŽBENE
SAMOZAŠČITE V SR
SLOVENIJI
I.
UGOTOVITVE
Skupščina SR Slovenije sprejema poročilo Izvršnega sveta Skupščine SR Slo-

venije o uresničevanju splošne ljudske
obrambe in določenih nalog družbene
samozaščite v obdobju 1981 — 1984 ter
poročilo Republiškega štaba za teritorialno obrambo o uresničevanju razvoja Teritorialne obrambe SR Slovenije v obdobju 1981-1984, ki prikazujeta razvoj, doseženo stanje ter aktualne naloge uveljavljanja splošne ljudske obrambe in določenih nalog družbene samozaščite v
tekočem srednjeročnem obdobju.
Skupščina SR Slovenije ugotavlja, da
so bili v skladu z idejnopolitičnimi usmeritvami zveze komunistov, priporočili
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Skupščine SR Slovenije iz leta 1980 in ob
upoštevanju aktualnih zunanjih ter notranjih razmer v preteklem obdobju doseženi pomembni rezultati na vseh področjih
obrambnega in samozaščitnega pripravljanja ter delovanja. Izpopolnjena je bila
celotna sistemska normativna ureditev.
Temeljne rešitve, ki so z njo določene, so
se začele praktično uveljavljati. Napredek je bil dosežen pri upoštevanju
obrambnih in samozaščitnih potreb in
interesov v delu in razvoju določenih gospodarskih in družbenih dejavnosti, pri
izpopolnjevanju obrambnih priprav ter
pri večji pripravljenosti in usposobljenosti teritorialne obrambe, civilne zaščite in
drugih sestavin. Izboljšala se je zanesljivost in konkretnost priprav za organiziranje in vodenje splošnega ljudskega odpora, za zaščito in reševanje ter deloma
varnostnih priprav. Kljub neugodnemu
vplivu predvsem zaostrenih družbenoekonomskih razmer na proces podružbIjanja se je s prizadevanjem večine družbenih subjektov ob stalni družbenopolitični aktivnosti dosegla višja skupna
obrambna in samozaščitna pripravljenost.
Še prepočasi pa se krepi pripravljenost
ter sposobnost delovnih ljudi in občanov,
določenih krajevnih skupnosti, organizacij združenega dela in drugih samoupravnih organizacij ter skupnosti za samoiniciativno samozaščitno preprečevanje in odpravljanje družbeno škodljivih
pojavov in dogajanj. Posebej to velja za
varstvo družbene lastnine, požarno varnost, varstvo naravnih danosti in varstvo
pred nesrečami, ki izvirajo iz tehnoloških
procesov. Predvsem pri pripravah organizacij združenega dela za njihovo
uspešno delovanje v vseh morebitnih, tudi najtežjih izrednih ali vojnih razmerah,
še ni odpravljeno določeno zaostajanje*
za pripravami posebej organiziranih
obrambnih in samozaščitnih sil. Premalo
usklajeno in povezano je izvajanje posameznih oblik in vrst obrambno samozaščitnega usposabljanja, kjer zlasti pri najširšem usposabljanju delovnih ljudi in
občanov nismo dosegli vseh ciljev. Premajhne aktivnosti so pri izvajanju programov opremljanja delovnih ljudi in občanov za osebno in kolektivno zaščito ter
graditvi večnamenskih zaklonišč. Le delni pozitivni premiki so doseženi pri
usmerjanju mladih v obrambne in vojaške poklice in zagotavljanju potrebnih
strokovnih kadrov na obrambnem področju.
Dosežena obrambna in samozaščitna
razvitost in osveščenost omogočata nadaljnjo vsebinsko uveljavljanje sprejetih
dolgoročnih sistemskih rešitev za krepitev splošne ljudske obrambe in družbene
samozaščite kot stalnice celotnega družbenega razvoja v zahtevnih mednarodnih
in notranjih razmerah. Temeljnih normativnih rešitev zato ni potrebno spreminjati, pač pa moramo poskrbeti za njihovo
nadaljnjo vsebinsko uveljavljanje.
Z namenom, da se s stalnim prizadevanjem zagotovi nadaljnja načrtna rast
obrambne in samozaščitne pripravljenosti ter usklajen in povezan razvoj vseh
sestavin splošne ljudske obrambe in
družbene samozaščite, sprejema Skupščina SR Slovenije naslednja:
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II.
PRIPOROČILA
1. Tudi za nadaljnje povečanje
obrambne sposobnosti, varnosti in stabilnosti razmer je bistvenega pomena
razvoj samoupravljanja, hitrejša industrijska rast s prestrukturiranjem proizvodnih zmogljivosti, boljše izkoriščanje
lastnih zmogljivosti, večja produktivnost
ter krepitev ekonomskih zakonitosti na
temeljih dolgoročnega programa gospodarske stabilizacije. Povečevanje dejanske odgovornosti in vloge vseh družbenih subjektov za obvladovanje zahtevnih
družbenoekonomskih razmer bo izboljšalo tudi skupno učinkovitost družbenih
prizadevanj ter še okrepilo obrambno in
samozaščitno pripravljenost. Zlasti pa bo
pospešilo krepitev družbenoekonomskega in političnega položaja delovnih ljudi
kot nujnega predpogoja za nadaljnje podružbljanje splošne ljudske obrambe in
družbene samozaščite ter krepitev
obrambne in samozaščitne zavesti.
Za višjo obrambno in samozaščitno
osveščenost ter krepitev podružabljanja
je potrebno izboljševati tudi seznanjanje
delovnih ljudi in občanov z aktualnimi
vprašanji obrambe, varnosti in zaščite ter
pri tem uporabljati institut zaupnosti le
tedaj, ko fe to resnično potrebno.
2. Odpravljanje zaostajanja pri uresničevanju družbene samozaščite je bistvenega pomena za stabilnejše razmere in
odnose v vseh okoljih ter temelj nadaljnje
krepitve varnostnih in obrambnih priprav. Zato naj krajevne skupnosti, organizacije združenega dela, družbenopolitične skupnosti ter druge samoupravne
organizacije in skupnosti s praktičnim in
razmeram prilagojenim delovanjem v
vsakem delovnem in življenjskem okolju
stalno spodbujajo aktivnosti delovnih ljudi in občanov za preprečevanje in odpravljanje pojavov in dejanj, ki ogrožajo
družbeno lastnino, samoupravne odnose, zakonitost in spoštovanje samoupravno sprejetih obveznosti, temeljne elemente človekovega okolja ter druge
vrednote socialističnega samoupravljanja. Odgovornost za varstvo družbene
lastnine bomo izostrili predvsem z nadaljnjo krepitvijo odločujočega vpliva delovnega človeka na pogoje in rezultate
njegovega dela. Prizadevati se moramo
za uresničevanje družbene samozaščite
kot neločljive sestavine vsake družbene
in samoupravne funkcije ter vsakdanjega
dela in življenja. Tudi organi za notranje
zadeve, inšpekcijski, poslovodni, strokovni upravni in drugi organi naj okrepijo
svojo odgovornost za stanje na področju,
kjer delajo, in kar najbolj neposredno
povežejo svoje aktivnosti s temeljnimi
okolji.
3. Vzgojnoizobraževalne organizacije
ter pristojni organi družbenopolitičnih
skupnosti naj v sodelovanju z družbenopolitičnimi organizacijami še izpopolnijo
in odločneje vodijo stalne aktivnosti za
usmerjanje mladih v obrambne in vojaške poklice, kar je ena izmed temeljnih
nalog dolgoročnega pomena za uspešen
razvoj in krepitev obrambno samozaščitnih sposobnosti. S kadrovskim planiranjem, ustreznejšo izbiro, štipendiranjem
in drugimi ukrepi morajo predvsem sveti
za splošno ljudsko obrambo in družbeno

samozaščito dosledno uveljavljati kadrovski značaj študija, šolanja in usposabljanja za opravljanje vseh pomembnejših obrambnih in varnostnih dolžnosti. Prednostno je treba zagotoviti potrebno število strokovno usposobljenih
pedagoških delavcev za obrambno usposabljanje v srednjih in visokih šolah, vodstvenih delavcev v upravnih organih za
ljudsko obrambo, štabih za teritorialno
obrambo in drugih strokovnih organih
ter službah. Sveti za splošno ljudsko
obrambo in družbeno samozaščito pa tudi izvršni sveti morajo hitreje razreševati
tudi kadrovska in statusna vprašanja stalnega ter vojnega sestava teritorialne
obrambe.
Izvršni sveti, upravni organi občin, zlasti pa organizacije združenega dela ter
veliki gospodarski sistemi naj še izpopolnijo vključevanje vseh razpoložljivih kadrovskih zmogljivosti za opravljanje
obrambnih in samozaščitnih nalog v
skladu z dejanskimi potrebami in možnostmi ter načrti ob upoštevanju prednosti priprav za oborožen boj ter za zaščito
in reševanje.
4. Organizacije združenega dela, samoupravne interesne skupnosti in druge
samoupravne organizacije in skupnosti
zlasti v energetiki, kmetijstvu, prometu in
zvezah, vodnem, komunalnem in stanovanjskem gospodarstvu, v zdravstvu in
druge, naj kot sestavni del svojega mirnodobnega dela in razvoja zagotovijo
uresničevanje predvsem tistih nalog, ki
so družbenoekonomsko utemeljene in
povečujejo njihove in splošne sposobnosti za učinkovito delovanje v vseh
obrambnih in varnostnih razmerah. Nadaljujejo naj z izvajanjem programov teh
nalog, ki so sprejeti za tekoče srednjeročno obdobje. Pozornost naj posvetijo
razvoju, manjših proizvodnih in storitvenih zmogljivosti na strateško pomembnih
območjih, oblikovanju najnujnejših rezerv kritičnih repromaterialov in surovin
ter v ta namen sprejmejo potrebne programe. Konkretneje je treba zagotoviti
tudi uresničevanje obrambnih in samozaščitnih interesov v vzgoji in izobraževanju, informiranju ter varovanju naravne
in kulturne dediščine. Še premalo so interesi obrambe in zaščite upoštevani tudi
kot sestavni del znanstveno-raziskovalnega dela.
Skupščine občine naj spremljajo,
spodbujajo, usmerjajo in usklajujejo izvajanje programov, ki z angažiranjem
lastnih možnosti in sil krepijo skupno,
zlasti materialno obrambno in samozaščitno sposobnost območja posamezne
občine, krajevne skupnosti ali širšega
območja. Posebno skrb naj namenijo pripravljenosti urbanih sredin, predvsem
mest. Prednostna dolgoročna naloga občin in republike, ki je tudi obrambnega
pomena, mora biti tudi v bodoče pospeševanje hitrejšega razvoja hribovitih, obmejnih in manj razvitih območij. S selektivnimi ekonomskimi ukrepi, z angažiranjem organizacij združenega dela, bank,
samoupravnih interesnih skupnosti in
drugih moramo hitreje krepiti gospodarske sposobnosti teh območij, kar bo zaustavilo procese deagrarizacije in migracije, ki so ponekod še prisotni. Izboljšati je
treba tudi druge pogoje za obrambno in
samozaščitno delovanje v najtežjih dolporočevalec

gotrajnih vojnih razmerah. V sosednjih
območjih s SR Hrvatsko se morajo
obrambne priprave in naloge urejanja
prostora za obrambo in zaščito uskladiti
med pristojnimi nosilci iz obeh republik.
V skladu z zakonom se mora začeti
uveljavljati vloga krajevnih skupnosti kot
temeljnih nosilcev organiziranja in vodenja odpora, da bodo sposobne za samoiniciativno delovanje. Okrepiti je potrebno zlasti vlogo in delovanje svetov in
drugih organov krajevnih skupnosti ter s
poenostavljanjem priprav preprečevati
težnjo za poklicnim opravljanjem
obrambnih nalog. Strokovni organi pa
morajo nudili večjo pomoč za boljše usklajevanje priprav na območju posameznih krajevnih skupnosti.
5. Izvršni sveti in upravni organi ter
drugi nosilci zadev splošne ljudske
obrambe in družbene samozaščite naj z
nadaljnjim izpopolnjevanjem obrambnih
in še posebej varnostnih priprav le-te kar
najbolj uskladijo z razvitostjo posebej organiziranih obrambnih in samozaščitnih
sil. V vseh pripravah je potrebno upoštevati najtežje možne razmere. Hitreje moramo razvijati priprave velikih gospodarskih sistemov in dejavnosti posebnega
družbenega pomena. Z realnimi, konkretnimi in enostavnimi rešitvami je treba
presegati posploševanje obrambnih in
samozaščitnih zadev, pri temeljnih nosilcih pa tudi preveliko administriranje.
Spremljanje, ocenjevanje in seznanjanje
delovnih ljudi in občanov z aktualnimi
politično-varnostnimi razmerami mora
postati spodbuda za razreševanje in preseganje pomanjkljivosti, nepravilnosti in
vzrokov za konfliktne situacije, ki lahko
prerastejo v izredna družbenoekonomska ali politična dogajanja.
6. Skuščina SR Slovenije ugotavlja, da
dosežena razvitost enot in štabov teritorialne obrambe, civilne zaščite, službe za
opazovanje in obveščanje ter enot za
zveze v glavnem zadošča obrambnim in
samozaščitnim potrebam in ni več potrebno njihovo nadaljnje številčno povečanje, razen tam, kjer to terjajo ocene
ogroženosti ter nove ali spremenjene naloge. Zato pa je potrebno na vseh ravneh
družbenega organiziranja težišče dela
usmeriti v usklajen in povezan razvoj
vseh sestavin, v večjo kvaliteto priprav,
zlasti pa v boljšo materialno tehnično
opremljenost ter višjo dejansko usposobljenost pripadnikov posameznih sestavin
za delovanje v miru, ob naravnih in drugih nesrečah ter v morebitnih izrednih in
vojnih razmerah. Skupščine občin in njihovi sveti za splošno ljudsko obrambo in
družbeno samozaščito ter izvršni sveti so
neposredno odgovorni za stanje in usklajenost celotnih priprav na svojem območju.
7. Občine naj spodbujajo in usmerjajo
razvoj teritorialne obrambe ter zagotovijo njeno še večjo skupno bojno zmogljivost in vključenost v vse vrste in oblike
obrambnih in varnostnih priprav. Nadaljuje naj se z njenim organizacijskim utrjevanjem ter poveča sposobnost za izvajanje oboroženega boja v skladu z njenimi nalogami tudi v najtežjih in dolgotrajnih vojnih razmerah ter za opravljanje
določenih nalog v morebitnih izrednih
razmerah, ob naravnih ter drugih nesrečah. Razvoj teritorialne obrambe mora
poročevalec

potekati usklajeno z razvojem JLA. Na
podlagi vzajemnosti in izenačevanja materialnih pogojev obrambnih priprav med
občinami ter njihovimi materialnimi možnostmi, naj se nadaljuje s tehničnim
opremljunjem teritorialne obrambe za
bojevanje v sodobnih vojnih razmerah s
prednostjo opremljanja za protioklopni
boj, protiletalsko obrambo in zagotavljanjem sredstev zvez. Poveča naj se skrb za
zavarovanje, vzdrževanje in obnavljanje
obstoječih sredstev ter izgradnjo nujnih
skladiščnih zmogljivosti za shranjevanje
materialno-tehničnih sredstev.
8. Krajevne skupnosti, temeljne organizacije združenega dela in delovne skupnosti naj dajo poseben poudarek nadaljnjemu uveljavljanju organizacijskih, kadrovskih in drugih nalog dopolnjene zasnove narodne zaščite. S tem se bo povečevala tudi skupna obrambna in vojaška
moč. Priprave za delovanje narodne zaščite se morajo uskaditi s pripravami teritorialne obrambe, organov za notranje
zadeve, civilne zaščite in drugih sestavin:
Dejanskim potrebam naj se v kar največji
meri prilagodi praktično usposabljanje
delovnih ljudi in občanov za opravljanje
najpomembnejših nalog narodne zaščite
ter pospeši njegovo izvajanje.
9. Krajevne skupnosti, organizacije
združenega dela, organi hišne samoupravne in samoupravne interesne skupnosti ter družbenopolitične skupnosti naj
v naslednjem obdobju usmerjajo svoje
aktivnosti v hitrejšo krepitev osebne in
vzajemne zaščite vseh delovnih ljudi in
občanov kot temelja učinkovite civilne
zaščite. S stalnim in širšim preventivnim
delovanjem bo moč izboljšati tudi varstvo pred požari, nesrečami z nevarnimi
snovmi ter drugimi nevarnostmi. Komunalne, gradbene, zdravstvene in druge
organizacije združenega dela, ki opravljajo dejavnosti, pomembne za zaščito in
reševanje, morajo izpopolniti svoje organizacijske, tehnične in druge priprave za
delovanje v civilni zaščiti.
Skupne priprave za zaščito in reševanje bo mogoče izboljševati predvsem z
opremljanjem delovnih ljudi in občanov s
sredstvi za osebno in kolektivno zaščito
po sprejetih programih, s povečanjem rezerv civilne zaščite, z vključevanjem
znanstveno-raziskovalnega dela ter izpopolnjevanjem povezovanja informacijskih sistemov.
Dosledno naj se izvaja sprejeta politika
graditve zaklonišč s poudarkom na graditvi dvonamenskih zaklonišč. Tekoče pa
je treba seznanjati delovne ljudi in občane z rezultati graditve in jih usposabljati
za uporabo zaklonišč.
Pri razvoju štabov in enot civilne zaščite naj se v skladu z ocenami ogroženosti
zagotovi do konca naslednjega srednjeročnega obdobja do 80% tehnično
opremljenost in višjo usposobljenost za
učinkovito delovanje ob naravnih in drugih nesrečah, morebitnih izrednih in vojnih razmerah.
10. V občinah in drugih okoljih naj se
usmerjajo in izvajajo splošne, dopolnilne
in posebne oblike obrambno-samozaščitnega usposabljanja s poudarkom na
usklajenosti in racionalnih, sodobnih in
praktičnih metodah ter načinih. Nadaljevati je potrebno z izboljšanjem organizacije in izvajanja usposabljanja za oboro-

žen boj in zagotoviti povečevanje kvalitete usposabljanja vojnega sestava. Posebno odgovornost imajo pri tem strokovni
nosilci pa tudi organi družbenopolitičnih
skupnosti ter družbenopolitičnih organizacij. S tem se bo dopolnjevalo znanja, ki
se posredujejo v vzgojnoizobraževalnem
sistemu in povečala skupna obrambna in
samozaščitna usposobljenost delovnih
ljudi in občanov za opravljanje nalog v
posebej organiziranih sestavinah in različnih obrambnih ter varnostnih razmerah.
Že v naslednjem srednjeročnem obdobju naj se v vseh občinah angažirajo
razpoložljive materialne, prostorske in
druge zmogljivosti, tako da bodo služile
vsem vrstam in oblikam obrambnega in
samozaščitnega usposabljanja. Republiški center za obrambno usposabljanje pa
naj zagotovi usklajeno in povezano delovanje občinskih in drugih centrov za
obrambno usposabljanje.
11. Nadaljnjo povečevanje obrambne,
varnostne in samozaščitne sposobnosti
je pogojeno tudi z zagotavljanjem najnujnejše materialne osnove. Zato naj družbenopolitične skupnosti, organizacije
združenega dela, samoupravne interesne
skupnosti ter drugi subjekti v naslednjem
srednjeročnem obdobju namenijo v povprečju sredstva v višini najmanj 0,4% od
narodnega dohodka SR Slovenije za
opravljanje neposrednih obrambnih nalog. Pri tem je potrebno upoštevati dogovorjeno prednost posameznih nalog in
zagotoviti smotrno porabo sredstev.
III.
SKLEPE
1. Skupščina SR Slovenije bo pri
spremljanju, usmerjanju ter urejanju
družbenoekonomskih vprašanj, gospodarskih in družbenih dejavnosti ter drugih temeljnih nalog in vprašanj družbenega razvoja posebno pozornost namenila tudi uresničevanju in upoštevanju
aktualnih interesov, nalog in potreb, ki
izboljšujejo obrambno in samozaščitno
sposobnost.
2. Občinske skupščine, samoupravne
interesne skupnosti družbenih dejavnosti in materialne proizvodnje ter drugi
nosilci naj zagotovijo, da bo v srednjeročne in dolgoročne planske dokumente
vgrajeno nadaljnje izvajanje programov
obrambnega in samozaščitnega pomena
ter urejanja prostora za obrambo in zaščito, ki ne bodo uresničeni v sedanjem
planskem obdobju. Te programe je potrebno še izpolniti in konkretne naloge
določiti tudi v dejavnostih, kjer se v tekočem planskem obdobju niso izvajale. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije pa mora ta proces spodbujati in usklajevati,
določiti potrebno prioriteto ter vire financiranja.
3. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije
naj skrbi za izpolnjevanje sistema rezerv,
za načrtnejše urejanje prostora za
obrambo in zaščito ter pospeševanje razvoja hribovitih, manj razvitih in obmejnih
območij z vidika njihovega obrambnega
pomena, in zato predlaga ustrezne ukepe
tekoče in razvojne ekonomske politike.
4. Pri spremljanju in usmerjanju
obrambnih, varnostnih in samozaščitnih
priprav naj Izvršni svet Skupščine SR
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Slovenije zagotovi, da bo pri izvajanju
obrambno-razvojnih načrtov zagotovljena v razmerah omejenih materialnih
možnosti potrebna selektivnost nalog.
Prednost naj bo dana uresničevanju priprav za oborožen boj, za zaščito in reševanje ter priprav gospodarskih in družbenih dejavnosti posebnega družbenega
pomena, zlasti za delovanje v morebitnih
izrednih razmerah. Izpolniti je treba tudi
enoten sistem materialne in zdravstvene
oskrbe oboroženih sil, prebivalstva in
drugih potreb splošnega ljudskega odpora.
Organi za notranje zadeve, upravni organi za ljudsko obambo in štabi za teritorilno obrambo morajo še povečati aktivnosti in nuditi več strokovne pomoči pri
krepitvi priprav za organiziranje in delovanje narodne zaščite ter drugih obrambnih in samozaščitnih nalog zlasti v krajevnih skupnostih in organizacijah združenega dela.
5. Po izteku tekočega srednjeročnega

obdobja naj Izvršni svet Skupščine SR
Slovenije v letu 1986 pripravi oceno uresničevanja ugotovitev, priporočil in sklepov Skupščine SR Slovenije o enotnem
sistemu organizacije, odgovornosti in
obveznosti ob naravnih in drugih nesrečah v SR Sloveniji iz leta 1982 in predlaga
sprejem potrbnih ukrepov.
6. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije
naj zagotovi postopno in načrtno usmerjanje aktivnosti za praktično uveljavljanje
novih ali dopolnjenih sistemskih rešitev,
sprejetih v zadnjih letih, s poudarkom na
uresničevanju temeljev enotnega sistema mobilizacije, popolnjevanja oboroženih sil in drugih sestavih splošne ljudske
obrambe ter vzpostavitvi enotnih osnov
informacijskega sistema za potrebe
splošne ljudske obrambe. Pri tem naj se
še naprej zavezema v okviru svojih pristojnosti za učinkovitejše in enostavnejše rešitve na področju obrambnega načrtovanja. Pospeši naj tudi aktivnosti in priprave za prenos nalog Uprave vojaškega

okrožja na pristojne organe SR Slovenije
in občin.
7. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije
naj poskrbi, da bo do konca naslednjega
srednjeročnega obdobja dograjen avtonomni sistem upravnih zvez, razen žičnih
zvez, ter uvedeno neprekinjeno delovanje mreže centrov za obveščanje z racionalnimi kadrovskimi ter tehničnimi rešitvami. Prouči naj tudi stanje pri izvajanju
zakona o izgradnji zaklonišč za republiške organe ter obstoječe predpise o varstvu okolja, zlasti vode in zraka, z vidika
njihove učinkovitosti in po potrebi predlaga spremembe ih dopolnitve.
8. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije
mora spremljati uresničevanje s temi priporočili in sklepi določenih usmeritev in
nalog ter o tem poročati Skupščini SR
Slovenije ob vsakoletnem poročilu o
uresničevanju družbenega plana SR Slovenije ter po potrebi predlagati ustrezne
ukrepe.

SKLEP
Zbora združenega dela in Zbora občin Skupščine SR Slovenije ob obravnavi
osnutka družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1986-1990
Na podlagi programa Izvršnega sveta
Skupščine SR Slovenije o sprejemanju
družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1986—1990 ter razprave'v delovnih telesih zborov in skupščine, ki so ob
obravnavi predloženega osnutka opozorila na zelo zapletene gospodarske
razmere in zelo ozke materialne okvire,
v katerih se bo odvijal razvoj do leta
1990, bo potrebno usmeritve srednjeročnega plana razvoja Slovenije temeljito preverjati po vseh delih. Takšno
preverjanje in dograjevanje srednjeročnih planskih aktov razvoja Slovenije bo
potrebno tudi zaradi še nedorečenih sistemskih rešitev na področju ekonomskih odnosov s tujino, kreditnega in
bančnega sistema ter. v osnutku srednjeročnega plana razvoja Jugoslavije.
Zaradi vsega tega bo potrebno podaljšati razpravo o osnutku družbenega
plana SR Slovenije za obdobje
1986—1990. Zato zbor združenega dela
in Zbor občin na podlagi četrtega odstavka 277. člena poslovnika Skupščine
SR Slovenije sprejemata naslednji
SKLEP
1. Sklepanje o osnutku družbenega
plana SR Slovenije za obdobje
1986-1990 se odloži.
2. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije
naj na podlagi predlogov, stališč in
mnenj iz razprav v delovnih telesih zborov in skupščine, na sejah zborov, v samoupravnih interesnih skupnostih ter v
družbenopolitičnih organizacijah o predloženem osnutku, novih predlogov in usklajenih rešitev iz pristojnosti Skupščine
SFR Jugoslavije, dopolnjenih ocen doseženega razvoja v tekočem srednjeročnem obdobju in v tem okviru zlasti uresničitve resolucije za letošnje leto, pripravi in predloži Skupščini SR Slovenije dopolnitve osnutka družbenega plana SR
Slovenije za obdobje 1986-1990.
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3. Pri dopolnjevanju osnutka družbenega plana naj izvršni svet upošteva zlasti naslednje:
- zbora menita, da so temeljni cilji
predloženega osnutka družbenega plana
ustrezni in kot taki lahko služijo kot podlaga za nadaljnjo razpravo, dosledno pa
jih je treba upoštevati pri opredelitvi in
izpeljavi konkretnih nalog na posameznih področjih;
- osnovne okvire in proporce razvoja
SR Slovenije v obdobju 1986-1990 je
potrebno še enkrat preveriti in pri tem
izhajati zlasti iz ocene rezultatov, ki jih
bomo dosegli do konca leta pri uresničevanju tekočega družbenega plana, da bi
lahko na čimbolj realnih osnovah gradili
razvoj za naslednje srednjeročno obdobje;
- družbeni plan Jugoslavije za naslednje srednjeročno obdobje bo na podlagi zakona o temeljih sistema družbenega planiranja in o družbenem planu Jugoslavije opredelil skupne plane na posameznih področjih gospodarske infrastrukture in skupne razvojne programe,
ki so pomembni za skladen razvoj Jugoslavije. Zato je potrebno pospešiti aktivnosti v organizacijah združenega dela,
samoupravnih interesnih skupnostih in
Gospodarski zbornici Slovenije za pripravo vsebino teh planov in programov
ter ugotoviti, kako bodo ti skupni plani in
programi vplivali na naložbeno politiko
drugih delov združenega dela v republiki
in na družbeno reprodukcijo kot celoto;
- ob omejenih razpoložljivih sredstvih
za končno potrošnjo v republiki je potrebno v planu opredeliti natančnejše
ukrepe, s katerimi se bo spodbujal nujni
kvalitetni preobrat v gospodarjenju, zlasti glede učinkovitosti naložb in rasti produktivnosti;
- v besedilu osnutka družbenega piana je določen razkorak med splošnimi
cilji in nalogami družbenega razvoja in

konkretnimi investicijskimi usmeritvami,
ki ne zagotavljajo želenega prestrukturiranja slovenskega gospodarstva v smeri
hitrejše tehnično-tehnološke posodobitve in aktiviranja tistih področij, na katerih je mogoče doseči hiter razvoj ob intenzivnejšem aktiviranju razpoložljivih
možnosti (turizem, drobno gospodarstvo);
- rešitve v družbenem planu republike so povezane s konkretnimi nalogami,
ki bodo sprejete v dogovoru o temeljih
družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1986—1990 in v samoupravnih sporazumih o temeljih planov, zato naj Izvršni svet Skupščine SR Slovenije ob dopolnitvi osnutka plana poroča o sprejemanju tega dogovora in o usklajenosti posameznih planskih aktov drugih nosilcev
planiranja na ravni republike, z družbenih planom Slovenije;
- pri dograjevanju družbenega plana
SR Slovenije za obdobje 1986-1990 je
treba upoštevati tudi stališča in sklepe
Skupščine SR Slovenije, sprejete ob
obravnavi analize o uresničevanju svobodne menjave dela v družbenih dejavnostih, še zlasti operativni program nalog posameznih nosilcev; ponovno je potrebno preveriti predvidevanja v družbenem planu SR Slovenije glede stopnje
rasti sredstev za družbene dejavnosti ter
oceniti realnost možnosti dodatnega
združevanja sredstev za programe preko
neposredne menjave dela in povečane
lastne udeležbe uporabnikov storitev;
- da bi bilo mogoče celoviteje obravnavati posamezne usmeritve osnutka
družbenega plana, predvsem njegovih
prostorskih sestavin, naj predlagatelj dopolni predloženo gradivo tudi s kartografskimi in grafičnimi prilogami.
3. Zbor združenega dela in Zbor občin
se zavzemata za to, da Skupščina Skupnosti za ceste Slovenije v svojem samouporočevalec

pravnem sporazumu o temeljih plana za
obdobje 1986-1990 na osnovi sprejetih
kriterijev prednostno opredeli odpravlja-

nje kritičnih točk in ozkih grl na magistralnih cestah v republiki.
4. Zbora bosta dopolnjeni osnutek

družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1986-1990 ponovno obravnavala
na seji 27. novembra 1985.

SKLEP
Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR Slovenije ob obravnavi osnutka
družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1986-1990
Družbenopolitični zbor Skupščine SR
Slovenije je ob obravnavi osnutka družbenega plana SR Slovenije za obdobje
1986-1990 na podlagi 277. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije na seji
dne 16. 10. 1985 sprejel naslednji
SKLEP
1. Družbenopolitični zbor ugotavlja,
da so nastajanje osnutka srednjeročnega
plana SR Slovenije za obdobje
1986-1990 spremljali številni problemi,
zaradi katerih so se v dosedanjih razpravah pojavljali tudi dvomi v realnost tega
dokumenta. Vrsta potrebnih sistemskih
predpisov, zlasti na zvezni ravni, še ni
sprejeta, oziroma so rešitve v njih parcialne in zato neustrezne ter ne zagotavljajo stabilnih pogojev gospodarjenja. Poleg tega tudi še ni bil sprejet dolgoročni
plan Slovenije in srednjeročni plan Jugoslavije, usklajevanje samoupravnih sporazumov o temeljih planov samoupravnih
interesnih skupnosti se je šele začelo,
niso pa tudi še znane natančnejše ocene
o gospodarjenju v letošnjem letu in predvidevanja za leto 1986. Vse to onemogoča pripravo ustreznega osnutka srednjeročnega plana republike, zato se sklepa-

nje o osnutku družbenega plana SR Slovenije za leto 1986-1990 odloži.
2. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije
naj na podlagi novih predlogov in rešitev
iz usklajevanj v Skupščini SFRJ, dopolnjenih ocen doseženega razvoja v tekočem srednjeročnem obdobju, zlasti uresničitve resolucije za letošnje leto, ter
predlogov, stališč in mnenj iz razprav o
predloženem osnutku, pripravi in predloži Skupščini SR Slovenije dopolnitve osnutka družbenega plana SR Slovenije za
obdobje 1986-1990. Zbor bo dopolnjen
osnutek ponovno obravnaval na eni prihodnjih sej,, predvidoma 27. 11. 1985.
3. Pri dopolnjevanju osnutka družbenega plana naj Izvršni svet upošteva zlasti naslednje:
- da so temeljni cilji predloženega osnutka družbenega plana ustrezni in lahko služijo kot podlaga za nadaljnjo razpravo, dosledno pa jih je treba upoštevati
pri opredelitvi in izpeljavi konkretnih nalog na posameznih področjih;
- da je potrebno osnovne okvire in
proporce razvoja SR Slovenije še enkrat
preveriti in pospešiti usklajevanje z drugimi nosilci planiranja. Pri tem je potrebno izhajati tudi iz analiz uresničevanja
srednjeročnega plana, zlasti v letošnjem

letu, in iz predvidenih ciljev razvoja v letu
1986;
- da je potrebno pospešiti aktivnosti v
organizacijah združenega dela, samoupravnih interesnih skupnostih in Gospodarski zbornici SR Slovenije za pripravo
vsebine skupnih planov na posameznih
področjih gospodarske infrastrukture in
skupnih razvojnih programov, ki so pomembni za skladen razvoj Jugoslavije ter
ugotoviti, kako bodo ti skupni plani in
programi vplivali na naložbeno politiko
drugih delov združenega dela v republiki
in na družbeno reprodukcijo kot celoto;
- da je v planu treba zagotoviti večjo
skladnost med splošnimi cilji in nalogami
družbenega razvoja ter konkretnimi investicijskimi usmeritvami, kar bo zagotavljalo prestrukturiranje slovenskega gospodarstva v smeri hitrejše tehnično-tehnološke posodobitve in aktiviranja tistih
področij, na katerih je mogoče doseči
hiter razvoj ob kvalitetnejši uporabi razpoložljivih produkcijskih tvorcev;
- da je opredelitev protiinflacijske
strategije ključni pogoj za hitrejše premike h kvalitetnemu gospodarjenju, zato
naj predlagatelj v osnutku družbenega
plana SR Slovenije opredeli protiinflacijske aktivnosti in nanje naravna vse segmente družbene reprodukcije.

STALIŠČA
Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR Slovenije ob obravnavni predloga
dolgoročnega plana SR Slovenije za obdobje od leta 1986 do leta 2000
Družbenopolitični zbor Skupščine SR
Slovenije je ob obravnavi predloga dolgoročnega plana SR Slovenije za obdobje od leta 1986 do leta 2000 na podlagi 72. člena poslovnika Skupščine SR
Slovenije na seji 16. oktobra 1985 sprejel naslednja
STALIŠČA
1. Zbor ugotavlja, da dolgoročni plan v

skladu s svojim značajem ustrezno določa splošno usmeritev razvoja gospodarstva in družbe ter dolgoročne cilje in
smeri za doseganje tega razvoja. V njem
so opredeljene tiste osnovne razvojne
usmeritve, ki so nujne za zagotovitev
uresničevanja temeljnih družbenih interesov in potreb. Konkretnejše materialne
obveznosti in odgovornosti pa bodo
opredeljene v srednjeročnih planskih ak-

tih, zakonih in drugih predpisih. Podlaga
in splošna usmeritev za njihovo pripravo
pa je dolgoročni plan.
Zbor ugotavlja, da je predlagatelj upošteval tak značaj dolgoročnega planskega dokumenta in da je pri pripravi plana v
skladu s tem ustrezno upošteval večino
pripomb iz predhodnih razprav, in predlaga Zboru združenega dela in Zboru občin, da plan sprejmeta.

SKLEP
Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR Slovenije ob obravnavi predloga
dolgoročnega plana SR Slovenije za obdobje od leta 1986 do leta 2000
Družbenopolitični zbor Skupščine SR
Slovenije je na seji dne 16. oktobra 1985
ob obravnavi predloga dolgoročnegaplana SR Slovenije za obdobje od leta
1986 do leta 2000 na podlagi 255. člena

poročevalec

poslovnika Skupščine SR Slovenije
sprejel še naslednji
SKLEP
Za uresničitev opredelitve v dogoročnem planu SR Slovenije o skrajševanju

delovnega časa že v osemdesetih letih
(točka 1.4.) nalaga zbor Izvršnemu svetu
Skupščine SR Slovenije, da v ta namen
čimprej prouči in predlaga potrebne
spremembe in dopolnitve ustreznih zakonov in predpisov.
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STAUSCA
Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR Slovenije ob obravnavi poročila o
uresničevanju stališč in sklepov zborov Skupščine SR Slovenije o stanju in
usmeritvah razvoja drobnega gospodarstva v SR Sloveniji
Družbenopolitični zbor Skupščine SR
Slovenije je ob obravnavi poročila o
uresničevanju stališč in sklepov zborov
Skupščine SR Slovenije o stanju in
usmeritvah razvoja drobnega gospodarstva v SR Slovenije na podlagi 72.
člena poslovnika Skupščine SR Slovenije na seji dne 16. 10. 1985 sprejel naslednja.
STALIŠČA
1. Družbenopolitični zbor ugotavlja, da
je bila večina nalog, opredeljenih v stališčih in sklepih Skupščine SR Slovenije iz
leta 1984, že realiziranih. Nekatere so
dolgoročnejšega značaja, druge pa bo

šele treba realizirali. Ker pa je od uvedbe
večine ukrepe, ki naj bi pospeševali razvoj drobnega gospodarstva, minilo malo
časa, še ni možno ocenjevati vseh njihovih učinkov. To bo potrebno narediti zlasti ob analiziranju delovanja posameznih
zakonov, ki neposredno ali posredno
urejajo to področje. Zbor zato meni, da
so stališča in sklepi, ki jih je Skupščina
sprejela na sejah 7. in 23. maja 1984, še
vedno aktualni in je še naprej potrebno
spremljati njihovo izvajanje.
2. Zbor ugotavlja, da je bil v razvoju
drobnega gospodarstva v zadnjem obdobju napravljen določen napredek, da
pa se ob tem pojavljajo tudi novi problemi, zlasti na področju davčne politike.

Vse te ovire za hitrejši razvoj drobnega
gospodarstva je potrebno vsestransko
proučiti in po potrebi predlagati ustrezne
ukrepe.
3. Razvoj drobnega gospodarstva mora dobiti ustrezno mesto v dolgoročnih in
srednjeročnih planskih dokumentih, pri
čemer mora imeti konkretizacija nalog za
hitrejši razvoj drobnega gospodarstva in
povečanje njegovega deleža v družbenem proizvodu svojo osnovo v stališčih
in sklepih zborov Skupščine SR Slovenije o stanju in usmeritvah razvoja drobnega gospodarstva iz leta 1984. Poseben
poudarek je treba pri tem dati razvoju
družbenega sektorja drobnega gospodarstva.

UGOTOVITVE IN STALIŠČA
Skupščine SR Slovenije ob obravnavi poročila o uresničevanju stališč in sklepov
zborov Skupščine SR Slovenije o stanju in usmeritvah razvoja drobnega
gospodarstva v SR Sloveniji
Skupščina SR Slovenije je ob obravnavi poročila o uresničevanju stališč in
sklepov zborov Skupščine SR Slovenije
o stanju in usmeritvah razvoja drobnega gospodarstva v SR Sloveniji na sejah
Zbora združenega dela in Zbora občin
dne 16. 10. 1985, upoštevajoč stališča
Družbenopolitičnega zbora, sprejela na
podlagi 256. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije naslednje
UGOTOVITVE IN STALIŠČA
I.
Skupščina sprejema poročilo o uresničevanju stališč in sklepov zborov Skupščine SR Slovenije o stanju in usmeritvah
razvoja drobnega gospodarstva v SR Sloveniji skupaj s sklepnimi ugotovitvami Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije.
Večina stališč in sklepov, ki so jih zbori
Skupščine SR Slovenije sprejeli na sejah
7. in 23. maja 1984 je uresničena', nekatere naloge pa so dolgoročnega značaja,
zato ostajajo osnovne skupščinske
usmeritve še vedno aktualne.
Skupščina ugotavlja, da se po sprejemu skupščinskega dokumenta uveljavlja
ustreznejši odnos do drobnega gospodarstva tako v organizacijah združenega
dela kot v občinah. Na razvoj drobnega
gospodarstva vplivajo zlasti konkretni
ukrepi v davčni politiki, uvajanje informacijskega sistema na tem področju ter sejmi in specializirane razstave, ki spodbujajo širitev kooperacijskih odnosov med
združenim in samostojnim osebnim
delom.
Ob tem pa Skupščina ugotavlja, da se
prepočasi uresničujejo njene usmeritve
zlasti glede oblikovanja in združevanja
sredstev za ustanavljanje novih in razvoj
obstoječih enot drobnega gospodarstva,
prek spodbujanja združevanja družbenih
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in zasebnih sredstev. Prepočasi se tudi
vzpostavljajo poslovne vezi med organizacijami združenega dela, obrtnimi zadrugami in obrtniki na podlagi trajnega
sodelovanja po načelih skupnega prihodka in obojestranskega rizika. Takšne
usmeritve je potrebno izpeljati zlasti v
srednjeročnih planih organizacij združenega dela, bank in družbenopolitičnih
skupnosti z določitvijo nosilcev posameznih nalog v skladu s sprejetimi stališči.
Velik del skupščinskih stališč in sklepov bo realiziran z uveljavitvijo sprememb in dopolnitev obrtnega zakona, ki
vsebuje nekatere spodbudnejše rešitve
za razvoj samostojnega osebnega dela,
zlasti z širitvijo dovoljenih dejavnosti in
zaposlovanja na tem področju, večjimi
možnostmi opravljanja dejavnosti na
podlagi začasnega obrtnega dovoljenja
in olajšavami glede poslovnih prostorov,
pri širjenju turistične ponudbe in drugimi
normativnimi rešitvami. Dopolnitve zakona bodo vplivale tudi na večji interes za
ustanavljanje pogodbenih organizacij
združenega dela ter proizvodnih in specializiranih obrtnih zadrug.
S spremembami in dopolnitvami zakona o davkih občanov so bile tudi sprejete
nekatere rešitve, ki bodo prispevale k hitrejšemu razvoju samostojnega osebnega dela in pogodbenih organizacij združenega dela. Med temi je napomembnejša sprememba, ki sistemsko ureja olajšave pri naložbah v razširitev in posodobitev materialne osnove dela na tem področju. Vendar pa je za celovito oceno
vpliva nove davčne politike na razvoj
drobnega gospodarstva še prezgodaj, saj
bodo vsi učinki znani šele ob ugotavljanju obveznosti za leto 1985.
II.
Na podlagi ugotovitev iz poročila in

razprav o poročilu v delovnih telesih zborov in Skupščine SR Slovenije ter v družbenopolitičnih organizacijah in skupnostih Skupščina predlaga za doslednejše
in hitrejše uveljavljanje sprejetih stališč
in sklepov:
1. Z ukrepi tekoče in razvojne politike
je treba spodbujati hitrejši prenos programov, ki so značilni za drobno gospodarstvo, iz organizacij združenega dela v
enote drobnega gospodarstva. Organizacije združenega dela naj v svojih planih
razvoja predvidijo konkretne programe,
ki jih bodo uresničevale na podlagi trajnega proizvodnega sodelovanja ob skupnem prihodku in obojestranskem riziku z
enotami drobnega gospodarstva.
2. Skupščina priporoča občinam, da
predvidijo v prostorskih sestavinah svojih planov lokacije za gradnjo poslovnih
prostorov za potrebe drobnega gospodarstva, zlasti za deficitarne in storitvene
dejavnosti, ter predvidijo izgradnjo najemniških poslovnih prostorov.
3. Davčna politika naj dosledno izhaja
iz načela izenačitve položaja nosilcev samostojnega osebnega dela z delavci v
združenem delu ter spodbuja vlaganja v
širitev, posodabljanje in ustanavljanje
novih enot drobnega gospodarstva in
večje zaposlovanje na tem področju. Pri
tem je pomembno, da se občine poenotijo, z dogovorom o usklajevanju davčne
politike za obdobje 1986-1990 in vsakoletnimi dogovori, glede izvajanja davčne
politike, zlasti pri opravljanju proizvodnih dejavnosti.
4. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije
in delegati iz SR Slovenije v Zveznem
zboru Skupščine SFR Jugoslavije naj se
še naprej zavzemajo za takšne spremembe v zakonodaji, s katerimi se bodo izenačili pogoji glede zavarovanja plačil organizacij združenega dela in nosilcev samostojnega osebnega dela. Pri sprejeporočevalec

manju novih predpisov s področja ekonomskih odnosov s tujino v Skupščini
SFRJ si je potrebno prizadevati za rešitve, ki ne bodo zavirale razvoja in posodobitev enot drobnega gospodarstva pri
uvozu opreme in reprodukcijskega materiala. Za uveljavitev enakopravnejšega
položaja samostojnega osebnega dela
na tem področju Skupščina podpira prizadevanja za ustrezno organizacijo drobnega gospodarstva v okviru Gospodarske zbornice Jugoslavije.
5. Ob sprejemanju predpisov v občinah, republiki in federaciji si je potrebno

še naprej prizadevati za poenostavitve inzmanjšanja strokovnih in administrativnih opravil ter poslovnih evidenc v enotah drobnega gospodarstva.
ZBOR ZDRUŽENEGA DELA
je sprejel 6. točko, ki se glasi:
6. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije
naj prouči pripombe, predloge in stališča
delegatov, dane na seji zbora in jih v
okviru svoje pristojnosti ustrezno upošteva pri uresničevanju politike na področju drobnega gospodarstva.

ZBOR OBČIN
pa je sprejel 6. točko v
naslednjem besedilu:
6. Podpisniki družbenega dogovora o
pospeševanju razvoja domače in umetne
obrti v SR Sloveniji naj sprejmejo konkretne programe za uresničitev nalog, ki
so jih sprejeli s tem družbenim dogovorom. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije
in Gospodarska zbornica; Slovenije naj
pripravita za delovna telesa Zbora občin
poročilo o uresničevanju sklepov, ki jih je
zbor sprejel na seji 9. februarja 1983.

STALISCA
Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR Slovenije ob obravnavi osnutka zakona
o spremembah in dopolnitvah zakona o stanovanjskem gospodarstvu
Družbenopolitični zbor Skupščine SR
Slovenije je ob obravnavi osnutka zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o stanovanjskem gospodarstvu na
podlagi 72. člena poslovnika Skupščine
SR Slovenije na seji dne 16. oktobra
1985 sprejel naslednja
STALIŠČA
1. Družbenopolitični zbor ugotavlja, da
osnutek zakona izhaja iz že sprejetih temeljnih izhodišč ureditve stanovanjskega gospodarstva in da je ustrezno upoštevana večina pripomb iz razprav o
predlogu za izdajo zakona, zato predlaga
Zboru združenega dela, da osnutek
sprejme. Pri pripravi predloga zakona naj
predlagatelj upošteva tudi možnost progresivnega zaračunavanja stanarin za
stanovanjske prostore nad potrebno površino in obrazloži, kako, kje in na kakšen način naj bi svojo vlogo in neposredni vpliv na odločitve dobili pričakovalci
stanovanj v primerih, ko je investitor
družbeno usmerjene stanovanjske gradnje hkrati tudi izvajalska organizacija.
2. Zbor ugotavlja, da številni problemi
na področju hitrejšega uresničevanja dogovorjene stanovanjske politike in družbenoekonomskih odnosov v stanovanjskem gospodarstvu zadevajo tudi druge
zakonske in samoupravne akte s tega
področja predvsem pa družbeni dogovor
o skupnih osnovah za zagotavljanje in
usklajevanje samoupravnih družbenoekonomskih odnosv na stanovanjskem
področju ter družbeni dogovor o racionalizaciji stanovanjske gradnje in jih je
potrebno proučiti in dopolniti. Racionalnejšo gradnjo stanovanj pa je potrebno

zagotoviti med drugim tudi s sodelovanjem izvajalskih organizacij že v fazah
priprave planskih aktov.
3. Zbor v zvezi s posameznimi rešitvami v osnutku zakona poudarja še naslednje:
- po podpori temeljnemu načelu, da je
za pridobitev družbenega stanovanja
vsakdo v skladu s svojimi socialnoekonomskimi možnostmi dolžan prispevati
lastna sredstva, je potrebno ponovno
preveriti vse izjeme od tega pravila, da ne
bi prišlo do izničenja tega načela '•
- zbor meni, da bi bilo treba v zakonu
bolj jasno opredeliti merila za določitev
in razdelitev vseh stroškov, ki jih plačujejo etažni lastniki - v tem okviru pa tudi
merila za določanje stroškov upravljanja
- tako, da bo na podlagi sprejetih rešitev
zagotovljen enostaven in učinkovit postopek za določanje višine in izterjave
prispevkov etažnih lastnikov;
- glede podaljšanja zagotavljanja
sredstev za gradnjo domov starejših ob-,
čanov in stanovanj upokojencev je trebaugotoviti, ali, in v kolikšnem obsegu še
obstajajo potrebe po zbiranju teh sred?
stev in pripraviti konkreten program njihove uporabe. Potrebno se je čimbolj
izogniti izjemnim načinom zbiranja sredstev za reševanje stanovanjskih vprašanj
posameznih skupin občanov, delavcev in
delovnih ljudi. Uporabo sredstev solidarnosti za reševanje stanovanjskih vprašanj gojencev organizacij za izobraževanje in usposabljanje otrok in mladostnikov z motnjami v telesnem in duševnem
razvoju je potrebno vezati na konkretne
programe, po katerih bodo točno opredeljeni objekti in višina potrebnih sredstev za investicije;

— spremembe zakona ne smejo povečevati administrativnih opravil.
4. Zbor se je ob obravnavi osnutka zakona seznanil tudi z analizo problematike reševanja stanovanjskih vprašanj mladih družin in ugotavlja, da kljub problemom, ki so vezani na pridobitev stanovanja za to kategorijo prebivalstva, ni potrebno iskati za njih v zakonu o stanovanjskem gospodarstvu posebne rešitve.
Potrebno pa je s sprejemom ustreznih
sprememb samoupravnih aktov, ki urejajo področje pridobivanja stanovanj, na
vseh ravneh zagotoviti, da bodo mlade
družine lažje prišle do stanovanj. Skladno s tem mora potekati tudi družbenopolitična aktivnost v občinah, organizacijah
združenega dela in delovnih skupnostih.
Zbor se je zavzel, da zaradi doseganja
učinkov teh aktivnosti izvšni svet Skupščine SR Slovenije ter pristojni republiški
upravni organi in organizacije, Zveza stanovanjskih skupnosti ter druge strokovne institucije predložijo konkretne rešitve vseh tistih vprašanj, ki jih je v razpravi
podala delegacija Republiške konference ZSMS. Posebno pozornost je treba
reševanju stanovanjskih vprašanj mladih
posvetiti v planskih aktih organizacij
združenega dela, samoupravnih interesnih skupnosti in družbenopolitičnih
skupnosti za naslednje srednjeročno obdobje.
Izvršni svet in pristojni upravni organi
naj še naprej spremljajo problematiko in
v okviru svojih pristojnosti z ukrepi in
predlogi vplivajo na lažje reševanje stanovanjskih problemov mladih družin in
vsaj enkrat letno celovito poročajo
Skupščini o izvajanju stanovanjske politike in realizacije planskih aktov.

SKLEP
Zbora združenega dela Skupščine SR Slovenije ob obravnavi osnutka zakona o
spremembah in dopolnitvah zakona o stanovanjskem gospodarstvu
Zbor združenega dela Skupščine SR
Slovenije je na 53. seji dne 16. oktobra
1985 obravnaval osnutek zakona o
spremembah in dopolnitvah zakona o
poročevalec

stanovanjskem gospodarstvu in na podlagi drugega odstavka 271. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije sprejel
naslednji

SKLEP
1. Osnutek zakona o spremembah in
dopolnitvah zakona o stanovanjskem gospodarstvu se sprejme.
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2. Predlog zakona naj pripravi Izvršni
svet Skupščine SR Slovenije.
3. Pri pripravi predloga zakona naj
predlagatelj prouči in ustrezno upošteva
predloge, mnenja in stališča delovnih teles skupščine in zbora, skupin delegatov,
občinskih skupščin in iz razprav delegatov na seji zbora.
4 Pri pripravi predloga zakona naj
predlagatelj upošteva zlasti naslednje
usmeritve:
}
a) pri oprostitvi lastne udeležbe za pridobitev stanovanjske pravice na družbenem stanovanju, v primeru, ko se občan
preseli iz večjega v manjše stanovanje, je
potrebno dodatno opredeliti merilo o
tem, kaj se šteje za večje ali manjše stanovanje.
b) Predlagane rešitve glede določanja
višine in postopkov izterjave stanarin oziroma prispevkov etažnih lastnikov ne
omogočajo enostavnega in učinkovitega
postopka za določanje višine in izterjave
teh obveznosti. Zato je potrebno opredeliti dodatne rešitve tako, da se bo na
njihovi podlagi lahko ugotovila višina obveznosti, postopek izterjave po poenostavitvi tako, da bo čim manj administrativnega dela, vendar ne na škodo pravne
varnosti.

Zbor podpira predlagane rešitve glede
sodne pristojnosti rednih sodišč pri reševanju sporov v zvezi s plačevanjem denarnih obveznosti.
c) Določbe 137. člena zakona o stanovanjskem gospodarstvu naj se dopolnijo
tako, da bo mogoče obračunavanje
amortizacije in poraba teh sredtev že od
1. 1. 1985 dalje.
č) Zbor je že ob obravnavi predloga za
izdajo zakona podprl pobudo, da se izjemoma, le do konca leta 1990, podaljša
možnost reševanja stanovanjskih vprašanj upokojencev in invalidov ter gradnjo
domov za upokojence in da se lahko
sredstva solidarnosti uporabljajo za reševanje stanovanjskih vprašanj gojencev
organizacij za izobraževanje in usposabljanje otrok in mladostnikov z motnjami v
duševnem in telesnem razvoju. V obeh
primerih pa je potrebno skupaj s predlogom zakona skupščini predložiti ustrezen ovrednoten program.
5. Zbor predlaga, da se glede razmejitve pristojnosti med rednim in samoupravnim sodstvom na področju stanovanjskega gospodarstva in položaja posebnega sodišča združenega dela pri
tem, v predlogu opredeli trajna usmeritev. Pri tem naj se upoštevajo predlogi,

sprejeti v Skupščini SR Slovenije k poročilu o uresničevanju svobodne menjave
dela v družbenih dejavnostih in predlogi,
sprejeti k poročilu o uresničevanju družbenoekonomskih odnosov in samoupravne organiziranosti v samoupravnih
interesnih skupnostih materialne proizvodnje.
6. Ob obravnavi pobude za dopolnitev
zakona o stanovanjskem gospodarstvu
glede možnosti uporabe sredstev solidarnosti za reševanje stanovanjskih vprašanj Romov, zbor ocenjuje, da je izboljševanje življenjskih pogojev Romov kompleksno vprašanje, ki se ne nanaša samo
na razreševanje njihovih stanovanjskih
vprašanj. Stanovanjska vprašanja Romov
je potrebno reševati v okviru sistemskih
rešitev, ki med drugim v zakonu o stanovanjskem gospodarstvu omogočajo, da
se sredstva solidarnosti uporabljajo tudi
za občane in družine, ki nimajo pogojev,
da bi rešili svoje stanovanjsko vprašanje
v organizacijah združenega dela in delovnih skupnostih. Financiranje izgradnje omrežja komunalnih objektov in naprav primarnega in sekundarnega pomena individualne rabe pa sistemsko urejata zakon o komunalnih dejavnostih in
zakon o urejanju stavbnih zemljišč.

SKLEP
Zbora občin Skupščine SR Slovenije ob obravnavi predloga zakona o
spremembah in dopolnitvah zakona o zdravstvenem varstvu
Zbor občin je na 54. seji dne 16. 10.
1985 ob obravnavi predloga zakona o
spremembah in dopolnitvah zakona o
zdravstvenem varstvu na podlagi 255.

člena poslovnika Skupščine SR Slovenije sprejel naslednji
SKLEP:
Zbor občin Skupščine SR Slovenije na-

laga Izvršnemu svetu, da še v letošnjem
letu predloži Skupščini SR Slovenije celovito analizo o uresničevanju sistema
solidarnosti na vseh področjih splošne in
skupne porabe.

VPRAŠANJA DELEGACIJ IN DELEGATOV
ZBOR OBČIN - 16. 10. 1985
- Zahtevne predvidene stopnje rasti
kmetijske proizvodnje
Skupina delegatov za
delegiranje delegatov v
Zbor občin Skupščine SR
Slovenije občine Lenart je
pri obravnavi osnutkov
srednjeročnih
planskih
dokumentov SFR Jugoslavije in SR Slovenije za obdobje 1986-1990 ocenila,
da so predvidene stopnje
rasti kmetijske proizvodnje zelo zahtevne in da jih
ob sedanjih tržnih razmerah in velikih disparitetah
v cenah v škodo kmetijstva ni možno realizirati.
Ker je ustrezna rast kmetijske proizvodnje ena izmed prednostnih nalog
srednjeročnega obdobja,
bi morali čimprej zagotoviti za kmetijstvo ustrezne
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pogoje, ki bi načrtovano
rast proizvodnje omogočali.
V zvezi s tem postavlja
skupina naslednje vprašanje:
»Kakšne
konkretne
ukrepe je podvzel Izvršni
svet Skupščine SR Slovenije in drugi pristojni dejavniki doslej in kaj predvideva podvzeti v prihodnjem obdobju, da bi se
zmanjšale disparitete med
cenami kmetijskih pridelkov ter cenami reprodukcijskega materiala za
kmetijstvo.
Nadalje
postavljamo
vprašanje, kaj je bilo storjeno, da bi se zmanjšali
stroški posrednikov tako,

da bi se ob določenih cenah kmetijskih pridelkov v
prodaji na drobno lahko
ustrezno dvignila odkupna
cena kmetijskih pridelkov.
Končno v tej zvezi skupina sprašuje, kako je
možno, da se je v letošnjem letu formirala cena
krmilnih otrobov iz pšenice na višji ravni (cca 40
din po kg) kot je znašala
odkupna cena pšenice
(cca 37 din po kg), saj je
logično, da ob takšnem
razmerju kmet ni bil stimuliran za oddajo pšenice, ki
ima bistveno večjo krmilno vrednost od otrobov.«
Skupina prosi celovit
odgovor, ki bo omogočal
realno planiranje rasti
kmetijske proizvodnje v
potrebnem obsegu.
Na posredovano delegatsko vprašanje je Izvršni
svet Skupščine SR Slove-

nije poslal naslednje pisni
odgovor:
1. Po letu 1983 so se začela nesorazmerja med cenami
reprodukcijskega
materiala in cenami kmetijskih proizvodov naglo poslabševati v škodo kmetijskih proizvodov. Pri opredeljevanju politike cen na
področju agroživilstva se
je zaradi velikega vpliva
stroškov hrane v strukturi
življenjskih stroškov premalo upoštevalo pogoje
proizvodnje: Administrativno določanje cen kmetijskih in živilskih proizvodov
je ob prostem oblikovanju
cen reprodukcijskega materiala, ki ga potrebuje
kmetijstvo in v pogojih hitre rasti stopnje inflacije,
privedlo nekatere osnovne
dejavnosti kmetijstva in živilske industrije v zelo neugoden ekonomski poloporočevalec

žaj. V takšnih pogojih so
začeli proizvajalci, posebno še v zasebnem kmetijstvu, zmanjševati porabo
nekaterih vhodnih repromaterialov (npr. mineralna
gnojila), ki so osnovni pogoj za večjo intenzivnost
kmetijske proizvodnje. Z
namenom, da bi vzpodbujali večjo porabo reprodukcijskega materiala, predvsem mineralnih gnojil, zaščitnih sredstev in semena,
smo tudi z intervencijskimi
sredstvi v pridelavi hrane
regresirali cene nekaterih
vhodnih surovin. Prav tako
smo večino sredstev intervencij, namenjenih za pospeševanje pridelave hrane
v družbenoorganiziranem
zasebnem kmetijstvu, izplačevali v obliki mineralnih gnojil. V pogojih neurejenih odnosov v primarni delitvi smo bili primorani, da tudi s sredstvi intervencij v proizvodnji hrane
odpravljamo osnovna nesorazmerja v pogojih proizvodnje pri posameznih
kmetijskih proizvodih, S
tem smo uporabo intervencijskih sredstev razširili na
različne namene, kar je
zmanjšalo njihovo' učinkovitost ter namesto pospeševalnega, privedlo do
kompenzacijskega učinka
sprejetih
ukrepov.
Pri
predlogu za podaljšanje
sedanjega sistema intervencij v proizvodnji hrane
za leto 1986 se bo Izvršni
svet Skupščine SR Slovenije zavzemali za zoženje
namenov ter za poenostavitev in racionalnejše rešitve pri izvajanju ukrepov in
izplačevanju
intervencijskih sredstev.
Za obdobje 1984 in 1985 je
bil na ravni Jugoslavije sprejet
Družbeni dogovor o zagotavljanju sredstev za regres za
mineralna gnojila in sredstva
za zaščito rastlin v letu 1985 in
pogojih ter načinu uporabe
teh sredstev. Na osnovi tega
dogovora se regresira cene
mineralnih gnojil v višini
17,5%. Ker je začela poraba
mineralnih gnojil ponovno
upadati, posebno v zasebnem
kmetijstvu, zaradi naglega povečevanja njenih cen, je
Skupščina SR Slovenije že dala soglasje za povečanje regresa od 17,5% na 30% za
drugo polovico leta 1985. Izvršni svet Skupščine SR Sloporočevalec

venije bo za planirane obvez- kmetijstva manjše. Hkrati s
nostii za regres za mineralna tem bodo podani osnovni pognojila v letu 1985, vključno s goji za večjo učinkovitost inpredvidenim povečanjem v tervencijskih ukrepov na tistih
drugi polovici leta, zagtovil v področjih reprodukcije, kjer je
proračunu 2.852 mio din sred- potrebno začasno zagotoviti
stev. Izvršni svet Skupščine izboljšanje ekonomskega poSR Slovenije bo pri pobudi za ložaja oziroma zagotoviti popodaljšanje družbenega dogo- goje za prestrukturiranje provora za srednjeročno obdobje izvodnje glede na spremenje1986-1990 vztrajal, da bo kri- ne potrebe domačega in tujeterij za prispevek posameznih ga trga. S tem bodo podani
republik in avtonomnih pokra- tudi osnovni pogoji za večje
jin obseg porabljene hrane in delovanje ekonomskih zakonimineralnih gnojil in ne druž- tosti pri usmerjanju kmetijske
benih proizvod ter da bodo re- proizvodnje in za njeno rajonigres dobili proizvajalci hrane zacijo glede na primerjalne
in ne proizvajalci mineralnih prednosti posameznih pridegnojil, kot je bilo urejeno do lovalnih območij.
sedaj.
2. Na področju blagovnega
Z namenom, da bi znižali prometa ureja vprašanje števicene opreme in strojev, ki jih la posrednikov »Zakon o tepotrebuje kmetijstvo v proiz- meljih poslovanja organizacij
vodnem procesu, je ukinjen združenega dela na področju
prometni davek za vse po- blagovnega prometa in storimembnejše kmetijske stroje in tev v blagovnem prometu ter o
opremo. Prav tako je zmanjša- sistemu ukrepov, s katerimi se
na davčna obremenitev pri na- preprečuje
spodkopavanje
kupu diesel goriva D-2, ki se enotnosti jugoslovanskega truporablja za pogon traktorjev ga na tem področju,« ki velja
in kmetijske mehanizacije v že od 1976. leta. Število podružbenem in družbenoorga- srednikov pri prometu blaga
niziranem zasebnem kmetij- je kljub zakonu v zadnjih letih
stvu. Zmanjšanje davčne obre- mcčno naraščalo, kar je povmenitve znaša 2,00 din/l diesel zročalo povečevanje cen progoriva D-2.
izvodov. Zvezni zbor SkupščiV dolgoročnih planskih do- ne SFRJ je zato s spremembakumentih na nivoju republike mi in dopolnitvami navedenein federacje ter v osnutku ga zakona aprila 1984. leta nadružbenega plana SR Sloveni- tančno opredelil, kaj se šteje
je za obdobje 1986-1990 je kot neopravičeno posredovapredvideno, da bomo z ukrepi nje pri prometu blaga. Tako
razvojne in tekoče ekonomske zakon določa, da je neopravipolitike zagotovili ekonomsko čeno število posrednikov domotiviranost za večjo kmetij- ločenega blaga v prometu, če
sko proizvodnjo. Glede pogo- se promet opravlja ob posrejev za ustvarjanje družbenega dovanju več kot dveh organiproizvoda in dohodka ter od- zacij združenega dela za pronosa do tržišča pa je predvi- met na debelo in ene organideno, da bo kmetijstvo izena- zacij združenega dela za pročeno z drugimi gospodarskimi met na drobo.
panogami. Prav tako osnutek
Z zakonom je prav tako dosrednjeročnega plana predvi- ločeno, da je s kršitvijo navedeva podaljšanje sistema in- denih določb storjena špekutervencij v proizvodnji hrane lacija v blagovnem prometu,
in zagotavljanje sredstev za kar je v skladu z zakonom
zemljiške operacije za nasled- sankcionarno z gospodarskim
nje srednjeročno obdobje.
prestopkom.
V okviru planskih usmeritev
V primerih, ko promet dolona področju zagotavljanja čenih proizvodov opravljata
proizvodnih pogojev za kme- dve organizaciji združenega
tijsko pridelavo in potreb po dela, sta si dolžni razdeliti deoskrbi s hrano v bilančnih ok- lež za pokrivanje stroškov provirih si bo Izvršni svet Skupš- meta na debelo, ki je določen
čine SR Slovenije prizadeval, ali z odlokom o oblikovanju
da v okviru svojih pristojnosti cen proizvodov v prometu na
in možnosti zagotovi pogoje debelo oziroma drobno ali pa
za boljšo izkoriščenost proiz- s samoupravnim sporazumom
vodnih zmogljivosti v kmetij- oziroma pogodbo med proizstvu, predvsem še kmetijskih vajalcem in prometno organipovršin ter pogoje za večjo zacijo. Na ta način je zagotovproduktivnost, ekonomičnost ljeno, da se stroški prometa
in rentabilnost kmetijske pro- tudi v primeru dveh posredniizvodnje. Z večjim delovanjem kov vkalkulirajo v ceno proizpozitivnih tržnih zakonitosti voda samo enkrat.
pri proizvodnji hrane pa bodo
Organi tržne inšpekcije v SR
potrebe po intervencijskih Sloveniji vršijo v zadnjih letih
ukrepih na področju izboljše- poostren nadzor na tem povanja ekonomskega položaja dročju.

3. Z uveljavitvijo novega zakona o sistemu družbene kontrole cen, se s posebnimi
predpisi v letu 1985 za kmetijske pridelke določajo le zaščitne cene, ne pa tudi proizvajalčeve prodajne cene oziroma tako imenovane odkupne
cene, medtem ko cene pšeničnih otrobov in krmilne moke
oblikujejo organizacije združenega dela samostojno.
Pri preverjanju ravni proizvajalčevih in drobnoprodajnih
cen pšeničnih otrobov in pšenične krmilne moke smo ugotovili, da so oblikovane na različnih ravneh. Organizacije
združenega dela in proizvajalci otrobov in krmilne moke so
oblikovali proizvajalčeve cene
otrobov v razponu od 22,41 do
24,36 din za kg, krmilne moke
pa od 29,81 do 31,76 din za
kg. Drobnoprodajne cene
otrobov so oblikovane na ravni od 30,23 do 32,38 din, krmilne moke pa od 37,96 do
40,19 din za kg.
Zvezni izvršni svet in izvršni
sveti Skupščin SR in SAP so
se z dogovorom o ukrepih za
organizirani odkup pšenice letine 1985 med drugim tudi dogovorili, da se bo odkup pšenice letošnje letine vrši! po ceni 37 din za kg pšenice I. kvalitete. Navedena cena predstavlja tudi osnovo za obračun
vrednosti pšenice pri določanju višine deleža bančnih kreditov in kreditov iz primarne
emisije. Tako opredeljeni odkupni ceni pšenice pa je potrebno dodati še druge prejemke pri predelavi pšenice,
kot so premija, regres za seme, regres za umetna gnojila,
razlika v ceni pri zamenjavi
pšenice za koruzo itd. Združeni kmet v SR Sloveniji za kg
pridelane in oddane pšenice
letine. 1985 prejme okoli 52
din za kg pšenice.
Poleg tega je Zvezni izvršni
svet na podlagi 8. člena dogovora sprejel predpis, s katerim
morajo organizacije združenega dela, ki se ukvarjajo s predelavo pšenice, prodati individualnim kmetijskim pridelovalcem pšenice na njihovo
zahtevo otrobe v količini najmanj 10% pšenice, oddane tej
organizaciji združenega dela.
Prav tako je sočasno pričel veljati tudi predpis Zveznega izvršnega sveta, s katerim je
prepovedana uporaba pšenice
za krmo živine.
Izvršni svet Skupščine SR
Slovenije ocenjuje, da so bili
sprejeti potrebni normativni
ukrepi in zagotovljeni ustrezni
ekonomski ukrepi za stimuliranje kmetijskih proizvajalcev
za večjo oddajo pšenice, ne
pa njeno zadrževanje z namenom krmljenja živine.
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POROČILO
delegacije Skupščine SR Slovenije v
Zboru

republik

SFRJ

o

aktov

iz

in

obravnavi

pokrajin
in

pristojnosti

Skupščine

poteku
Zbora

usklajevanja

republik

in

pokrajin
Skupščina SR Slovenije je na sejah zborov junija, julija in
septembra letos med drugim obravnavala osnutke pomembnih sistemskih zakonov s področja ekonomskih odnosov s
tujino, sistema pospeševanja razvoja gospodarsko manj razvitih republik in avtonomnih pokrajin v prihodnjem srednjeročnem obdobju in osnutek družbenega plana Jugoslavije za
obdobje 1986-1990 ter osnutke nekaterih drugih zveznih
zakonov. O poteku usklajevanja in sprejetih odločitvah je
delegacija sproti poročala in predložila tudi pisna obvestila s
sej Zbora republik in pokrajin, iz katerih je razvidno, kako so
bila uveljavljena stališča Skupščine SR Slovenije. Skupščina
SR Slovenije je na podlagi poročil delegacije oblikovala
dodatne usmeritve, pripombe in predloge predvsem z zakonom s področja ekonomskih odnosov s tujino, obenem pa je
delegaciji naložila, da sproti poroča o obravnavi in usklajevanju navedenih aktov.
Zato danes poročamo o začetku usklajevaja osnutka družbenega plana Jugoslavije 1986-1990, o nadaljevaju usklajevanja zakonov s področja ekonomskih odnosov s tujino, o
prvem krogu usklajevanja osnutkov zakonov o pospeševanju
razvoja gospodarsko manj razvitih republik in avtonomnih
pokrajin ter o nadaljnjem usklajevanju zakona o financiranju
federacije in zakona o poravnavi določenih deviznih terjatev.
I. Osnutek družbenega plana Jugoslavije
za obdobje 1986-1990
Skupščina SR Slovenije je na osnutek srednjeročnega
družbenega plana Jugoslavije za obdobje 1986-1990 oblikovala načelna stališča in pripombe, v katerih je ugotovila, da je
odločanje o osnutku družbenega plana močno oteženo, saj še
niso oblikovane celovite in realne ocene materialnih in finančnih okvirov in možnosti razvoja, dosežni še niso temeljni
dogovori o .vsebini potrebnih dograditev sistema ekonomskih
odnosov s tujino ter bančnega in kreditnega sistema, neusklajena so še vprašanja oblik in obsega pomoči za pospeševanje
hitrejšega razvoja gospodarsko manj razvitih republik in SAP
Kosova, sam osnutek plana pa tudi ni pripravljen v skladu z
Zakonom o temeljih sistema družbenega planiranja in o družbenem planu Jugoslavije, kar na mnogih področjih, posebej
pa pri oblikovanju vsebine skupnih programov in planov razvoja odpira še mnoga nerazčiščena načelna in konkretna
vprašanja. Skupščina SR Slovenije je hrati menila, da razvojna politika in usmeritev, ponujena v osnutku družbenega
plana ni dovolj usmerjena v doslednejše uresničevanje in
uveljavljanje družbeno-ekonomskega položaja delavcev, v
večje in doslednejše upoštevanje ekonomskih in tržnih zakonitosti in v bistveno povečano vključevanje jugoslovanskega
gospodarstva v mednarodno menjavo blaga in storitev, posebej na konvertibilna tržišča. Skupščina SR Slovenije je zaradi
tega menila, da bi na podlagi takih ugotovitev bilo smotrno v
Zboru republik in pokrajin najprej opraviti razpravo o načelnih vprašanjih, da bi na podlagi nje Zvezni izvršni svet pripravil prečiščeno besedilo osnutka, ki bi ga ponovno obravnavale skupščine republik in avtonomnih pokrajih. Skupščina
SR Slovenije pa ni nasprotovala, da se o posameznih načelnih
in konkretnih vprašanjih že prične tudi postopek usklajevanja.
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Pooblastila delegacij drugih skupščin so bila zelo različna:
medtem ko so skupščine SR Bosne in Hercegovine, Črne gore
in Makedonije ter SAP Kosovo svojim delegacijam dale pooblastila za dokončen sprejem plana, sta podobna kot naša
skupščina, tudi Sabor SR Hrvatske in Skupščina SR Srbije
predlagali predvsem predhodno načelno razpravo in nista
pooblastili delegacij za uskladitev osnutka. Pri tem je Skupščina SR Srbije izrecno odklonila razpravo o delu osnutka, ki
se nanaša na ukrepe za zaustavljanje relativnega zaostajanja
območja SR Srbije izven območja avtonomnih pokrajin,
dokler Zvezni izvršni svet za reševanje tega vprašanja ne
pripravi konkretnih predlogov v skladu z Dolgoročnim programom gospodarske stabilizacije in smernicami za srednjeročni
plan. Skupščina SAP Vojvodine pa je sicer dala soglasje k
osnutku družbenega plana, vendar ni izrecno pooblastila
svoje delegacije za soglasje k predlogu plana po členu 300/II
Ustave SFRJ. V takih okoliščinah, (upoštevajoč tudi dejstvo,
da je celo Zvezni izvršni svet kot predlatelj osnutka sam
ugotavljal, da je predloženi osnutek glede mnogih bistvenih
vprašanj nedorečen in pomanjkljiv,) je bila razprava oziroma
usklajevanje predloženega osnutka zelo težavna in tudi zelo
različna v posameznih odborih Zbora republik in pokrajin.
V Odboru za finance je bil opravljen prvi krog razprave o
določbah, ki se nanašajo na skupno in splošno porabo (na
sredstva in globalna razmerja za te namene porabe) na politiko pridobivanja in razporejanja dohodka in skupno davčno
politiko. Zvezni izvršni svet je za veliko večino pripomb
Skupščine SR Slovenije izrazil pripravljenost, da jih vgradi v
prečiščeno besedilo osnutka. Delegacije so z dopolnitvami
Zveznega izvršnega sveta soglašale, kar bo Zvezni izvršni svet
upošteval pri pripravi prečiščenega besedila osnutka, v katerem bo ponovno ocenil tudi materialne možnosti razvoja.
Različna pa so ostala stališča delegacij glede financiranja
funkcij federacije, saj so še neusklajena tudi v spremembah
zakona o financiranju federacije.
V Odboru za kreditno-mdnetarni sistem je zaključen prvi
krog obravnave določil s tega področja. Delegacija je v
načelni razpravi vztrajala, da se s planom jasneje določi
politika omejevanja plasmajev bank v odvisnosti od kreditnega potenciala bank z ustreznim reguliranjem obvezne
rezerve, (da se proučijo možne spremembe v izvajanju politike realnih obresti z vidika inflatornih učinkov) da se omeji
uporaba primarne emisije za proračun federacije le za kratkoročno premoščanje priliva sredstev v tekočem letu (in da se
ponovno prouči restriktivnost monetarne politike z vidika
potrebne podpore razvojnim ciljem. Podprla je tudi stališče
Zveznega izvršnega sveta o zoževanju selektivnih namenov in
njihovem vsakoletnem določanju z akti Skupščine SFRJ.
Navedeni predlogi so bili deležni načelne podpore in jih bo
Zvezni izvršni svet vgradil v prečiščeno besedilo osnutka za
nadaljnje usklajevanje. Odbor pa sploh še ni pričel usklajevati
besedila osnutka plana v zvezi s finančno konsolidacijo
gospodarstva in bank), ki je bilo predloženo naknadno) in o
katerem bo usklajevanje pričelo šele na podlagi prečiščenega
besedila osnutka srednjeročnega plana.
V Odboru za trg in cene usklajevanje sploh ni pričelo in je
bilo po načelni razpravi samo ugotovljeno, da načelne opreporočevalec

delitve skupščin republik in avtonomnih pokrajin omogočajo
Zveznemu izvršnemu svetu, da pripravi dopolnjene in nove
rešitve na področju tržišča in cen v prečiščenem besedilu za
nadaljnje usklajevanje. Podobno velja tudi za Odbor za ekonomske odnose s tujino, ki bo usklajevanje nadaljeval o
rešitvah, kot jih bo Zvezni izvršni svet predložil v prečiščenem
besedilu osnutka s tem, da delegacije na podlagi načelne
razprave ugotavljajo, da bi bilo treba jasnejše opredeliti
določbe plana glede izvoznih spodbud, politike zaščite
domače proizvodnje in kriterijev za presojo investicijskih
odločitev z vidika prioritet izvozni proizvodnji. Tudi v Odboru
za vprašanja gospodarsko manj razvitih republik in avtonomnih pokrajin je bilo ugotovljeno, da ni mogoče pričeti usklajevanja o tistih vprašanjih, ki so povezana s posebnimi zakoni, o
čemer poročamo v nadaljevanju.
Glede na vsebino vprašanj, ki jih v srednjeročnem planu
usklajuje odbor za družbeni plan in razvojno politiko in glede
na to, da je bilo v tem odboru tudi največ vprašanj, glede
katerih so skupščine republik in avtonomnih pokrajin terjale
predhodno načelno razpravo, je prav v tem odboru tudi najbolj prišla do izraza različnost pogledov in pooblastil delegacij in težavnost razprave in usklajevanje osnutka plana s
tolikimi pomanjkljivostmi in nedorečenostmi. Naša delegacija
je že prvi dan razprave predlagala, da se pred pričetkom
usklajevanja opravi načelna predhodna razprava o nekaterih
temeljnih vprašanjih osnutka srednjeročnega plana. V tej
usmeritvi je dobila delno podporo delegacij Sabora SR Hrvatske in Skupščine SR Srbije. Obratno pa so posebej delegacije
Skupščine SR Bosne in Hercegovine in SR Črne gore izrecno
vztrajale, da načelna razprava sploh ni potrebna in da niso
potrebni niti odgovori Zveznega izvršnega sveta na načelne
pripombe skupščin republik in avtonomnih pokrajin, temveč
da naj se takoj prične usklajevanje o konkretnih pripombah,
na podlagi odgovorov in stališč Zveznega izvršnega sveta.
Tako usmeritev sta izrecno podpirala tudi delegacija sobranja
•SR Makedonije in Zvezni izvršni svet. Naša delegacija je
vztrajala, da mora Zvezni izvršni svet dati pisne odgovore na
načelne pripombe in stališča naše skupščine.
V Odboru je bil opravljen del načelne razprave o ustreznosti
razvojnih usmeritev in ciljev, o skladnosti osnutka plana s
sistemom planiranja in o odprtih vprašanjih v zvezi s skupnimi
programi in plani razvoja. Hkrati je bilo, kljub konkretni razpravi po stališčih Zveznega izvršnega sveta na konkretne
pripombe skupščin republik in avtonomnih pokrajin ugotovljeno, da vrste najpomembnejših poglavij osnutka plana sploh
ni mogoče usklajevati, dokler Zvezni izvršni svet ne pripravi
bistvenih dopolnil osnutka. Tudi konkretna razprava, ki je
sicer bila opravljena, tako ni pomenila pravega usklajevanja,
temveč je nakazala, katera vprašanja naj Zvezni izvršni svet v
pripravi prečiščenega besedila posebej prouči in na razčiščevanje katerih vprašanj skupščine posameznih republik oziroma avtonomnih pokrajin posebej opozarjajo. Razprava, ki je
pravzaprav pomenila neko vmesno obliko med načelno razpravo in usklajevanjem, je bila zato kljub temu koristna in je
prispevala k razjasnjevanju, katera so temeljna vprašanja
bodočega srednjeročnega plana.
Na podlagi take razprave je Odbor za družbeni plan in
razvojno politiko ob koncu štiridnevnega dela sprejel naslednje sklepe:
»Na podlagi stališč Zveznega izvršnega sveta na pripombe
in predloge skupščin republik in avtonomnih pokrajin na
osnutek plana odbor ugotavlja, da bo Zvezni izvršni svet:
1. opravil usklajevanje osnutka plana z Zakonom o temeljih
sistema družbenega planiranja in o družbenem planu Jugoslavije, upoštevaje opozorila skupščin republik in avtonomnih
pokrajin;
2. podrobneje razdelal in konkretiziral razvojno usmeritev;
3. natančneje razdelal cilje, politiko in naloge razvojne in
ekonomske politike in predložil konkretne ukrepe za njihovo
uresničevanje v II. in III. delu plana. V njih bodo zajeti tudi
pogoji in ukrepi za uresničevanje nalog, ki so nujne za razvoj
družbene reprodukcije in strukturne spremembe v gospodarstvu, način zagotavljanja sredstev za njihovo uresničevanje,
možnosti za zagotavljanje potrebnih sredstev za investicije v
skladu s proizvodno usmeritvijo ter predvidel pogoje, ki bodo
zagotavljali gibljivost akumulacije na samoupravni podlagi;
4. celoviteje obdelal ukrepe za zmanjševanje inflacije
(finančno konsolidacijo gospodarstva, povečanje proizvodnje
in produktivnosti dela in drugo);
3oročevalec

5. preveril vse doslej predvidene kvantifikacije in materialne okvire razvoja ter zagotovil večjo skladnost globalnih
predvidevanj razpoložljivih sredstev za končno porabo z vlaganji v osnovna in obratna sredstva ter z bilanco ekonomskih
odnosov s tujino;
6. pripravil dokončno besedilo III. dela družbenega plana in
ob tem ocenil potrebo, da se v planu navaja delež za skupne
programe, predvidel kateri skupni programi, sprejeti na samoupravni podlagi, so lahko sestavni del plana in ali obstaja
potreba, da pripravo določenih skupnih programov določi in
oroči v družbenem planu;
7. pripravil predloge za zaustavljanje relativnega zaostajanja v razvoju območja SR Srbije izven območja avtonomnih
pokrajin.
Odbor je ugotovil, da je na podlagi doslej opravljene razprave izpolnitev teh obveznosti ZIS nujen predpogoj za
nadaljnje uspešno usklajevanje osnutka srednjeročnega
družbenega plana. Zato'je naložil Zveznemu izvršnemu svetu,
da v prečiščenem besedilu osnutka v skladu s temi ugotovitvami pripravi dopolnitve in natančnejše opredelitve osnutka
plana.
Hkrati s temi je sprejel na znanje obveznost ZIS, da bo vse te
naloge opravil tako, da bo 21. oktobra predložil prečiščeno
besedilo osnutka. Ugotovil je tudi, da je nujno, da o tem
prečiščenem besedilu ponovno razpravljajo vse skupščine
republik in avtonomnih pokrajin v čim krajšem roku, da bi bilo
na podlagi njihovih stališč in pooblastil omogočeno nadaljevanje usklajevanja, ki naj bi intenzivno pričelo ponovno v
prvih dneh novembra. Pogoj za njegov uspešni zaključek je
po mnenju odbora tudi pravočasna uskladitev zakonov s
področja ekonomskih odnosov s tujino in pospeševanje razvoja gospodarsko manj razvitih republik in SAP Kosova.
Na podlagi navedenega delegacija predlaga, da Skupščina
SR Slovenije čim prej obravnava novo prečiščeno besedilo
osnutka srednjeročnega družbenega plana Jugoslavije za
obdobje 1986-1990, ki ga bo Zvezni izvršni svet predložil 21.
10.1985 in ob tej obravnavi da delegaciji konkretne usmeritve
in pooblastila za nadaljnje delo.
II. Osnutki zakonov s področja ekonomskih
odnosov s tujino
Skupščina SR Slovenije je na sejah zborov 3. junija in 24.
julija 1985 obravnavala osnutke zakonov o deviznem poslovanju, o kreditnih odnosih s tujino ter o prometu blaga in
storitev s tujino ter glede na stališča Zveznega izvršnega sveta
oblikovala načelna stališča in predloge do teh osnutkov z
vidika trajnega in prehodnega sistema ekonomskih odnosov s
tujino, ki naj bi začel veljati s 1.1.1986. Na sejah 25. septembra je k prečiščenim besedilom osnutkov navedenih zakonov
oblikovala konkretne pripombe in predloge, delegacijo pa
pooblastila, da vztraja in uveljavi opredeljena stališča glede
zadolževanja v tujini in odplačila tujih kreditov, določanja
pravic do plačevanja v tujino, prioritete izvoznikov in uvoza
opreme ter da pri tem izhaja iz stališč, pripomb in predlogov,
ki so bili oblikovani v SR Sloveniji in ki jih je sprejela Skupščina SR Slovenije na sejah zborov 3. 6. in 24. 7. letos.
Pripombe in predloge k prečiščenemu besedilu, ki so v
mnogočem vsebinsko enake pripombam Skupščine SR Slovenije, je oblikoval tudi Sabor SR Hrvatske s tem, da je Sabor
bolj poudaril vidike neblagovnega deviznega priliva, zlasti od
turizma, in predlagal dosledno ločevanje ureditve pravic plačila v tujino od blagovnih režimov v funkciji zaščite domače
proizodnje. Skupščine drugih republik in avtonomnih pokrajin k prečiščenim besedilom niso dale pripomb, razen k
poglavju o kazenskih določbah. V dosedanjih obravnavah v
odboru za ekonomske odnose s tujino so te delegacije izjavile, da sprejemajo ponujeni koncept Zveznega izvršnega
sveta in se zato do pripomb Skupščine SR Slovenije in Sabora
SR Hrvatske niso posebej opredeljevale, dale pa so nekatere
dodatne pripombe in predloge.
Zvezni izvršni svet je svoja stališča do vseh navedenih
pripomb in predlogov zavzel 7. oktobra. Delegacija je ocenila,
da Zvezni izvršni svet v teh stališčih ni predlagal sprememb in
dopolnitev glede bistvenih pripomb in predlogov na zasnovo
sistema ekonomskih odnosov s tujino, opredeljeno v prečiščenem besedilu osnutkov zakonov. Izrazil je le pripravljenost,
da sprejme pripombe in predloge, ki predlagano zasnovo
izboljšujejo. Zaradi tega je delegacija na sejah odbora o vseh
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treh osnutkih ponovila in dodatno argumentirala vsa stališča
in predloge Skupščine SR Slovenije. Enako je storila tudi
delegacija Sabora SR Hrvatske. Na podlagi razprave v
odboru, od 9. do 11. oktobra, ki je potekala predvsem med
delegacijo Skupščine SR Slovenije in Sabora SR Hrvatske, ter
ZIS, je ZIS na seji 14. oktobra sprejel dodatna stališča, ki jih je
delegacija prejela včeraj popoldne. Teh stališč še nismo
uspeli dovolj podrobno proučiti in se zato pri posameznih
sklopih vprašanj omejujemo le na obvestilo o teh zadnjih
stališčih ZIS.
i
Glede na to, da je skupščina SR Slovenije oblikovala k vsem
trem osnutkom mnogo načelnih in konkretnih pripomb, o
katerih še teče razprava, delegacija poroča le o usklajevanju
najpomembnejših sklopov vprašanj.
1. Določanje pravic do plačevanja v tujini
Zvezni izvršni svet ne sprejema predlogov za ločitev določanja pravic do plačevanja v tujini od blagovnih režimov, niti
predlogov, da bi se te pravice v režimu LBO določale v
odvisnosti od realiziranega izvoza in uvoza v daljšem pretečenem obdobju in to po povprečju panoge ali grupacije, ne pa
posamezne organizacije združenega dela. ZIS še naprej
vztraja, da se določi pravice na podlagi realiziranega uvoza v
enem letu in v zadnjih stališčih predlaga, da se za leto 1986
upošteva kot osnovo realiziran uvoz v letu 1984, medtem ko je
večji realiziran izvoz pripravljen upoštevati le kot korektiv
obsega pravic na podlagi realizacije v preteklem četrtletju in
še to na zahtevo posamezne organizacije združenega dela.
Pri tem ne sprejema predloga, da bi bilo takšno povečanje
avtomatično, temveč vztraja, da je odvisno od globalnega
uresničevanja plačilne bilance, ter tudi ne predloga, da imajo
pravico zahtevati povečanje DPRP ne le aktivni izvozniki,
temveč tudi organizacije združenega dela, ki dosegajo večji
izvoz od povprečja panoge ali grupacije. V zadnjih stališčih
predlaga tudi avtomatično zniževanje pravic do uvoza, če
organizacija združenega dela v tekočem letu zmanjša izvoz
glede na preteklo leto.
ZIS ne sprejema predlogov, da bi v okviru režima LBO
organizacije združenega dela samostojno odločale o tem, da
del pravic do uvoza uporabljajo za uvoz opreme. Za opremo
manjše vrednosi ZIS še naprej vztraja na predlogu, da bi se
takšen uvoz določal v odvisnosti od realiziranega izvoza in
obračunane amortizacije v višini, določeni s plačilno bilanco,
kar pa obsega le manjši del opreme, pri čemer je odprto
vprašanje zagotavljanja deviz za uvoz takšne opreme. Po
predlogih ZIS bi bil pretežni del uvoza opreme večje vrednosti, še posebej za uresničevanje skupnih planov in programov
razvoja, na režimu dovoljenj in kontingentov z neposredno
pravico nakupa deviz na deviznem trgu in neodvisno od
realiziranega izvoza.
2. Prednosti izvoznikov
Glede zagotavljanja prednosti izvoznikov pri plačilih v
tujino za tekočo reprodukcijo ZIS vztraja na opredelitvi, da so
v njegovi zasnovi zagotovljene prednosti izvozne proizvodnje
s tem, da je uresničevanje pravic v režimu LBO z DRP vezano
na realiziran izvoz, da se aktivnim izvoznikom DRP lahko
poveča in da se v primeru neuresničevanja plačilne bilance
kot druga prioriteta zagotavlja uvoz surovin, repromateriala in
rezervnih delov za tekočo reprodukcijo za izvozno proizvodnjo. ZIS tudi sprejema predlog Skupščine SR Slovenije, da se
v primeru neuresničevanja plačilne bilance najprej sprejmejo
ukrepi za pospeševanje izvoza in šele nato omejitveni ukrepi
na področju uvoza.
S tem v zvezi delegacija ocenjuje, da je dosedanja razprava
pokazala, da bo osrednje vprašanje predlaganega sistema
ekonomskih odnosov s tujino delovanje deviznega trga in
položaj posameznih subjektov na tem trgu pri uresničevanju
pravic do plačila v tujino in s tem v zvezi njihova odgovornost
za uresničevanje planov prilivov in odlivov deviz ter planov
izvoza in uvoza. ZIS odločno vztraja na svojem stališču, da se
sicer DRP kot podlaga za pravico do plačil na režimu LBO za
organizacije združenega dela ugotavljajo pri eni banki, da pa
se realizacija plačil za uvoz po vseh režimih, tudi po režimu
LBO, lahko realizira z nalogom in položitvijo dinarske protivrednosi pri katerikoli pooblaščeni banki v Jugoslaviji. Banka
je vsak tak nalog dolžna izvršiti z devizami na svojih računih.
Če teh deviz nima dovolj v okviru dovoljenega maksimuma,
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poravna to plačilo na podlagi predložitve potrebe po vseh
plačilih na medbančnem sestanku enotnega deviznega trga,
dvakrat tedensko.
V razpravi o tem pomembnem vprašanju je bilo na sejah
odbora ugotovljeno, da dosedanji delovni osnutki aktov za
delovanje deviznega trga zaenkrat predvidevajo, da se v primeru začasnega neskladja med povpraševanjem in ponudbo
deviz zagotavljajo prednostno plačila dospelih obveznosti iz
tujih kreditov, konvecijskih obveznosti in uvoz vendar le za
potrebe organizacij združenega dela, katerih izvoz je večji od
uvoza, ne pa tudi za druge izvoznike. Ugotovljeno je bilo tudi,
da bo zaradi časovnega neskladja med prilivi in odlivi na
predhodnih medbančnih sestankih praktično stalno določano, v kolikšnem obsegu bodo banke lahko izvrševale plačila v tujino za posamezne namene. Delegacija zato ocenjuje,
da bi takšno delovanje deviznega trga lahko resno ogrozilo
uresničevanje prednostnega položaja plačil v tujino za
izvozno proizvodnjo, posebej zaradi tega, ker bo trajno določena prednost plačil fiksnih in garantiranih obveznosti.
Zmanjšane možnosti rednega plačevanja drugih plačil za
izvozno proizvodnjo pa lahko razen za aktivne izvoznike,
povzroči bistveno poslabšanje pogojev za realizacijo izvoza.
Možnost omejevanja plačil prek mehanizma delovanja deviznega trga je torej predvidena za vse subjekte v državi neodvisno od tega, kako posamezne organizacije združenega dela
ali banke uresničujejo plan priliva in odliva oziroma izvoza in
uvoza. Pooblaščena banka s tem ne bo imela možnosti, da bi
za posamezne organizacije združenega dela začasno omejevala izvrševanje nalogov za plačila v tujino glede na izpolnjevanje planov izvoza in uvoza te organizacije.
3. zadolževanje v tujini in odplačila tujih kreditov
ZIS in večina drugih delagacij odklanjajo vse predloge, po
katerih je OZD, ki najame kredit v tujini, dolžna zagotavljati
sama ali v sodelovanju z drugimi OZD devizna sredstva za
njegovo vračilo in sicer v okvirih pravic do plačevanja v tujino
na podlagi povečanja DRP v ta namen. ZIS in večina delegacij
meni, da ni sprejemljivo izvajati ukrepe proti OZD, ki ni zagotovila vračanja najetih tujih posojil z omejevanjem njenih
drugih plačil v tujino, temveč le z blokado njenega dinarskega
žiro računa. ZIS je v zadnjih stališčih izrazil pripravljenost, da
odgovornost OZD za realizacijo izvoznih obveznosti zaostri
tako, da se OZD, ki ne izpolnjujejo izvoznih obveznosti, ki jih
je sprejela ob najetju tujega kredita, ustrezno zmanjšajo pravice do vseh drugih plačil v tujino, za uvoz surovin in reprodukcijskega materiala.
ZIS in večina delegacij odklanjajo vse predloge, ki zaostrujejo devizno odgovornost bank za zagotavljanje vračanja tujih
posojil in ne sprejemajo naših predlogov, da se omeji ali
ustavi taki banki pravica plačila v tujino, dokler ne vrne
(proda) deviz bankam, ki so zagotovile poravnavo njenih
obveznosti do tujine. ZIS in druge delegacije vztrajajo na
rešitvi, da se devizno obveznost do tujine v takem primeru
poravnava iz deviz vseh drugih bank in NBJ preko delovanja
enotnega deviznega trga, zoper tako banko pa le uveljavi
ukrep odvzema t.i. velikega pooblastila za poslovanje s tujino.
S tem se dejansko v primeru neodgovornega najemanja tujih
posojil oziroma naizpolnjevanja planiranega priliva in odliva
deviz s strani OZD ali banke, ki je najela ali garantirala vračilo
posojila, vso odgovornost za devizno vračilo prenese na vse
druge banke in NBJ.
, ZIS ne sprejema predloga Skupščine SR Slovenije, da bi
družbeno-pravne osebe poravnale obveznosti vračila tujih
kreditov le s položitvijo dinarske protivrednosti za pretežni del
kreditov, najetih do 31.12.1983, kot ga je predložila Skupščina SR Slovenije. ZIS še naprej vztraja, da bodo sicer banke
dolžne vrniti doslej najeta posojila svojih komitentov, za
katera so dale garancije, vendar z že omenjeno neomejeno
možnostjo dokončnega odkupa deviz na deviznem trgu, oziroma intervencijo NBJ za njihovo vračilo,
j ZIS tudi ne sprejema našega predloga, da naj bi se finančni
Krediti uporabljali predvsem za povečanje izvozne proizvodnje z obveznostjo konkretnih subjektov za povečanje izvoza in
na tej podlagi zagotovljenim vračanjem kredita, temveč
vztraja, da se ti krediti lahko uporabljajo tudi za dokončno
prodajo na deviznem trgu.
; Še naprej je odprto vprašanje vloge NBJ na področju kreditnih odnosov s tujino, zlasti glede uporabe kreditov, ki bi jih
poročevalec

NBJ najemala v tujini. ZIS in večina delegacij ne sprejema
naše pripombe, da NBJ ne sme dokončno prodajati devize,
katerih vir so tuji krediti, ampak da so to lahko le začasne
prodaje oziroma intervencije na medbančnem sestanku
deviznega trga. Delegacija Skupščine Črne gore je v zvezi s
tem, enako kot delegacija SR Hrvatske, predlagala, da se črta
določba, ki predvideva možnost uporabe teh kreditov s prodajo na deviznem trgu.
Glede vračanja doslej najetih blagovnih kreditov na podlagi
posebnega zakona delegacija Sabora SR Hrvatske meni, da ni
sprejemljiv predlog ZIS o možnosti prenosa njihovega odplačila na NBJ (ob hkratnem ustreznem prenosu deviz), naša
delegacija pa je vztrajala na tem, da mora OZD najemnik
takega kredita v celoti izpolniti svoje izvozne obveznosti v
skladu s pogodbo z banko, sicer ji banka ustavi tekoča plačila
s tujino. V zadnjih stališčih ZIS sprejema našo pripombo v tem
smislu, da je poslovna banka devize za prenos na NBJ dolžna
zagotoviti iz tekočega priliva, ne pa z nakupom deviz na
deviznem trgu.
4. povezovanje za skupni izvoz in prerazporejanje pravic do
uvoza
ZIS še naprej vztraja na predlogu, da bi OZD lahko samo na
podlagi samoupravnih sporazumov, ki so sprejeti v okviru
GZJ prerazporejale pravice do uvoza v režimu LBO in ne
sprejema predloga Skupščine SR Slovenije, da bi bilo takšno
razporejanje omogočeno^ z neposrednimi sporazumi med
reprodukcijsko povezanimi OZD. Pri tem je odprto vprašanje,
kakšna naj bi bila vloga GZJ pri sklepanju takšnih sporazumov. S tem v zvezi je še vedno v celoti odprto vprašanje
razporejanja skupnega deviznega priliva OZD, kot ene od
podlag za uresničevanje pravic do plačil v tujino in ugotavljanja izpolnjevanja izvoznih obveznosti na podlagi zakona.
Glede uresničevanja doslej sklenjenih samoupravnih sporazumov po 67. in 68. členu veljavnega zakona, je ZIS odgovoril,
da se bodo lahko še naprej izvajali, v kolikor niso oziroma ne
bodo v nasprotju z določili novega zakona. Na našo dodatno
zahtevo je predstavnik ZIS odgovoril, da so po njegovem
mnenju tudi odnosi skupnega deviznega priliva po 1.
odstavku 67. člena dosedanjega zakona neustavni, saj je
potrebno tudi to določilo povezati z drugimi členi dosedanjega zakona, za katere je Ustavno sodišče Jugoslavije ugotovilo, da niso v skladu z ustavo SFRJ (npr. 5. člen).
5. registracija za opravljanje prometa blaga in storitev s
tujino
V usklajevanju pripomb in predlogov k osnutku zakona o
prometu blaga in storitev s tujino so sicer ZIS in delegacije
Skupščina drugih republik in pokrajin pripravljene sprejeti del
pripomb Skupščine SR Slovenije in Sabora SR Hrvatske.
Pomembno pa je, da ne sprejemajo predlogov, ki se nanašajo
na ločevanje blagovnih režimov od načina plačevanja v tujino. . ZIS odklanja tudi predlog Skupščine SR Slovenije, da je
•pristojni organ dolžan dati soglasje OZD za opravljanje zunanjetrgovinskega prometa, če izpolnjuje vse v zakonu oziroma
drugem predpisu določene pogoje. ZIS n le, da odklanja ta
predlog, ampak predlaga celo bistvene spremembe glede na
prvotni osnutek in sicer:
prvič, da bo pristojni upravni organ pri izdaji soglasja OZD
diskrecijsko ocenjeval, ali je soglasje v skladu s smernicami in
cilji politike Skupščine SFRJ glede razvoja zunanjetrgovinske
mreže in
drugič, da bi ZIS predpisal natančnejše pogoje, ki jih mora
izpolnjevati OZD za vpis v sodni register za opravljanje posameznih vrst zunanjetrgovinskega prometa; pri tem ZIS navaja,
da bi bili to med drugim zlasti kvantitativni pogoji, kot npr.
obseg izvoza posameznih vrst ali skupin blaga ter obseg
sredstev, s katerimi mora razpolagati takšna OZD.
Prva omenjena dopolnitev pomeni poskus t.i. koncesijskega sistema pri opravljanju gospodarskih dejavnosti v
nasprotju s t. i. normativnim sistemom, v katerem vsaka OZD
lahko opravlja določeno dejavnost, če izpolnjuje z zakonom
ali drugim predpisom določene pogoje. Na tej podlagi bo
upravni organ bolj ali manj poljubno določal, koliko in katere
OZD lahko sploh opravljajo zunanjetrgovinski promet, sam
zagotavljal specializacijo itd. izven neposrednega odločilnega
vpliva dohodkovnih in drugih kakovostnih rezultatov poslovanja in gospodarjenja OZD. Naša delegacija je zato zahtevala o
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tej dopolnitvi mnenje Zakonodajne-pravne komisije Zbora
republik in pokrajin, najavila pa je tudi možnost iniciative za
razpravo o tem na pristojnih zveznih družbenih svetih.
6. Med drugimi pomembnejšimi vprašanji vas obveščamo,
da ZIS pri vseh zakonih v celoti odklanja vse predloge, da bi
pomembnejše odločitve ZIS moral sprejemati v soglasju s
pristojnimi organi republik in pokrajin. ZIS pri tem za del
predlogov odgovarja, da ne gre za odločanje o pomembnih
materialnih vprašanjih, deloma pa, da bo zagotovljena
ustrezna vloga republik in pokrajin z odločanjem v Skupščini
SFR Jugoslavije pri določanju politike na posameznih
področjih. ZIS prav tako odklanja predlog, da bi ponovno
proučil vlogo in naloge ISEOT v sistemu ekonomskih odnosov
s tujino. Ta predlog je dala le Skupščina SR Slovenije.
Obveščam vas tudi, da je OEOT na predlog naše delegacije
zahteval, da ZIS v najkrajšem času predloži uradne osnutke
podzakonskih predpisov za izvedbo vseh treh zakonov, kar bo
šele omogočilo celovit vpogled v pričakovano delovanje
novega sistema in tudi oceno njegovih učinkov.
Delegacija bo dodatno zahtevala, da ZIS hkrati s temi gradivi predloži tudi prvo zasnovo projekcije plačilne bilance za
leto 1986.
★ ★ ★
Delegacija meni, da na podlagi dosedanjih stališč ZIS in
dosedanje razprave o vseh treh osnutkih zakonov ne more
predlagati spremembe doslej prejetih pooblastil za svoje delo.
Delegacija bo še naprej uveljavljala stališča, pripombe in
predloge Skupščine SR Slovenije. Pri tem ugotavlja, da bo
sicer določene konkretne predloge Skupščine SR Slovenije
lahko uveljavila, hkrati pa o<£enjuje, da ZIS in večina drugih
delegacij ni pripravljena odstopiti od temeljne zasnove predloženih zakonov.
Delegacija je Izvršni svet Skupščine SR Slovenije in druge
dejavnike v republiki podrobno obvestila o vseh stališčih in
predlogih iz dosedanje razprave. Delegacija ocenjuje, da bo
treba že za naslednje seje zborov Skupščine SR Slovenije
ponovno vsestransko proučiti vse doslej ponujene predloge
in rešitve ZIS ter na tej podlagi oceniti, kako naj delegacija
deluje pri nadaljnjem usklajevanju navedenih zakonov.
III. Osnutki zakonov v zvezi s sistemom
pospeševanja gospodarsko manj razvitih
republik in avtonomnih pokrajin
„
Skupščina SR Slovenije je dala soglasje k osnutku zakona o
republikah in avtonomnih pokrajinah, ki se v obdobju
1986-1990 štejejo za gospodarsko manj razvite, k osnutku
zakona o dopolnilnih sredstvih gospodarsko manj razvitim
republikam in avtonomnim pokrajinam, k osnutku zakona o
sredstvih sklada federacije za kreditiranje razvoja gospodarsko manj razvitih republik in avtonomnih pokrajin in k spremembam zakona o tem skladu, oblikovala načelna stališča in
predloge naložila delegaciji, da sproti poroča o poteku usklajevanja in da po končanem usklajevanju da soglasje k predlogom zakonov.
Kot skupno načelno pripombo je Skupščina SR Slovenije
oblikovala zahtevo, da Zvezni izvršni svet predloži materialne
bilance, iz katerih bi bili razvidni finančni tokovi v gospodarstvu po republikah in avtonomnih pokrajinah in med njimi
pregled planskih usmeritev za prihodnje srednjeročno
obdobje po republikah in avtonomnih pokrajinah, ocene
realno razpoložljivega družbenega proizvoda za porabo, razvojne rezultate v republikah in avtonomnih pokrajinah, pregled vseh pospeševalnih ukrepov z materialnimi učinki ipd.
vse z namenom, da se omogoči vsestransko spoznavanje in
obravnava problemov, ciljev, doseženih rezultatov ter realnih
možnosti za ureditev pospeševanja gospodarsko manj razvitih republik in avtonomnih pokrajin za naslednje srednjeročno obdobje. Zvezni izvršni svet je predložil obsežna analitična dokumentacijska gradiva, (16 različnih analiz in informacij), ki so z obilico podatkov vsaj v splošnem omogočila, da
so bili upoštevani v razpravi, čeprav so delegacije podatke
uporabljale predvsem za podkrepitev svojih stališč, manj pa je
bilo pripravljenosti za primerjanje razvojnih in materialnih
možnosti in iskanje skupaj sprejemljivih rešitev.
♦
Skupna ugotovitev za dosedanje usklajvanje je, da se
razlike v pogledih na možne rešitve še niso v ničemer zmanj17

šale in da delegacije vztrajajo na stališčih svojih skupščin. Pri
tem skupščine gospodarsko manj razvitih republik in SAP
Kosova praviloma zahtevajo večji obseg sredstev sklada federacije in dopolnilnih sredstev, ter nasprotujejo povečanemu
deležu za združevanje ter predlagani preobrazbi sklada. Razvitejše republike in SAP Vojvodina pa imajo povsem
nasprotne predloge. Ob takšnih razlikah v stališčih je Zvezni
izvršni svet odklonil praktično vse pripombe in vztraja, da se
predloženi osnutki, razen manj bistvenih sprememb, sprejmejo v besedilu, ki ga je predložil Zvezni izvršni svet.
V zvezi z osnutkom zakona o republikah in avtonomnih
pokrajinah, ki se bodo v obdobju 1986-1990 štele za manj
razvite, je Skupščina SR Slovenije predlagala, naj se z zakonom določi rok, do kdaj bodo sprejeti kriteriji, merila in mejne
vrednosti za določanje stopnje gospodarske razvitosti.
Podobne pripombe imata tudi Sabor SR Hrvatske in Skupščina SAP Vojvodine. Naša delegacija je predlagala, naj se z
zakonom določi, da bo Skupščina SFRJ do konca 1986. leta
sprejela ustrezen akt o teh kriterijih. Nekatere druge delegacije so tak predlog podprle, Zvezni izvršni svet in nekatere
druge delegacije pa predlagajo, da naj bi o tem vnesli opredelitev enake vsebine v družbeni plan Jugoslavije s tem, da bo
Zvezni izvršni svet potrebna gradiva za nadaljnje delo pri
kriterijih predložil do konca marca 1986.
Delegacija predlaga, da jo pooblastite, da lahko da soglasje
k eni ali drugi rešitvi, ker obe zagotavljata, da se delo na
kriterijih bistveno pospeši, kar je bil tudi smisel pripombe
Skupščine SR Slovenije.
V zvezi z zakonom o dopolnilnih sredstvih proračuna federacije za financiranje družbenih služb v gospodarsko manj
razvitih republikah in avtonomnih pokrajinah je naša delegacija predlagala, naj se stopnja zniža od predlaganih 0,53%
družbenega proizvoda na 0,51% In naj se nato vsako leto
zmanjša še za 0,03%. Takšno rešitev je podprla SR Srbija,
podobno stališče imata tudi Sabor SR Hrvatske in SAP Vojvodina. Obratno pa so vse manj razvite republike in SAP Kosovo
utemeljevale, da je v osnutku predlagana stopnja prenizka
(SR Makedonija predlaga 0,70%, SR BiH 0,74%), oziroma
komaj sprejemljiv minimu, da pa degresija sploh ni sprejemljiva. ZIS vztraja na predloženih rešitvah, ki jih ponovno utemeljuje s podatki o potrebnih sredstvih za družbene službe v
manj razvitih republikah in SAP Kosovo. Iz teh podatkov je
razvidno, da bi se s predlaganim obsegom dopolnilnih sredstev zagotovilo povečanje povprečne ravni skupne in splošne
porabe na prebivalca v manj razvitih od 70,3% v letu 1984 na
74,1% v letu 1990 glede na povprečno porabo v SFRJ, pri
čemer je predvidena poraba različna po posameznih republikah in SAP Kosovo. Kljub temu bi SAP Kosovo ob koncu
srednjeročnega obdobja dosegla le 66% oz. 2/3 povprečja
porabe na prebivalca, ob nadpovprečni obremenitvi z davki in
prispevki na zaposlenega. Predlagano znižanje Pbsega in
degresija bi kljub povečanju lastnih sredstev manj razvitih za
3,8% omogočilo le 1,7% zmanjšano zaostajanje ravni porabe
na prebivalca. Predlagano povečanje pa bi sicer omogočilo
zvišanje ravni nad 75% poprečja Jugoslavije, vendar bi bilo
treba zagotoviti dodatno 32 milijad dinarjev, zato Zvezni
izvršni svet ocenjuje, da bi bilo v nasprotju s politiko zmanjševanja porabe po dolgoročnem programu gospodarske ekonomske stabilizacije. Manj razvite republike in SAP Kosovo ne
pristajajo na znižanje deleža, niti na prerazdelitev v korist SAP
Kosovo. Delegacija nima pooblastila, da bi dala soglasje k.
povečanemu obsegu. Kljub odklonilnemu stališču Zveznega
izvršnega sveta pa si bo še naprej prizadevala, da se uvede
določena degresija.
Delegacija je prav tako predlagala, naj se posebej določi
obveznost SDK v manj razvitih republikah in avtonomnih
pokrajinah, da spremljajo namensko porabo dopolnilnih sredstev in da o tem poročajo Skupščini SFRJ ob sprejemanju
proračuna federacije, čemur nasprotujejo vse manj razvite
reublike in pokrajine, pa tudi Zvezni izvršni svet, ki menijo, da
je družbeni nadzor zagotovljen z zakonom o SDK, z zakonom
o izvrševanju proračuna federacije in z akti skupščin manj
razvitih republik in avtonomnih pokrajin. Delegacija bo še
poskušala uveljaviti stališče, da se v skladu z dolgoročnim
programom ekonomske gospodarske stabilizacije in Dolgoročnim planom Jugoslavije ustrezno uredi učinkovit družbeni
nadzor namenske porabe dopolnilnih sredstev in da je o tem
obveščena Skupščina SFRJ.
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Poleg tega bo v nadaljnjem usklajevanju sporna določba,
da se dopolnilna sredstva določijo glede na planirani družbeni proizvod in da se ne obračunavajo ob koncu leta po
realiziranem družbenem proizvodu.
V usklajevalnem postopku so delegacije skupščin SR
Bosne in Hercegovine, Črne gore, Makedonije in SAP Kosovo
vztrajale, da se dopolnilna sredstva določijo z deležem v
ocenjenem družbenem proizvodu, ki se ga med letom usklajuje z nominalnimi gibanji in dokončno obračuna po preteku
leta, SR Bosna in Hercegovina pa dodatno predlaga, naj velja
kriterij povprečne porabe na prebivalca v SFRJ. Zvezni izvršni
svet je pripravljen sprejeti le del zahtev in sicer tako, da bi se
dopolnila sredstva med letom usklajevala z novo ocenjenim
družbenim proizvodom, ni pa pripravljen sprejeti letnega
poračunavanja. Delegacija predlaga, da jo tako kot pri zakonu
p financiranju federacije pooblastite, da lahko soglaša z medletnim usklajevanjem, vendar največ do povprečne rasti
splošne in skupne porabe v republikah in avtonomnih pokrajinah ob pogoju, da je obremenitev z davki in prispevki najmanj
enaka povprečju SFRJ.
3. V zvezi z osnutkom zakona o sredstvih sklada lahko
samo poročamo, da se usklajevanje ni moglo začeti, ker je
Skupščina SR Srbije zahtevala, da se Zvezni izvršni svet
opredeli do njenih predlogov, po katerih bi se polovica predlaganih sredstev, torej 0,78% prepustilo SR Srbiji za zruževanje sredstev za razvoj manj razvitih območij (51 občin) znotraj
republike, kar je opredelila kot pogoj za začetek usklajevanja.
Zvezni izvršni svet je po prvotnih zagotovilih, da bo še proučil
zahteve Srbije, sporočil stališče, da predlog SR Srbije ni
sprejemljiv, ker v osnovi spreminja sistem zagotavljanja sredstev sklada in da bi bilo treba sprejeti druge ukrepe, ki bi za
SR Srbijo imeli enake materialne učinke. Na zahtevo naše
delegacije pa bo Zvezni izvršni svet posredoval tudi izračune,
kaj takšen predlog SR Srbije pomeni za obveznosti drugih
republik in AP do sklada. Usklajevanje tega zakona se bo
začelo po 21. 10., tako da je tudi sprejetje drugih zakonov v
mnogočem odvisno od uskladitev tega materialno najpomembnejšega zakona. Delegacija je v skladu s stališči Skupščine SR Slovenije predlagala, da se odstotek 1,56% družbenega proizvoda zmanjša na 1,33%, da so republike in pokrajtne dolžne razmerje med sredstvi za združevanje in za
obvezno posojilo določiti z medsebojnimi dogovori, ki morajo
biti sklenjeni do konca leta 1986, delež sredstev za združevahje pa ne sme biti manjši od 50%, medtem ko je z dogovori
možno tudi 100% združevanje. S temi dogovori naj bi bil tudi
ugotovljen delež sredstev, združenih za skupne programe po
družbenem planu Jugoslavije, ki jih republike in avtonomne
pokrajine štejejo v združena sedstva po tem zakonu za izvajanje teh programov v manj razvitih.
Zvezni izvršni svet tudi glede vseh drugih pripomb vztraja
na predloženih rešitvah in predlaganih 1,56% družbenega
proizvoda ponovno utemeljuje s podatki, da je bilo že opravljeno znižanje od 1,86% iz sedanjega srednjeročnega obdobja
ha 1,56% (torej je za 0,30% manjši delež v družbenem proizvodu), pri čemer je Zvezni izvršni svet upošteval predvsem
posežene rezultate in politiko večje naslonitve na lastne sile,
za približno 20% hitrejši razvoj in realno nekoliko nižjo učinkovitost investicij od povprečja Jugoslavije. Delegacija bo še
Uveljavljala navedene dopolnilne predloge, vendar poudarja,
<Ša je Zvezni izvršni svet do njih že zavzel v celoti odklonilno
^tališče.
4. V zvezi s spremembami zakona o skladu federacije je
delegacija v načelu opozorila, da predlagane spremembe ne
pomenijo dejanske preobrazbe sklada v smeri odločujoče
vloge združenega dela pri upravljanju s sredstvi sklada, uveljavljanja združevanja dela in sredstev kot osnovne oblike
pospeševanja in učinkovitega družbenega nadzora namenske
porabe sredstev sklada. Podobne pripombe imajo tudi Skupščine SR Hrvatske, SR Srbije in SAP Vojvodine, medtem ko
manj razvite republike in SAP Kosovo vztrajajo, da se veljavni
Žakon čimprej spreminja z opozorili, da je sklad ustanovljen z
Pstavo SFRJ za kreditiranje razvoja, da ima utečeno poslovanje in pomembno vlogo za razvoj manj razvitih ipd. Zvezni
izvršni svet vztraja na predloženih rešitvah.
Delegacija je predlagala spremembe in dopolnitve na podlagi predlaganih dopolnitev zakona o sredstvih sklada federapije. Ker ti novi predlogi še niso bili v razpravi, saj se usklajevanje zakona o sredstvih sklada še ni začelo, je bilo tudi
usklajevanje tega zakona oteženo oziroma so predlogi ostali
poročevalec

le kot podlaga za nadaljnje usklajevanje, gre pa za precejšnjo
spremembo v načinu zagotavljanja sredstev sklada, s tem pa
tlidi v funkcijah sklada, ki bi bil bolj podrejen odločitvam
republik in avtonomnih pokrajin v njihovih medsebojnih
dogovorih. Delegacija bo predlagane pripombe še naprej
uveljavljala, čeprav Zvezni izvršni svet vztraja na predloženih
rešitvah.
* * *
Delegacija bo o nadaljnjem usklajevanju vseh štirih zakonov ponovno poročala. V nadaljnjem usklajevanju bo poskušala še naprej argumentirano uveljavljati vse pripombe in
predloge Skupščine SR Slovenije. Vztrajala bo na stališču, da
se skupne obveznosti gospodarstva SR Slovenije do gospodarsko manj razvitih republik in SAP Kosova v prihodnjem
srednjeročnem obdobju morajo relativno zmanjšati in to v
čimvečji meri. Vztrajala bo tudi, da se uveljavijo odnosi in
rešitve, ki bodo v večji meri zagotavljale ustreznejše rezultate
v razvoju manj razvitih republik in SAP Kosovo. Poskušala bo
tudi čimbolj objektivno oceniti, na katerih rešitvah bi bilo
mogoče doseči uskladitev, saj zaradi velikih razlik v stališčih,
ob čvrstem vztrajanju vseh de'agacij samo na svojih stališčih,
Vskladitve ni mogoče pričakovati. Delegacija bo na podlagi
takih ocen skupščine SR Slovenije tudi predlagala nadaljnje
usmeritve za delo in uskladitev zakonov.
IV. Osnutek zakona o spremembah in
dopolnitvah zakona o financiranju federacije
Skupščina SR Slovenije je k dopolnilnemu predlogu Zveznega izvršnega sveta k osnutku zakona o spremembah in
dopolnitvah zakona o financiranju federacije ponovila stajišča, da je treba odpraviti avtomatizme v financiranju in vso
borabo na ravni federacije podrediti realno razpoložljivemu
dohodku. Z vnaprej določenim deležem v narodnem dohodku
naj bi se financiralo le program modernizacije JLA, medtem
ko naj bi vsi drugi porabniki zveznega proračuna, z izjemo
invalidsko-borčevske zaščite, delili usodo gibanja skupne in
splošne porabe. Obseg dopolnilnih sredstev naj bi se po
predlogu Skupščine SR Slovenije vnaprej določil le za SAP
Kosovo, medtem ko bi se za gospodarsko manj razvite republike določil z letnimi resolucijami glede na obseg razpoložljivih sredstev. Skupščina SR Slovenije je končno še predlagala,
da se ponovno prouči možnost uvedbe fiskalnega leta julijjunij, kar naj bi omogočilo boljše vpoglede v gospodarska
gibanja preteklega leta in prve polovice tekočega in s tem tudi
realnejše planiranje porabe razpoložljivega dohodka.
V dosedanjem usklajevalnem postopku so predlog Zveznega izvršnega sveta za način financiranja JLA podprle vse
delegacije razen naše, ki je vztrajala na stališču, da naj se
stalni delež v narodnem dohodku kot kriterij financiranja
določi le za potrebe modernizacije JLA. V nadaljnjem usklajevanju delegacija na tem stališču ne bo vztrajala, če bi bil to
pogoj za uskladitev zakona.
V razpravi o načinu zagotavljanja dopolnilnih sredstev za
gospodarsko manj razvite republike in SAP Kosovo so varianto iz dopolnilnega predloga podprle delegacije Sabora SR
Hrvatske ter skupščin SR Srbije in SAP Vojvodine ob nasprotovanju delagacij skupščin SR BiH, Črne gore, Makedonije in
SAP Kosovo, ki so terjale, da se tudi v novi zakon vnese
dosedanja rešitev, ki daje pravico do celotnega poračuna
glede na ustvarjeni družbeni proizvod. Naša delegacija je
definitivni poračun izrecno odklanjala ter predlagala, da se z
medletnim rebalansom zagotovi rast dopolnilnih sredstev le
do višine povprečne rasti skupne in splošne porabe v SFRJ.
Delagacija s tem v zvezi predlaga, da jo pooblastite, da
poskuša doseči, da bi se obseg dopolnilnih sredstev med
letom sicer lahko usklajeval glede na novo ocenjeno nominalno rast družbenega proizvoda, vendar največ do povprečne rasti splošne in skupne porabe v republikah in avtonomnih pokrajinah ob pogoju, da je obremenitev z davki in
prispevki najmanj enaka povprečju SFRJ.
Zvezni izvršni svet je sprejel pobudo, da bo proučil uvedbo

poročevalec

fisklanega leta tako, da bi se zagotovil postopen prehod do
leta 1990.
V skladu s temi usmeritvami bo delegacija uveljavila že
dano pooblastilo za soglasje k predlogu zakona.
V. Zakon o poravnavi določenibdeviznih terjatev
O poteku usklajevanja je delegacija že poročala v juniju in
juliju. 25_. julija 1985 je bilo usklajevanje prekinjeno. Delegacija SR Črne gore, SR Hrvatske, SAP Kosova in naša delegacija so dotlej usklajeno besedilo sprejele, delegacije drugih
skupščin pa so vztrajale na pripombah, ki pomenijo nadaljnje
pritiske za občutno širitev obsega pobotanja in tudi posegajo
v dinarski del posledic pobotanja, likvidnost poslovnih bank
in pokrivanje tečajnih razlik.
Zvezni izvršni svet zavrača predloge za razširitev deviznega
pobotanja in to utemeljuje s tem, da se s predloženimi rešitvami v osnutku izboljšuje položaj pooblaščenih bank glede
deviznih obveznosti do Narodne banke Jugoslavije v skupnem znesku 1.482,6 miliona $, od tega za SR BiH 86,1 mio $,
SR Črna gora 43,8 mio $, SR Hrvatska 613,6 mio I, SR
Makedonija 59,9 mio I, SR Slovenija 105,6 mio $, SR Srbija
izven AP 444,4 mio $, SAP Kosovo 49,1 mio $ in SAP Vojvodina 80,1 mio $. Upoštevaje lanske decembrske spremembe
deviznega zakona, ki je tudi uredil spremembo dela začasnih
deviznih prodaj v dokončne, bi bil skupni učinek 2.024,44 mio
$, od tega za SR BiH 102,6 mio $, SR Črno goro 125,2 mio $,
SR Hrvatsko 613,6 mio I, SR Makedonijo 168,58 mio $, SR
Slovenijo 105,6 mio $, SR Srbijo izven AP 305,5 mio $, SAP
Kosovo 123,94 mio $, SAP Vojvodino 279,4 mio $.
Tako ostane izven pobotanja le povečanje kratkoročnega
dolga v obdobju od 31. 12. 1980 do 31. 12. 1982 skupno 470
mio $ ali po posameznih bankah: Beograjska združena banka
114 mio $, Gospodarska banka Sarajevo 136,0 mio$, Ljubljanska banka 214 mio $ in Investicijska banka Titograd 6 mio $. Iz
navedenega sledi, da plačilo 470 mio $ kratkoročnih kreditov
po vseh navedenih pobotanjih bremeni le štiri banke, od tega
z 214 mio $ Ljubljansko banko, vključno z vsemi dinarskimi
obveznostmi za pokrivanje tečajnih razlik. Delegacija zaradi
tega predlaga, da jo pooblastite, da začne uveljavljati pobot
tega zneska v primeru, če bi tudi druge delegacije zahtevale
rešitev tega vprašanja, kar je npr. delecacija Skupščine SR
Srbije že najavila kot možnost.
V zvezi z zahtevo za spremembo začasnih prodaj, ki jih je
Narodna banka Jugoslavije dela posameznim pooblaščenim
bankam iz nadpovrpečno zadolženih republik in avtonomnih
pokrajin z vsemi spremljajočimi obveznostmi iz tujih kreditov,
ker so bili vir za omenjeje začasne prodaje v končno prodajo,
SR Makedonija vztraja, da se reši tudi vprašanje negativnih
tečajnih razlik za čas od prenosa deviz na posamezne pooblaščene banke do dneva plačila dinarske protivrednosti in
sicer tako, da bi se upošteval tečaj na dan prenosa deviz.
Zvezni izvrši svet zaenkrat to zahtevo zavrača, vendar pa
zaradi velikih likvidnostnih težav SR Makedonije in drugih
nadpovprečno zadolženih republik in avtonomnih pokrajin
meni, da bi bilo možno ta problem razrešiti s spremembo
omenjenih začasnih prodaj v dinarske kredite po srednjem
tečaju na dan spremembe, s čemer bi preprečili nastajanje
novih tečajnih razlik, omogočeno pa bi bilo tudi dinarsko
kreditiranje pod pogoji za likvidnostne kredite NBJ. Ta predlog po oceni delegacije pomeni bistveno razširitev zasnove
zakona tudi na reševanje tečajnih razlik in zagotavljanje
dinarskih kreditov.
Delegacija zato predlaga, da jo pooblastite, da lahko dobljeno pooblastilo za soglasje k predlogu zakona uveljavi le, če
se s tem zakonom ne bodo razreševala tudi vprašanja tečajnih
razlik in če v zakonu ne bo predvideno, da se devizne obveznosti lahko spremene v dinarski kredit iz sredstev Narodne
banke Jugoslavije.
* * *
Delegacija predlaga zborom, da to poročilo sprejmejo in da
pooblastijo delegacijo, da v nadaljnjem usklajevanju izhaja iz
usmeritev in predlogov, ki jih navaja v tem poročilu. '
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Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na 87. seji dne
10. 10. 1985 določil besedilo:
- PREDLOGA ZA IZDAJO ZAKONA O DOPOLNITVI
ZAKONA O UREJANJU NASELIJ IN DRUGIH POSEGOV V
PROSTOR S PREDLOGOM ZAKONA,
ki vam ga pošiljamo v obravnavo na podlagi prve alinee
210. člena, 261., in 262. in 307. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije s predlogom, da ga uvrstite na seje
zborov Skupščine SR Slovenije dne 27. 11. 1985.
Skrajšani postopek predlagamo, ker gre za manj zahUstanovna podlaga za izdajo zakona o spremembi in
dopolnitvi zakona o urejanju naselij in drugih posegov v
prostor je v določbi četrte točke prvega odstavka 321. člena
Ustave SR Slovenije, ki poleg ostalega določa, da Skupščina
SR Slovenije v okviru pravic in dolžnosti republike z zakonom ureja gospodarjenje s prostorom, sistem prostorskega
in urbanističnega planiranja in ukrepe za uresničevanje s
prostorskim in urbanističnim planom začrtane razvojne politike republike.
Zakon o urejanju prostora (Uradni list S RS, št. 18/84)
določa v 54. členu, da urbanistični programi in urbanistični
načrti veljajo do sprejema dolgoročnih planov občin, če niso
v nasprotju z rešitvami v zvezi z urejanjem prostora v sprejetih srednjeročnih družbenih planih; nekatere sestavine urbanističnih načrtov pa tudi najkasneje do 31. 12. 1990. To
pomeni, da so omenjeni urbanistični dokumenti lahko tudi
podlaga za izdajo lokacijskih dovoljenj po zakonu o urbanističnem planiranju (Uradni list SRS, št. 16/67, 27/72 in 8/78).
Postopek v zvezi z lokacijskimi dovoljenji določa zakon o
urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS,
št. 18/84), ki v prvem odstavku 85. člena določa, da se lokacijski postopki, ki temeljijo na zazidalnih načrtih in urbanističnih redih v skladu z 82. členom istega zakona, vodijo po
določbah zakona o urbanističnem planiranju. V tej zvezi pa
citirani zakon ne navaja tudi urbanističnih načrtov, kot to
izhaja iz določb 54. člena zakona o urejanju prostora, ker
predstavlja določeno nejasnost glede možnosti uporabe
urbanističnih programov in urbanističnih načrtov kot podlage za izdajo lokacijskih dovoljenj. Omenjeni problem se je
dejansko pokazal s sodbo Vrhovnega sodišča SR Slovenije
št. 552/84-11 z dne 8.8. 1985, s katero je sodišče odpravilo
odločbo Republiškega komiteja za varstvo okolja in urejanje
prostora št. 350/A-380/84-FM/fv z dne 1. 10. 1984: s to
odločbo je Republiški komite za varstvo okolja in urejanje
prostora potrdil odločbo prvostopenjskega organa, ki je oprl
izdajo lokacijskega dovoljenja na urbanistični načrt. Iz obrazložitve omenjene sodbe Vrhovnega sodišča pa izhaja, da
norma glede možnosti uporabe navedenega urbanističnega
akta ni dovolj jasna iz zgoraj navedenih razlogov.

tevno dopolnitev zakona o urejanju naselij in drugih
posegov v prostor.
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na podlagi 85.
člena poslovnika Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije
določil, da bosta kot njegova predstavnika pri delu skupščinskih delovnih teles sodelovala:
- Jože KAVČIČ, član Izvršnega sveta in predsednik
Republiškega komiteja za varstvo okolja in urejanje prostora,
- Tomaž VUGA, namestnik predsednika Republiškega
komiteja za varstvo okolja in urejanje prostora.
Po podatkih Republiškega komiteja za varstvo okolja in
urejanje prostora je bilo v SR Sloveniji izdano cca 1000
lokalcijskih dovoljenj na območjih, ki so urejena samo z
urbanističnimi programi, zlasti pa z urbanističnimi načrti.
Vsa ta dovoljenja po navedeni sodbi Vrhovnega sodišča SR
Slovenije nimajo pravne podlage: to pa pomeni veliko motnjo v stanovanjski in drugi graditvi.
Da se navedena pomanjkljivost zakona odpravi, je treba
dopolniti prvi odstavek 85. člena zakona o urejanju naselij in
drugih posegov v prostor z določbo, po kateri bo nedvoumno, da so urbanistični programi in urbanistični načrti v
skladu s prvim in tretjim odstavkom 54. člena zakona o urejanju prostora lahko tudi podlaga za izdajo lokacijskih dovoljenj.
Novih finančnih sredstev oziroma novih materialnih obveznosti za republiko, občine, organizacije združenega deia in
druge samoupravne organizacije in skupnosti ter za občane
predlagana dopolnitev zakona ne bo nalagala, kakor tudi ne
novih nalog za republiške in občinske upravne organe,
samoupravne organe organizacij združenega dela in druge
samoupravne organizacije in skupnosti in občane.
1. člen
V zakonu o urejanju naselij in drugih posegov v prostor
(Uradni list SRS, št. 18/84) se prvi odstavek 85. člena dopolni
tako, da se glasi:
»Lokacijski postopki, ki temeljijo na zazidalnih načrtih in
urbanističnih redih v skladu z 82. členom tega zakona, in
lokacijski postopki, ki temeljijo na urbanističnih programih in
urbanističnih načrtih v skladu s prvim odstavkom 54. člena
zakona o urejanju prostora (Uradni list SRS, št. 18/84) oziroma na določenih sestavinah urbanističnih načrtov v skladu
s tretjim odstavkom 54. člena zakona o urejanju prostora, se
vodijo po določbah zakona o urbanističnem planiranju.«
2. člen
Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
SR Slovenije.

SKUPŠČINA
SOCIALISTIČNE REPUBLIKE SLOVENIJE
IZVRŠNI SVET
OBRAZLOŽITEV
Zakon o urejanju prostora (Uradni list SRS, št. 18/84) določa
pokazal tudi s sodbo Vrhovnega sodišča SR Slovenije št. 552/
v prvem odstavku 54. člena, da veljajo urbanistični programi
84-11 z dne 8. 8. 1985, s katero je sodišče odpravilo odločbo
in urbanistični načrti, sprejeti po zakonu o urbanističnem
Republiškega komiteja za varstvo okolja in urejanje prostora
planiranju (Uradni list SRS, št. 16/67, 27/72 in 8/78), do sprešt. 350/A-380/84 -FM/fv z dne 1. 10. 1984; s to odločbo je
jetja dolgoročnih planov občin, razen v delih, ki so v nasprotju
Republiški komite za varstvo okolja in urejanje prostora potrs sprejetim srednjeročnim družbenim planom. Za nadaljnje
dil
odločbo prvostopenjskega organa, ki je oprlo izdajo lokaobdobje - do sprejetja novih prostorskih izvedbenih aktov
cijskega
dovoljenja na urbanistični načrt. Iz obrazložitve omeoziroma do 31. 12. 1990 pa podaljšuje veljavnost le določenim
njene sodbe Vrhovnega sodišča izhaja, da norma glede možsestavinam obstoječih urbanističnih načrtov, ki se nanašajo
nosti uporabe navedenega urbanističnega akta ni dovolj
na prometno, komunalno in vodnogospodarsko infrastrukjasna iz zgoraj navedenih razlogov.
turo, kolikor te sestavine niso v nasprotju s prostorskimi
sestavinami dolgoročnega in srednjeročnega družbenega
Po podatkih Republiškega komiteja za varstvo okolja in
plana občine, sprejete v skladu z določbami zakona o urejaurejanje prostora je bilo od uveljavitve zakona o urejanju
nju prostora (tretji odstavek 54 člena). Iz navedenega izhaja,
naselij in drugih posegov v prostor do 31. 8. 1985 izdano
da so omenjeni dokumenti, če niso v nasprotju s srednjeročpovprečno na slovensko občino 15 lokacijskih dovoljenj na
nim družbenim planom občine, ne samo dolgoročni planski
območjih, ki so urejena samo z urbanističnim programom,
akti za urejanje prostora do sprejema dolgoročnih planov
zlasti pa z urbanističnim načrtom. Torej je bilo v tem času
občin, temveč tudi možna podlaga za izdajo lokacijskih dovoizdanih okoli 1000 takihdovoljjenj. Dejstvo, da se omenjena
ljenj in sicer v prvem obdobju urbanistični programi in urbanidovoljenja ne nanašajo le na gradnjo objektov v lasti občanov,
stični načrti, v drugem prehodnem obdobju pa le nekatere
temveč tudi na objekte iz družbenega sektorja (proizvodni
sestavine urbanističnih načrtov.
objekti, objekti družbenega standarda in pod.), ter so glede na
Postopek v zvezi z izdajo lokacijskih dovoljenj določa zakon
navedeno sodbo Vrhovnega sodišča SR Slovenije brez pravne
o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list
podlage, terja, da se ta situacija čimprej uredi.
SRS, št. 18/84). Ta zakon določa v prvem odstavku 85. člena,
Navedeno problematiko je možno urediti tako, da se
da se lokacijski postopki, ki temeljijo na zazidalnih načrtih in
dopolni prvi odstavek 85. člena zakona o urejanju naselij in
urbanističnih redih v skladu z 82. členom istega zakona,
drugih posegov v prostor z določbo, po kateri se tudi lokacijvodijo po določbah zakona o urbanističnem planiranju; v tem
ski postopki, ki temeljijo na urbanističnih programih in urbaokviru pa zakon ne navaja urbanističnih programov in urbaninističnih načrtih oziroma na določenih sestavinah urbanističstičnih načrtov, kot to izhaja iz določb 54. člena zakona o
nih načrtov v skladu s prvim in tretjim odstavkom 54. člana
urejanju prostora.
zakona o urejanju prostora, vodijo po določbah zakona o
To predstavlja nejasnost glede možnosti uporabe urbaniurbanističnem planiranju. S tako dopolnitvijo bo omogočena
stičnih programov in urbanističnih načrtov tudi kot podlago
nedvoumna
uporaba določb 54. člena zakona o urejanju
za izdajo lokacijskih dovoljenj. Ta problem se je dejansko
prostora kot podlage za izdajo lokacijskih dovoljenj.

PREDLOG ZAKONA
o spremembah
davku

in

dopolnitvah

iz dohodka temeljnih

združenega dela

in

delovnih

zakona o

organizacij
skupnosti

(ESA-602)
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na 88. seji dne
14. 10. 1985 določil besedilo:
- PREDLOGA ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O DAVKU IZ DOHODKA TEMELJNIH
ORGANIZACIJ ZDRUŽENEGA DELA IN DELOVNIH SKUPNOSTI,
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
1. člen
V 4. členu zakona o davku iz dohodka temeljnih organizacij
združenega dela in delovnih skupnosti (Uradni list SRS, št.
18-1097/80 in 23-1006/83) se četrta in peta alinea nadomestita z novima alineama, ki se glasita:
- obveznosti, določene z zakonom ali na podlagi zakona,
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in na podlagi 215. in 216. člena poslovnika Skupščine SR
Slovenije določil, da bodo kot njegovi predstavniki pri
delu skupščinskih delovnih teles sodelovali:
- Rudi ŠEPIČ, član Izvršnega sveta in republiški sekretar za finance,
- Ada GORJUP, namestnica republiškega sekretarja
za finance,
- Zvonko DRAKSLER, republiški podsekretar v Republiškem sekretariatu za finance,
- Marija FERLEŽ, pomočnica republiškega sekretarja
za finance
- 70% povprečnih osebnih dohodkov delavcev v SR Sloveniji v preteklem letu.«
Osma, deveta in deseta alinea se črtajo.
2. čien
Osma alinea 8. člena se spremeni tako, da se glasi:
priloga poročevalca

- v naložbe za uvajanje večizmenskega dela«.
3. člen
Za 8. členom se dodajo novi 8.a, 8.b in 8.c člen, ki se glasijo:
»8.a člen
Pri pogodbenih organizacijah združenega dela se davčna
osnova zmanjša za odplačilo sredstev, ki jih je ustanovitelj
oziroma poslovodja združil v pogodbeno organizacijo združenega dela, in za nadomestilo za gospodarjenje s tako združenimi sredstvi po drugem odstavku 35. člena obrtnega zakona
(Uradni list SRS, št. 1-3/79 in 6-261/83).
8.bčlen
Davčna osnova se zmanjša za znesek, ki ga je davčni
zavezanec iz čistega dohodka ali iz sredstev rezerv vplačal
brez obveznosti vračanja za pokrivanje izgub v drugih temeljnih organizacijah združenega dela v letu, za katero se ugotavlja davčna obveznost.
8.C člen
Davčna osnova se zmanjša za znesek izplačanih dodatkov,
»za delo v posebnih delovnih pogojih, in sicer za nočno delo,
za delo na dan tedenskega počitka in za delo ob praznikih«.
4. člen
Drugi odstavek 9. člena se nadomesti s tremi novimi
odstavki, ki se glasijo:
»Po prejšnjem odstavku izračunani osnova se zmanjša še
za:
- 25%, če znaša odstotni delež od 5 do 10%
- 50%, če znaša odstotni delež nad 10 do 20%
- 75%, če znaša odstotni delež nad 20 do 40%
- 100%, če znaša odstotni delež nad 40%.
Davčne olajšave iz prejšnjih odstavkov veljajo le za devizni
priliv, dosežen v konvertibilnih devizah.
V devizni priliv iz prvega odstavka tega člena se ne všteje
del prihodkov, doseženih z zastopanjem tujih firm.«
5. člen
Na koncu prvega odstavka 10. člena se črta pika in doda
besedilo »ter od dohodka rudnikov z jamsko eksploatacijo«.
6. člen
Za 10. členom se doda nov 10.a člen, ki se glasi:
»10. a člen
Davek se ne obračunava in ne plačuje od dela dohodka
davčnega zavezanca, ki je uporabljen za znanstveno-raziskovalno delo, izumiteljstvo in racionalizatorstvo ter z izobraževanje delavcev.«
7. člen
V 16. členu se besedilo »52. člena zakona o ugotavljanju in
razporejanju celotnega prihodka in dohodka« nadomesti z
besedilom »zakona o ugotavljanju in razporejanju celotnega
prihodka in dohodka ter o ugotavljanju in razporejanju prihodka«.
SKUPŠČINA SR SLOVENIJE
IZVRŠNI SVET

»19. a člen
Obveznost za obračun in plačilo davka ter obresti zastara v
petih letih po preteku leta, v katerem je nastala davčna obveznost.
Pravica davčnega zavezanca do vračila plačanega davka in
obresti, ki jih ni bil dolžan plačati, zastara v petih letih po
preteku leta, v katerem jih je plačal.
19. b člen
Zastaranje obveznosti za obračun in plačilo davka ustavi
vsako uradno dejanje pristojnega organa oziroma službe, ki
mu je namen obračun in plačilo davka in je dano v vednost
davčnemu zavezancu.
Zastaranje pravice do vračila nepravilno ali preveč plačanega davka in obresti ustavi vsako dejanje, ki ga davčni
zavezanec stori pri pristojnem organu oziroma službi, da
doseže vračilo. Po vsaki ustavitvi zastaranja začne znova teči
zastaralni rok. Zastaranje nastopi v vsakem primeru, ko preteče deset let od dneva, ko je prvič pričelo teči.
19. c člen
Če med letom vplačane akontacije davka presežejo predvideno mesečno dinamiko vplačil iz tega vira ali če prilivi iz
drugih virov republiškega proračuna med letom naraščajo
preko predvidene dinamike, Republiški sekretariat za finance
zniža višino nadaljnjih akontacij ali začasno ustavi vplačevanje nadaljnjih akontacij. '
Če se na podlagi prilivov akontacij za prvih šest oziroma
devet mesecev tekočega leta ugotovi, da se bo z vplačili davka
po veljavnih davčnih stopnjah nabralo znatno več sredstev,
kot je za ta vir predvideno v republiškem proračunu za tekoče
leto, Izvršni svet Skupščine SR Slovenije predlaga Skupščini
SR Slovenije znižanje veljavnih davčnih stopenj. Če se z vplačili davka po obračunu za tekoče leto nabere
več sredstev, kot je za ta vir predvideno v republiškem proračunu za tekoče leto, se presežna sredstva prenesejo v republiški proračun za prihodnje leto in se upoštevajo pri določitvi
obveznosti za prihodnje leto«.
9. člen
V prvem odstavku 21. člena se besedilo »15.000 dinarji«
nadomesti z besedilom »50.000 dinarji«.
V drugem odstavku se besedilo »od 3000 do 10.000 dinarjev« nadomesti z besedilom »od 15.000 do 30.000 dinarjev«.
10. člen
V prvem odstavku 22. člena se besedilo »od 5000 do 50.000
dinarjev« nadomesti z besedilom »od 15.000 do 150.000 dinarjev«.
V drugem odstavku se besedilo »od 1000 do 5000 dinarjev«
nadomesti z besedilom »od 3000 do 15.000 dinarjev«.
11. člen
Ta zakon začne veljati 1. januarja 1986.

OBRAZLOŽITEV

i. UVOD
Skupščina SR Slovenije je na sejah Zbora združenega dela
in Zbora občin dne 14. maja 1985 obravnavala osnutek
zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o davku iz
dohodka temeljnih organizacij združenega dela in delovnih
skupnsoti. Zbora sta sprejela osnutek zakona in naročila
Izvršnemu svetu Skupščine SR Slovenije, da pripravi predlog
zakona in da pri pripravi predloga prouči in ustrezno upošteva predloge in pripombe delovnih teles skupščine in zborov, pripombe skupin delegatov ter pripombe delegatov na
sejah zborov.
priloga poročevalca

8. člen
Za 19. členom se dodajo novi 19.a, 19. b in 19. c člen, ki se
glasijo:

Na podlagi osnutka zakona ter predlogov in pripomb iz
skupščinske razprave je za razpravo v Skupščini SR Slovenije
pripravljen predlog zakona o spremembah in dopolnitvah
zakona o davku iz dohodka temeljnih organizacij združenega
dela in delovnih skupnosti.
Glede na to, da se pretežni del rešitev iz osnutka zakona v
tem predlogu ne spreminja in da k njim v dosedanji razpravi
tudi ni bilo pripomb, se v tej obrazložitvi ne ponavljajo širše
utemeljitve predlaganih rešitev, ki so bile podrobneje prikazane v prejšnjih fazah zakonodajnega postopka.
V nadaljevanju te obrazložitve je podrobneje prikazano,
kateri predlogi in pripombe iz skupščinske razprave b
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osnutku zakona so upoštevane v tem predlogu in kako so
upoštevane, katerih predlogov in pripomb iz skupščinske
razprave predlagatelj ni sprejel in zakaj jih ni sprejel ter katere
rešitve se v primerjavi z osnutkom zakona predlagajo na novo.
V osnutku dogovora o spremembah in dopolnitvah dogovora o usklajevanju davčnega sistema, ki ga je Skupščina SR
Slovenije že obravnavala, je predvideno, da se kot nova
odbitna postavka pri ugotavljanju davčne osnove upoštevajo
»obresti, ki se nadomeščajo iz dohodka«. V nadaljnjem
postopku za pripravo navedenega dogovora pa se predsetavniki nekaterih republik in avtonomnih pokrajin s takšno rešitvijo niso strinjali tako, da v tem trenutku še ni jasno, kakšno
bo dokončno stališče glede uveljavitve predlagahe nove
odbitne postavke. Zato navedene rešitve iz osnutka medrepubliškega dogovora nismo mogli vnesti v ta predlog zakona. Če
bo to vprašanje dokončno rešeno pred obravnavo tega predloga zakona v Skupščini SR Slovenije, bomo predlagali, da se
ustrezna rešitev vključi v ta zakon z amandmajem.
II. PREGLED PREDLOGOV IN PRIPOMB
IZ SKUPŠČINSKE RAZPRA VE O OSNUTKU
ZAKONA, KI SO VTEM PREDLOGU UPOŠTEVANI
1. Ocena obveznosti po novi ureditvi
Skupina delegatov za Zbor občin in Zbor združenega dela
Skupščine SR Slovenije iz občine Slovenj Gradec je predlagala, da naj predlagatelj ob pripravi predloga zakona prikaže
izračun, iz katerega bo razvidno, aH pomenijo predlagane
spremembe za davčne zavezance večje ali manjše obremenitve, zlasti še glede na to, da letošnji in lanski dohodek temeljnih organizacij nista primerljiva.
V zvezi z navedenim predlogom navajamo naslednjo primerjavo obremenitve davčnih zavezancev med obstoječo in
predlagano novo ureditvijo:
Predlagane rešitve v zakonu bodo pomembno vplivale na
oblikovanje davčne osnove pri davčnih zavezancih. Primerjavo oblikovanja davčne osnove po veljavnih predpisih in
predlaganih rešitvah smo pripravili za obdobje januar-junij
1985. Podatki za to obdobje so namreč že pripravljeni na
podlagi novega obračunskega zakona, zato sprememba obračunskega sistema ne vpliva več na oblikovanje davčne osnove.
Iz podatkov, izkazanih v obračunu tega davka za obdobje
januar-junij^ 1985,, je razvidno, da predstavlja davčna osnova
61% doseženega dohodka gospodarstva za isto obdobje.
Upoštevaje davčne olajšave, ki predstavljajo 26% doseženega
dohodka, je bilo v obdobju januar-junij 1985 obdavčeno 38%
doseženega dohodka. Predlagane spremembe pri odbitnih
podstavkah bodo pomembno vplivale na delež obdavčliiveaa
dohodka.
Delež odbitne postavke povprečni osebni dohodki se z
28,4% v doseženem dohodku za primerljivo obdobje zniža na
19,8%; nova odbitna postavka zakonske obveznosti je v doseženem dohodku udeležena s 15,3%. Navedena sprememba v
odbitnih postavkah se bo odrazila na zmanjšanju deleža
obdavčljivega dohodka, ki znaša okoli 29,2% doseženega
dohodka za obdobje januar-junij 1985.
Navedene spremembe so prikazane samo globalno, s tem
da se bodo po posameznih dejavnostih odrazile različno,
odvisno od strukture dohodka posameznega zavezanca. Vpliv
delovanja predlaganih rešitev na oblikovanje davčne osnove
gospodarstva je razviden iz priložene tabele.
2, Dodatek za nočno delo, delo na dan
tedenskega počitka in delo ob praznikih kot
odbitna postavka
V obstoječem sistemskem davčnem zakonu je dodatek za
nočno delo, delo na dan tedenskega počitka in delo ob
praznikih predpisan kot posebna odbitna postavka. Glede na
to, da medrepubliški dogovor o usklajevanju davčnega
sistema te odbitne postavke ne predvideva, je bila izpuščena
tudi v osnutku zakona.
V skupščinski razpravi o osnutku zakona je bilo zoper
takšno rešitev več pripomb. Tako so skupina delegatov za
Zbor občin in Zbor združenega dela iz občine Litija, skupina
delegatov za Zbor občin in občine Maribor Ruše in skupina
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delegatov za Zbor občin iz občine Piran predlagali, da naj se
navedeni dodatki tudi v prihodnje upoštevajo kot odbitna
postavka oziroma davčna olajšava, saj bi ukinitev te ugodnosti neposredno prizadela številne davčne zavezance, ki
morajo zaradi tehnološkega pomena delati neprekinjeno
(turizem, promet), ali si prizadevajo za boljše izkoriščanje
zmogljivosti.
Glede na razloge, ki so bili navedeni v skupščinski razpravi,
predlagatelj navedene pripombe sprejema in predlaga, da se
omenjeni izdatki še naprej izločajo pri izračunu davčne
obveznosti, vendar ne več kot odbitna postavka temveč kot
posebna olajšava, kar je v skladu z rešitvami iz medrepubliškega dogovora o usklajevanju davčnega sistema.
3. Prenašanje presežnih vplačil v proračun
za prihodnje leto
Glede morebitnih prevelikih prilivov med letom in presežkov iz naslova davka po dokončnem obračunu davčne obveznosti je v osnutku zakona predvidena naslednja rešitev če
prilivi akontacjj davka presegajo predvideno mesečno dinamiko vplačilI ali če prilivi iz drugih virov republiškega proračuna naraščajo preko predvidene dinamike, se zniža višina
akontacij ali začasno ustavi vplačevanje nadaljnjih akontacij,
če pa se po dokončnem obračunu davka nabere več sredstev,
kot je za ta vir predlagano v republiškem proračunu, se
presežna sredstva prenesejo v proračun za prihodnje leto in
upoštevajo pri določitvi obveznosti za prihodnje leto.
Skupina delegatov za Zbor občin iz občine Maribor Ruše je
izrazila pomislek k takšnemu prenašanju presežkov v proračun za prihodnje leto in predlagala, da je treba namesto te
rešitve uveljaviti znižanje davčnih stopenj, če se ugotovi, da
so tekoči prilivi nad predvideno dinamiko.
V zvezi s to pripombo pripominjamo, da je bila navedena
ideja skupine delegatov v dosedanji praksi pogosto realizirana. Kakor hitro so ocene prilivov proti koncu leta kazale na
to, da bodo prihodki iz tega vira po veljavnih davčnih stopnjah
presegli predvidene okvire, je predlagatelj vselej pripravil
predlog za znižanje davčnih stopenj. To je bilo izvedeno v letu
1984 in 1983 in tudi v nekaterih prejšnjih letih. Zato predlagatelj pobudo skupine delegatov sprejema in predlaga, da se
obveznost predlagatelja, da ob presežnih prilivih proti koncu
leta predlaga znižanje davčnih stopenj, izrecno navede v
zakonu. Poleg tega pa predlagatelj predlaga, da naj rešitev o
pienašanju morebitnih presežkov po končnem obračunu v
proračun za prihodnje leto ostane v zakonu še naprej, saj je
praktično nemogoče povsem natančno predvideti oziroma
vnaprej izračunati ustrezen prihodek iz tega vira. Če bodo
prilivi proti koncu leta kazali na znatne presežke, bo predlagatelj predlagal znižanje davčnih stopenj, če pa bo kljub temu
(ali tudi brez znižanja) prišlo do manjših presežkov, se ti
presežki prenesejo v proračun za prihodnje leto na račun
prihodnje davčne obveznosti.
III. PREGLED PREDLOGOV IN PRIPOMB
IZ SKUPŠČINSKE RAZPRA VE O OSNUTKU
ZAKONA, KI V TEM PREDLOGU NISO
UPOŠTEVANI
1. Odstotni del povprečnih osebnih dohodkov kot
odbitna postavka
Po osnutku zakona se kot posebna odbitna postavka pri
izračunu davčne obveznosti upošteva 70% povprečnih osebnih dohodkov delavcev v SR Sloveniji v preteklem letu. Tako
opredeljena odbitna postavka približno ustreza obsegu najnižjega zneska, ki zagotavlja materialno in socialno varnost
delavca v letu, za katero se ugbtavlja davčna obveznost. Tako
določena odbitna postavka je smiselno tudi v skladu s sprejetim medrepubliškim dogovorom o usklajevanju davčnega
sistema, po katerem so kot odbitna postavka pri izračunu
davčne osnove upoštevajo zajamčeni osebni dohodki.
K predlagani rešitvi je bilo v skupščinski razpravi izrečeno
več pripomb. Pripombe so imeli: skupina delegatov za Zbor
občin in zbor združenega dela iz občine Kranj, odbor za
finance Zbora občin; skupina delegatov za Zbor občin in
občine Ljubljana Šiška, skupina delegatov za Zbor občin iz
priloga poročevalca

občine Maribor Ruše in skupine delegatov za Zbor občin in
občine Piran. Vse to pripombe se v glavnem nanašajo na
' predvideno višino povprečnega osebnega dohodka kot
odbitne postavke. Delegati so menili, da 70% poprečnih osebnih dohodkov delavcev v republiki v preteklem letu ne zagotavlja z dogovorom u usklajevanju davčnega sistema predvidenega zajamčenega osebnega dohodka, ker se bo ta glede
na inflacijska gibanja in rast življenjskih stroškov med letom
spreminjal in bo predvidoma višji od predlaganega odstotka v
osnutku zakona. Delegati so predlagatelju naročili, da
ponovno preveri te izračune in predlaga ustrezno povečanje
predvidenega odstotka te odbitne postavke. Delegati iz
občine Kranj pa so menili, da predlagane koncepcije odstotnega dela povprečnega osebnega dohodka kot izvedbene
oblike za realizacijo odbitne postavke zajamčenih osebnih
dohodkov ne kaže sprejeti, čeprav je to izrecno predvideno v
medrepubliškem dogovoru.
Predlagatelj ocenjuje, da predlagane rešitve za določitev
odbitne postavke osebnih dohodkov kot posebne oblike za
uveljavitev z medrepubliškim dogovorom sprejete obveznosti
ni mogoče zavračati. Temeljna rešitev glede priznavanja
odbitne postavke na račun osebnih dohodkov (zajamčeni
osebni dohodek) je torej z medrepubliškim dogovorom že
sprejeta, odprta pa ostaja možnost, da se ta kategorija smiselno izrazi z ustreznim odstotkom povprečnih osebnih
dohodkov v republiki v preteklem letu, kar omogoča lažji
izračun davčne obveznosti.
Predlagatelj je temeljito proučil pripombe delegatov glede
opredelitve višjega odstotnega deleža odbitne postavke osebnih dohodkov.
Kljub nekaterim opozorilom, ki so bila dana v razpravi,
predlagatelj meni, da je predložena rešitev najustreznejša.
Razmerje nad zneskom, ki opredeljuje socialno in materialno
varnost delavcev v letu, za katero se ugotavlja davčna obveznost, in povprečnim osebnim dohodkom delavcev v preteklem letu, je odvisno od dosežene ravni osebnih dohodkov v
preteklem letu, gibanja osebnega dohodka v tekočem letu in s
tem povezano politiko opredeljevanja višine zneska, ki zagotavlja socialno in materialno varnost delavca. Glede na to, se
delež zneska, ki zagotavlja socialno in materialno varnost
delavca, izražen v povprečnem osebnem dohodku preteklega
leta, spreminja odvisno od gibanja osebnega dohodka v tekočem letu.
Po mnenju predlagatelja tekoča in predvidena gibanja
kažejo, da bi 70% povprečnea osebnega dohodka v preteklem
letu najbolj ustrezalo tistemu delu osebnega dohodka, ki
zagotavlja socialno in materialno varnost delavcev v tekočem
letu. Predvidenih 70% povprečnega osebnega dohodka v preteklem letu torej ustreza povprečni višini zajamčenega osebnega dohodka v tekočem letu. Razmere na področju delitve
dohodka so se v zadnjem času tako spremenile, da prejemajo
danes delavci za ista opravljena dela in naloge tako različno
višino osebnih dohodkov, da predstavlja povprečje precejšen
otlmik od najvišjih oziroma najnižjih osebnih dohodkov. Upoštevajoč temeljno usmeritev razporejanja dohodka, da je
višina osebnih dohodkov odvisna od rezultatov poslovanja,
torej tudi od dohodka, bi se s predlagano rešitvijo bolj približali ustavnemu načelu, da vsak subjekt prispeva za kritje
splošnih družbenih potreb v sorazmerju s svojo ekonomsko
močjo.
2. Izvozne stimulacije
a) Skupina delegatov za Zbor občin iz občine Piran je k
obstoječi rešitvi za izvozne stimulacije izrazila dve pripombi.
Prva pripomba je splošna in navaja, da skladno z dogovorom
o temeljih davčne politike v predlaganem zakonu ni kakšnih
posebnih stimulacij za povečan izvoz na konvertibilno tržišče.
Z drugo konkretno pripombo pa je skupina delegatov predlagala, da naj se izvozne stimulacije priznajo tudi delovni skupnosti (poleg temeljne organizacije, ki dosega devizni priliv), ki
opravlja dela in naloge za temeljne organizacije v sestavi
delovne organizacije, ki je izvozno usmerjena.
V zvezi s prvo pripombo pripominjamo, da je dosedanja
praksa pri izvajanju zakona pokazala, da je obstoječa ureditev
pospeševanja izvoza na konvertibilno področje z davčnimi
olajšavami primerna in da je zato ni treba spreminjati. Obstoječa rešitev vzpodbuja davčne zavezance, da čimvečji delež
celotnega prihodka oblikujejo s prodajo blaga in storitev na
priloga poročevalca

konvertibilno tržišče. Olajšave za delež izvozne realizacije v
celotnem prihodku so progresivne, tako da davčni zavezanec
pri 40% udeležbe izvozne realizacije v celotnem prihodku
sploh ne plača več davka?Spremembe obstoječe ureditve v
primerjavi z medrepubliškim dogovorom o temeljih davčne
politike niso potrebne, saj je naša obstoječa rešitev za priliv s
konvertibilnega tržišča ugodnejša od rešitev iz navedenega
dogovora.
Predloga, da naj bi se davčne olajšave priznale ne le temeljnim organizacijam ampak tudi delovnim skupnostim, po mnenju predlagatelja ni mogoče sprejeti. Temeljno načelo davčne
ureditve je, da se prizna izvozna stimulacija tistemu davčnemu zavezancu, ki je proizvedel blago oziroma opravil storitev in s tem dosegel konvertibilen devizni priliv. Osnova za
priznanje izvozne davčne olajšave je doseženi devizni priliv.
Delovna skupnost opravlja praviloma le strokovne naloge za
temeljne organizacije in ni neposredno nosilec izvoznega
posla. Svoj celotni prihodek in dohodek pridobiva praviloma
na podlagi samoupravnega sporazuma s temeljnimi organizacijami po načelu neposredne svobodne menjave dela, ne pa z
ralizacijo na tržišču. Če bi torej priznali davčno stimulacijo
poleg temeljni organizaciji, ki je dosegla devizni priliv, še
delovni skupnosti, ki zanjo opravlja strokovne naloge, bi to
pomenilo, da je bila za isti devizni priliv priznana davčna
stimulacija dvema subjektoma. Če pa je delovna skupnost
organizirana tako (v skladu s 403. členom zakona o združenem delu), da dejansko dosega devizni priliv, potem veljajo
tudi zanjo olajšave po obstoječem zakonu.
b) V obstoječi ureditvi je glede izvozne stimulacije uveljavljeno načelo, da se davčna osnova zmanjša za odstotni delež,
ki ustreza razmerju med dinarsko vrednostjo vsega izvoza
blaga in storitev, povečano za izvozno stimulacijo, in celotnim
prihodkom davčnega zavezanca. K tej rešitvi je dala skupina
delegatov za Zbor združenega dela in Zbor občine iz občine
Kranj pripombo, da naj se pri ugotavljanju te davčne olajšave
prizna le celotni prihodek, dosežen s prodajo izven delovne
organizacije (torej le eksterna realizacija).
Navedena pripomba po mnenju predlagatelja -ni sprejemljiva, saj je celotni prihodek enotna kategorija, v kateri so
zajeti vsi načini pridobivanja celotnega prihodka, in ga zato s
tem zakonom ni mogoče omejiti le na posamezno obliko
pridobivanja prihodkov. Takšna kategorija (celotni prihodek)
je postavljena kot izhodišče za oblikovanje izvozne davčne
olajšave tudi v medrepubliškem dogovoru o temeljih davčne
politike in je torej tudi iz tega razloga v republiškem zakonu ni
mogoče spreminjati. Sicer pa razmerja med temeljnimi organizacijami v sestavi delovne organizacije po zakonu o združenem delu ne temeljijo na kupoporodajnih odnosih med
temeljnimi organizacijami, temveč na načelih pridobivanja
skupnega prihodka.
3. Ukinitev olajšave za naložbe v odpravo
nočnega dela
Skupina delegatov za Zbor združenega dela in Zbor občin iz
občine Litija je nasprotovala predlagani rešitvi v osnutku
zakona, da se v prihodnje odpravi obstoječa olajšava, ki se
nanaša na naložbe za odpravo nočnega dela. Po mnenju
skupine delegatov bi morala ostati ta olajšava v veljavi še
naprej, ali pa vsaj modificirana v tem smislu, da se nanaša le
na odpravo nočnega dela žena (k čemur nas napotujejo tudi
mednarodne konvencije).
Predlagane pobude po mnenju predlagatelja ni mogoče
sprejeti. Ze v obstoječi ureditvi je glede tega vprašanja določeno nasprotje med davčnima zakonoma: po sistemskem
davčnem zakonu se dajejo olajšave za naložbe v odpravo
nočnega dela, po izvedbenem davčnem zakonu pa za naložbe
v uvajanju večizmenskega (torej tudi nočnega) dela. Navedeni
olajšavi torej nista združljivi, zato predlagamo, da se obstoječa olajšava za naložbe v odpravo nočnega dela v prihodnje
ukine. Pri tem izhajamo iz obstoječe gospodarske situacije,
ko je v skladu s problematiko nezaposlenosti potrebno poiskati nove možnosti za zaposlovanje delavcev (predvsem mladih) in v zvezi s tem zagotoviti tudi ustrezne stimulacije za
odpiranje novih delovnih mest (tudi z uvajanjem večizmenskega dela). Takšno izhodišče je jasno poudarjeno tudi v
medrepubliškem dogovoru o temeljih davčne politike. Predlog, da naj se ta olajšava omeji le na naložbe za odpravo
nočnega dela žena, pa bi bil težko uresničljiv tudi zaradi tega,

ker se dela v okviru posameznih izmen praviloma ne delijo na
ženska in moška dela.
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4. Olajšave za znanstveno raziskovalno delo
V osnutku zakona je predvidena posebna davčna olajšava,
po kateri se davek ne obračunava in ne plačuje od dela
dohodka davčnega zavezanca, ki je uporabljen za znanstveno
raziskovalno delo, izumiteljstvo in racionalizatorstvo ter za
izobraževanje delavcev. V zvezi s to rešitvijo je dala skupina
delegatov za Zbor občin in občine Tolmin pripombo, da naj se
prouči možnost, da se od davčne osnove odšteje del dohodka
za tekoče leto, ki je bil pridobljen z izumiteljstvom (pri čemer
ni jasno razvidno, ali predlaga skupina delegatov to olajšavo
poleg olajšave iz osnutka ali namesto nje).
V zvezi z navedenim predlogom pripominjamo, da je bila
takšna rešitev, kot jo predlaga skupina delegatov, že predvidena v prejšnjih fazah zakonodajnega postopka. Vendar je
bilo v razpravah o predlaganih rešitvah poudarjeno, da je
ugotavljanje takšnega dela dohodka zelo zapleteno in bi povzročilo dodatna administrativna opravila in da je zato primernejša rešitev, da se kot olajšava prizna tisti del dohodka, ki je
bil uporabljen za znanstveno raziskovalno delo in izumiteljstvo. S tem je organizacijam združenega dela dana vzpodbuda za hitrejše uveljavljanje izumiteljstva in racionalizatorstva, kar je v skladu z dogovorjeno politiko izvajanja resolucijskih usmeritev ena temeljnih nalog našega tehnološkega razvoja v prihodnje. S takšno rešitvijo bomo davčne zavezance
vzpodbudili, da z delom dohodka predvsem v okviru neposredne svobodne menjave dela pospešujejo raziskovalno delo
in izboljšujejo izobrazbeno strukturo zaposlenih. Glede na
navedeno je predlagatelj mnenja, da je v osnutku zakona
predlagana rešitev primernejša od rešitve, ki jo predlaga skupina delegatov, zato jo povzema tudi v predlogu zakona.
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IV. PREDLAGANE NOVE REŠITVE V PRIMERJAVI
Z OSNUTKOM ZAKONA
V skladu z obstoječo ureditvijo in medrepubliškim dogovorom o temeljih davčne politike je v osnutku zakona določeno,
da se davek ne obračunava in ne plačuje od dohodka premogovnikov z jamsko eskploatacijo.
V osnutku družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1986
do 1990 je predvideno, da bo v okviru ukrepov davčne politike
v naslednjem srednjeročnem planskem obdobju oprostitev
obračunavanja in plačevanja davka razširjena od premogovnikov z jamsko eksploatacijQ na vse rudnike z jamsko eksploatacijo. V skladu z navedeno plansko usmeritvijo predlagamo,
da se navedena oprostitev, ki je glede na položaj teh rudnikov
trajnejšega značaja, uveljavi s tem sistemskim zakonom. Pripominjamo, da ta oprostitev ne bo imela večjih posledic v
prilivu davka, saj ti rudniki glede na njihov ekonomski položaj
tudi doslej niso veliko prispevali za splošno porabo (to so
rudniki svinca v Mežici, živega srebra v Idriji, uranove rude na
Žirovskem vrhu in kaolina v Črni).
Druge davčne olajšave, ki so predvidene z osnutkom družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1986 do 1990, bodo
urejene v izvedbenem davčnem zekonu za isto plansko obdobje.
V. FINANČNE IN DRUGE POSLEDICE
S tem zakonom ne bodo nastale nove finančne obveznosti
za proračune družbenopolitičnih skupnosti.
Vpliv predlaganih novosti v davčnem sistemu na spremembe finančnih obveznosti davčnih zavezancev je okvirno
prikazan v prejšnjih poglavjih, podrobneje pa bo to prikazano
v postopku obravnavanja in sprejemanja izvedbenega davčnega zakona za naslednje srednjeročno plansko obdobje.
Ta zakon tudi ne bo povzročil povečanja administrativno
tehničnih in drugih strokovnih opravil pri uporabnikih družbenih sredstev.

1. Doseženi dohodek
2. Del skupnega dohodka, ki
pripada drugim OZD in delovnim skupnostim iz naslova vračila združenih
sredstev in nadomestila za
gospodarjenjE z združenimi sredstvi
3. Del skupnega dohodka, ki
pripada kmetom in drugim
delovnim ljudem
4. Znesek obveznosti do delovnih skupnosti
5. Prispevek za biološka vlaganja v gozdove
6. Del dohodka doseženega v
tujini
, 7. Del dohodka, ki pripada tujim osebam
8. Odsotni del povprečnega
OD v SR Sloveniji v preteklem letu
9. Dodatek za nočno delo, delo na dan tedenskega počitka
10. Del sredstev rezerv, ki jih je
davčni zavezanec vplačal
brez obveznosti vračila za
pokrivanje izgub
11. Prispevek za pokrivanje
stroškov enostavne reprodukcije železniškega gospodarstva
12. Zmanjšanje davčne osnove
pri POZD
13. Zakonske obveznosti
14. Odbitne postavke skupaj
15. Davčna osnova (zap. št. 1
- 14)
16. Vlaganja v kmetijstvo
17. Vlaganja v ribištvo
18. Vlaganja v predelavo mleka in rib, izgradnjo skladišč za živilske industrije
za kmetijske pridelke in
objekte za predelavo odpadkov z živilsko krmo, v
izgradnjo gozdnih cest ter
v izgradnjo objektov za pridobivanje mineralnih gnojil
19. Vlaganja v izgradnjo gozdnih cest
20. Vlaganja v izgradnjo objektov za pridobivanje energije
21. Vlaganja v izgradnjo objektov za prenočevanje turistov
22. Vlaganja v razvoj družbenega gospodarstva
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23. Vlaganja v proizvodne
zmogljivosti v državah v
razvoju
15
24. Vlaganja v razvoj višjih
oblik obmejnega gospodarskega sodelovanja
390
25. Vlaganja v izgradnjo čistilnih naprav za vodo In zrak
636
26. Vlaganja v opremo, ki se
uporablja za raziskovalno
delo
19
27. Vlaganja v pridobitev materialnih pravic dinarskega
izvoza
14
28. Vlaganja v naložbe za odpravo nočnega dela in za
izvajanje večizmenskega
dela
330
29. Vlaganja v programe LO in
v zavarovanje družbenega
premoženja
1.402
30. Vlaganja v stanovanjsko izgradnjo
14.966
31. Vlaganja na manj razvita
območja v SR Sloveniji
11.914
32. Investije v SAP Kosovo
337
33. Investicije manj razvitih SR
v SFRJ
609
34. Zmanjšanje davčne osnove
za delež izvoza
97.202
35. Dodatek za nočno delo
36. Del sredstev rezerv, ki jih je
davčni zavezanec vplačal
brez obveznosti vračila za
pokrivanje izgub
, 37. Davčne olajšave skupaj
133.348
38. Osnova za obračun davka 195.401

15
390
636
19
14
330
1.402
14.966
11.914
337
609
97.202
4.642
1.992
25,9 139.982
37,9 150.478

27,2
?9,2

PREGLED DOLOČB ZAKONA O DAVKU IZ
DOHODKA TEMELJNIH ORGANIZACIJ
ZDRUŽENEGA DELA iN DELOVNIH SKUPNOSTI,
KI SE SPREMENIJO OZIROMA DOPOLNIJO
4. člen
Davčna osnova, od katere se obračunava in plačuje davek,
je doseženi dohodek davčnega zavezanca, zmanjšan za:
- del skupnega dohodka, ki pripada drugim organizacijam
združenega dela iz naslova vračila združenih sredstev in
nadomestita za gospodarjenje z združenimi sredstvi;
- del skupnega dohodka, ki pripada kmetom in drugim
delovnim ljudem;
- znesek obveznosti do delovnih skupnosti, ki opravljajo
dela skupnega pomena za temeljne organizacije združenega
dela;
- del dohodka za amortizacijo, obračunano po stopnjah,
ki $o večje od predpisanih minimalnih, vendar največ do
višine 75 odstotkov amortizacije, izračunane po predpisih
(minimalnih stopnjah);
- prispevek za biološka vlaganja v gozdove;
- del dohodka, ki ga je davčni zavezanec dosegel s poslovanjem v tujini, če je bil ta del dohodka obdavčen po predpisih države, v kateri je bil dosežen;
- del dohodka, ki pripada tujim osebam iz naslova vlaganja sredstev v domačo organizacijo združenega dela za
skupno poslovanje;
- odstotni del povprečnih osebnih dohodkov delavcev v
SR Sloveniji v preteklem letu, ki je določen z zakonom, s
katerim se določajo davčne stopnje;
- dodatek za nočno delo, delo na dan tedenskega počitka
in delo ob praznikih;
- del sredstev rezerv, ki jih je davčni zavezanec namenil
brez obveznosti vračanja za pokrivanje izgub v drugih temeljnih organizacijah združenega dela v letu, za katero se ugotavlja
„ člen
,,
' davčna obveznost. * 8.
Davčna osnova iz 4. člena tega zakona se zmanjša za
zneske, ki jih je davčni zavezanec v obdobju, za katero se
ugotavlja davčna obveznost, vložil:
- v razvoj prednostnih dejavnosti, za katere je to določeno
z družbenim planom SR Slovenije ali z zakonom, s katerim se
določajo davčne stopnje v skladu z akti, s katerimi se določa

politika izvajanja družbenega plana SR Slovenije v posameznem letu;
- v proizvodne zmogljivosti v državah v razvoju:
- v razvoj višjih oblik obmejnega gospodarskega sodelovanja;
- v predelavo odpadkov za pridobivanje surovin;
- v izgradnjo čistilnih naprav za vodo in zrak;
- v opremo, ki se uporablja za raziskovalno delo;
- v pridobitev materialnih pravic domačega izvora, ki se v
skladu z zakonom štejejo za osnovna sredstva, in sicer
patenti, licence, modeli, vzorci in žigi ter v opremo za uvedbo
teh materialnih pravic v proizvodnjo;
- v naložbe za odpravo nočnega dela;
- v programe ljudske obrambe in v zavarovanje družbenega premoženja po načelih družbene samozaščite;
- v stanovanjsko izgradnjo.
Davčna osnova se zmanjša tudi za:
- štirikratni znesek, ki ga je davčni zavezanec vložil v
investicije na manj razvitih obmejnih območjih v SR Sloveniji,
v investicije na manj razvitih območjih v SR Sloveniji na
podlagi samoupravnega sporazuma o združevanju dela in
sredstev ter v investicije na območju SAP Kosova;
- trikratni znesek, ki ga je davčni zavezanec na drugačni
osnovi vložil v investicije na manj razvitih območjih v SR
Sloveniji ter v investicije na območje manj razvitih republik v
SFR Jugoslaviji.
Podrobnejše določbe o tem, kaj se šteje za vlaganje po
prejšnjih odstavkih, predpiše Izvršni svet Skupščine SR Slovenije„9. člen
X1
Davčnim zavezancem-izvoznikom, ki z izvozom blaga
domače proizvodnje in storitev ustvarjajo devizni priliv, se
davčna osnova zmanjša za odstotni delež, ki ustreza razmerju
med dinarsko vrednostjo vsega izvoza blaga in storitev, povečano za izvozno stimulacijo, in celotnim prihodkom davčnega
zavezanca.
Po prejšnjem odstavku izračunana davčna osnova se
zmanjša še:
- za 50 odstotkov, če znaša odstotni delež od 15 do 25
odstotkov;
- za 75 odstotkov, če znaša odstotni delež nad 25 do 50
odstotkov;
- nad 100 odstotkov, če znaša odstotni delež nad 50 odstotkov.
10. člen
Davek se ne obračunava in ne plačuje od dohodka posebnih organizacij za usposabljanje in zaposlovanje invalidnih
oseb in od dohodka loterijskih organizacij, ki prirejajo igre na
srečo po posebnem zakonu.
Davčnim zavezancem, pri katerih je od celotnega števila
delavcev zaposlenih več kot 10 odstotkov invalidnih oseb, se
plačilo obrčunanega davka zniža za 80 odstotkov, davčnim
zavezancem, pri katerih je od celotnega števila delavcev zaposlenih od 5 do 10 odstotkov invalidnih oseb, pa se plačilo
obračunanega davka zniža za 40 odstotkov.
16. člen
Davčni zavezanec ne obračunava in ne plačuje davka za
obdobje, za katero je v periodičnem obračunu oziroma zaključnem računu izkazal izgubo v poslovanju po določbah 52.
člena zakona o ugotavljanju in razporejanju celotnega prihodka in dohodka.
21. člen
Z denarno kaznijo do petkratnega zneska utajanega davka,
najmanj pas 15.000 dinarji, se kaznuje za gospodarski prestopek davčni zavezanec, če v nasprotju z določbami tega
zakona o ugotavljanju davčne osnove (4. člen) in davčnih
olajšav (7. do 11. člen) navede v obračunu davka napačne
podatke in je zaradi tega prišlo do znižanja davčne osnove
oziroma višine obračunanega davka.
Z denarno kaznijo od 3.000 do 10.000 dinarjev se kaznuje
tudi odgovorna oseba davčnega zavezanca, ki stori dejanje iz
prejšnjega odstavka.
22. člen
Z denarno kaznijo od 5.000 do 50.000 dinarjev se kaznuje za
prekršek davčni zavezanec, če v predpisanem roku ne predloži obračuna davka (14. člen).
Z denarno kaznijo od 1.000 do 5.000 dinarjev se kaznuje
tudi odgovorna oseba davčnega zavezanca, ki stori dejanje iz
prejšnjega odstavka.
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Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na 88. seji dne 14. 10.
1985 določil besedilo:
- PREDLOGA ZA IZDAJO ZAKONA O SPREMEMBAH IN
DOPOLNITVAH ZAKONA O OBRAČUNAVANJU IN PLAČEVANJU PRISPEVKOV ZA ZADOVOLJEVANJE SKUPNIH POTREB
NA PODROČJU DRUŽBENIH DEJA VNOSTIZ 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.
Takšen postopek predlagamo zaradi tega, ker gre pri obravnavanih spremembah predvsem za uskladitev obstoječe ureditve s pozneje sprejetimi zakoni na drugih področjih in za
nekatere druge manj zahtevne popravke, ki pomenijo poenostavitev postopkov v zvezi z obračunavanjem prispevkov.
Predlog zakona mora biti sprejet še v letošnjem letu, ker je

potrebno nekatere rešitve (plačilo prispevkov za obrtnike
(uveljaviti Se v letu 1985).
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije na podlagi 85. člena
poslovnika Izvršnega sveta Skuščine 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:
- Rudi ŠEPIČ, član Izvršnega sveta in republiški sekretar za
finance,
- Ada GORJUP, namestnica republiškega sekretarja za finance,
_
- Zvonko DRAKSLER, republiški podsekretar v Republiškem sekretariatu za finance,
- Marija FERLEŽ, pomočnica republiškega sekretarja za
finance.

POVZETEK
pogoji in po merilih iz kolektivne pogodbe, za preteklo
S tem predlogom se določbe obstoječega zakona usklaleto).
jujejo z nekaterimi poznejšimi predpisi (zakoni o davkih
Obstoječi sistem določanja akontacij za prispevek iz
občanov, o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, o
dohodka na podlagi dohodka za organizacije združenega
gozdovih) ter izpolnjujejo nekatere obstoječe rešitve glede
dela se spremeni tako, da se akontacije za prve štiri
na pripombe in ugotovitve iz dosedanjega izvajanja
mesece tekočega leta določajo glede na prispevno osnovo
zakona v praksi. Osnovne značilnosti predloženega
iz preteklega leta (upoštevajoč prispevne stopnje za
osnutka so:
tekoče leto), s periodičnimi obračuni pa se ugotavlja
1. Delovni ljudje, ki samostojno z osebnim delom opravobveznost za preteklo obdobje in določa akontacija za
ljajo dejavnost z delovnimi sredstvi, ki so lastnina občanov
tekoče obračunsko obdobje.
in delovni ljudje, ki z osebnim delom samostojno opravV predlogu za izdajo zakona se ureja tudi vprašanje
ljajo poklicno dejavnost, plačujejo prispevke iz osebnega
zastaranja obveznosti plačevanja prispevkov za uporabdohodka od osnove za obračunavanje in plačevanje prinike družbenih sredstev ter pravice do vračila preveč plaspevka za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. To
čanih prispevkov. Za to zastaranje se neposredno uporab■*
osnovo določi Skupnost pokojninskega in invalidskega
Ijajo zastaralni roki (pet let), ki so določeni za davek iz
zavarovanja v SR Sloveniji, upoštevajoč ekonomsko moč
dohodka temeljnih organizacij združenega dela in delovzavezanca (doseženi dohodek, zmanjšan za osebne
nih skupnosti.
dohodke in nadomestila osebnih dohodkov delavcev, pod

I. Ustavna podlaga
Ustavna podlaga za sprejetje zakona je podana v določbah
7. točke prvega odstavka 321. člena ustave SR Slovenije, kjer
je določeno, da se z zakonom urejajo vprašanja, ki so skupnega pomena za delovne ljudi in občane glede sistema finaciranja in finančnega poslovanja samoupravnih interesnih
skupnosti.
II. Prikaz obstoječe ureditve in razlogi za
sprejetje zakona
Vprašanja plačevanja prispevkov za družbene dejavnosti so
urejene z zakonom o obračunavanju in plačevanju prispevkov
za zadovoljevanje skupnih potreb na področju družbenih
dejavnosti (Uradni list SRS, št. 33/80 in 23/83). Po uveljavitvi
navedenega zakona ob koncu leta 1980 so se spremenili
nekateri drugi predpisi, ki urejajo vprašanja, ki so v določeni
8

meri povezana s problematiko plačevanja prispevkov (zakoni
o davkih občanov, o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, o gozdovih). Zato je treba določbe obstoječega zakona, ki
ureja plačevanje prispevkov uskladiti z navedenimi posebnimi
zakoni. Poleg tega je treba v obstoječem zakonu izpopolniti
tudi nekatere druge rešitve, na katere je opozorila dosedanja
praksa izvajanja veljavne ureditve. Potrebne so torej naslednje spremembe:
1) Temeljno vprašanje, ki ga je treba urediti v tem zakonu v
povezavi z novelo zakona o davkih občanov (Uradni list SRS,
št. 9/85), je v tem, kako na novo določiti osnovo za obračunavanje in plačevanje prispevkov iz dohodka na podlagi osebnega dohodka in prispevkov iz osebnega dohodka za delovne
ljudi, ki samostojno z osebnim delom opravljajo dejavnost z
delovnimi sredstvi, ki so lastnina občanov in delovne ljudi, ki z
osebnim delom samostojno opravljajo poklicno dejavnost (v
nadaljnjem besedilu: delovni ljudje).
Po obstoječi ureditvi plačujejo delovni ljudje, ki se jim
priloga poročevalca

III. Predlagane rešitve

posamezne poklicne skupine, kot je bil določen z družbenim
dogovorom, sklenjenim med Izvršnim svetom Skupščine SR
Sloveije, zbornico in sindikatom. V skupščinski razpravi o
spremembi davčne ureditve (zlasti še v Zakonodajno pravni
komisiji) je bilo nesporno ugotovljeno, da takšna rešitev ni v
skladu z družbenopolitično in pravno koncepcijo družbenega
dogovora po ustavi in zakonu o združenem delu. Družbeni
dogovor je samoupravni splošni akt, s katerim se zagotavlja in
usklajuje samoupravno urejanje družbenoekonomskih in drugih odnosov, ki so širšega pomena za udeležence ali splošnega družbenega pomena, zato ne more imeti značaja izvršilnega predpisa k zakonu (kot je bil to primer pri navedenem
dogovoru za izvajanje zakonov o davkih in prispevkih).
V skladu z navedenimi stališči je v noveli zakona o davkih
občanov uveljavljena drugačna rešitev za določanje osnove
za davek iz osebnega dohodka za delovne ljudi, in sicer:
davek se plačuje od osebnega dohodka, ki ga delovni človek
doseže v višini, od katere obračunava prispevke za invalidsko
in pokojninsko zavarovanje.
V dosedanjih obsežnih razpravah v okviru priprav za spremembe obstoječe ureditve plačevanja prispevkov (med samo- .
upravnimi interesnimi skupnostmi, združenji obrtnikov in pristojnimi republiškimi upravnimi organi) je bilo sprejeto mnenje, da naj bi se vprašnje osnove za prispevke iz dohodka na
podlagi osebnega dohodka in za prispevke iz osebnega
dohodka za delovne ljudi uredilo enako, kot je to urejeno za
davek iz osebnega dohodka za te zavezance. Zato predlagamo, da naj bi se obstoječi zakon spremenil tako, da bi
delovni ljudje, ki se jim ugotavlja dohodek, plačevali navedene prispevke od osnove, od katere bodo v skladu s samoupravnimi splošnimi akti Skupnosti pokojninskega in invalidskega zavarovanja v SR Sloveniji glede na svojo ekonomsko
moč plačevali prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. S takšno rešitvijo bi za vse navedene prispevke veljala
pnotna osnova. Glede na uveljavljeno načelo plačevanja davkov in prispevkov iz bruto osebnega dohodka praktično sploh
ni možna ureditev, da bi se posamezni prispevki plačevali po
različnih osnovah.
Glede na dosedanje razprave v Skupnosti pokojninskega in
invalidskega zavarovanja v SR Sloveniji bo vprašanje osnov
za plačevanje prispevkov za pokojninsko in invalisko zavarovanje za navedene zavezance urejeno tako, da bo določenih
več zavarovalnih osnov (podobno kot večja po obstoječi ureditvi za delovne ljudi, ki se jim ne ugotavlja dohodek - pavšaliste). Pri tem pa bo razvrstitev oziroma izbira posameznih
zavarovalnih osnov odvisna od ekonomske moči (doseženi
dohodek iz preteklega leta, zmanjšan za osebne dohodke in
nadomestila delavcev v skladu s kolektivno pogodbo) posameznega zavarovanca. Te zavarovalne osnove bodo veljale
tudi za obračunavanje vseh drugih prispevkov iz dohodka na
podlagi osebnega dohdoka in iz osebnega dohodka.
Glede ugotavljanja osnove za obračunavanje in plačevanje
prispevkov predlagamo dve možni rešitvi. Po osnovni rešitvi
bi bil zavezanec glede na doseženi dohodek iz preteklega leta
razvrščen v ustrezno zavarovalno osnovo. Po variantni rešitvi
pa bi bila zavezancu dana možnost izbire zavarovalne osnove
nad določeno spodnjo mejo, ki bi jo določila Skupnost pokojninskega in invalidskega zavarovanja v SR Sloveniji. Zavarovancu bi bila torej vselej dana možnost izbire višje zavarovalne osnove. Do ugotovitve ustrezne zavarovalne osnove bi
zavezanci obračunavali in plačevali prispevke v obliki akontacij od nazadnje ugotovljene osnove. Po ugotovitvi zavarovalne osnove pa bi opravili dokončen obračun prispevkov.
Skupnost pokojninskega in invalidskega zavarovanja bo v
skladu z usmeritvami iz tega zakona že za letos določila
ustrezne zavarovalne razrede za zavezance, ki se jim ugotavlja dohodek. To pomeni, da bodo navedeni zavezanci plačali
prispevke po novi ureditvi že letos, saj družbeni dogovor, ki
naj bi v skladu z obstoječo ureditvijo opredeljeval višino
osebnih dohodkov kot prispevno osnovo, glede na novelo
zakona o davkih občanov za letos ni bil sklenjen. Za letošnje
leto kot prehodno obdobje je predlagana izbira zavarovalne
osnove ne glede na ekonomsko moč zavezanca.

1.
Do uveljavitve novele zakona o davkih občanov je bila
osnova za plačevanje davka iz osebnega dohodka in za prispevke iz osebnega dohodka za delovne ljudi, ki se jim ugotavlja dohodek, urejena enotno. Navedene obveznosti so se
obračunavale od »dogovorjenega« osebnega dohodka za

2.
Z uveljavitvijo novega zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju ni več posebnega prispevka za starostno
zavarovanje kmetov - za solidarno udeležbo v pokrivanju
izdatkov za starostno zavarovanje kmetov, temveč se za

ugotavlja dohodek, prispevke iz dohodka na podlagi osebnega dohodka in prispevkov iz osebnega dohodka od osnove
(od osebnega dohodka), ki se ugotavlja na podlagi družbenega dogovora v skladu z zakonom o davkih občanov.
Osnova za plačevanje navedenih prispevkov se torej ugotavlja
enako, kot je bilo po dosedanjem zakonu o davkih občanov
predvideno za ugotavljanje osnove za davek iz osebnega
dohodka. Novela zakona o davkih občanov je opustila tak
način ugotavljanja osebnega dohodka. Po navedeni noveli
zakona o davkih občanov je davčna osnova za davek od
osebnega dohodka delovnih ljudi osebni dohodek v višini od
katerega se obračunavajo prispevki za invalidsko in pokojninsko zavarovanje.
Glede na navedeno spremembno v zvezi z ugotavljanjem
osebnega dohodka za delovne ljudi v zakonu o davkih občanov je treba spremeniti tudi določbe zakona o obračunavanju
in plačevanju prispevkov za zadovoljevanje skupnih potreb na
področju družbenih dejavnosti, ki se nanašajo na osnovo za
obračun prispevkov.
2) V obstoječem zakonu je predvideno plačevanje prispevka
iz dohodka na podlagi osebnega dohodka za starostno zavarovanje kmetov - za solidarnostno udeležbo v pokrivanju
izdatkov za starostno zavarovanje kmetov. Z uveljavitvijo
novega zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju
(Uradni list SRS, št. 27/83) je bilo starostno zavarovanje kmetov vključeno v »redni« sistem pokojninskega in invalidskega
zavarovanja, tako da ni več ločenih skladov za starostno
zavarovanje kmetov in tudi ne posebnega prispevka za pokrivanje izdatkov v tem zavarovanju. Zato je treba navedene
določbe obstoječega zakona uskladiti z novo pokojninsko
zakonodajo.
3) Po obstoječem zakonu se v osnovo za obračunavanje in
plačevanje prispevka iz dohodka, kjer je osnova dohodek, ne
všteva prispevek za biološka vlaganja v gozdove. Z novim
zakonom o gozdovih (Uradni list SRS, št. 18/85) je bil prispevek za biološka vlaganja smiselno nadomeščanje z uvedbo
nove kategorije - gozdnobiološka reprodukcija, ki pa ima
značaj amortizacijskega in se poravnava iz celotnega prihodka. Zato dosedanja odbitna postavka ni več utemeljena in
je treba obstoječi zakon v tem smislu uskladiti z novim zakonom o gozdovih.
4) Prispevki iz dohodka, kjer je osnova dohodek, se po
obstoječem zakonu plačujejo med letom v obliki akontacij. S
periodičnimi obračuni se ugotavlja obveznost za preteklo
obdobje in določa akontacija za tekoče obračunsko obdobje.
Morebitno razliko med obračunano obveznostjo za preteklo
trimesečje morajo zavezanci vplačati le, če je skupščina
samoupravne interesne skupnosti sprejela sklep o vplačilu
navedene razlike.
V okviru skupščinske razprave o uresničevanju svobodne
menjave dela na področju družbenih dejavnostih je bilo sprejeto stališče, da je treba v obstoječem zakonu odpraviti
določbe, ki zahtevajo odločanje skupščin samoupravnih interesnih skupnosti o tehničnih zadevah v zvezi s poračunom
vplačanih obveznosti za skupno porabo.
K obstoječi ureditvi določanja akontacij imata pripombe
tudi Republiški svet zveze sindikatov Slovenije in Služba
družbenega knjigovodstva v SR Sloveniji, ki se zavzemata za
bolj realno osnovo za izračun akontacijskih obveznosti in za
poenostavljen postopek poračunavanja obveznosti. V skladu
z navedenimi pripombami je treba v obstoječi ureditvi določanja akontacij uveljaviti ustrezne izpopolnitve.
5) V obstoječem zakonu ni izrecno urejeno vprašanje zastaranja obveznosti plačevanja prispevkov oziroma pravice do
povračila preveč plačanih prispevkov. V praksi se v takih
primerih, ki so zelo redki, smiselno'uporabljajo zastaralni
roki, ki so predvideni za obračunavanje drugih družbenih
obveznosti. V skladu s pobudo Službe družbenega knjigovodstva v SR Sloveniji predlagamo, da se to vprašanje uredi
neposredno s tem zakonom.

priloga poročevalca
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pokojninsko in invalidsko zavarovanje plačuje »enotni« prispevek. Zato je treba v obstoječem zakonu o plačevanju
prispevkov črtati določbe o navedenem prispevku za starostno zavarovanje kmetov. Ta uskladitev z novo pokojninsko
zakonodajo je le formalna, saj se ta prispevek ne plačuje že od
uveljavitve novega pokojninskega sistema.
3.
Z novim zakonom o gozdovih je bil dosedanji prispevek za
biološka vlaganja odpravljen, namesto njega pa je bila uvedena gozdnobiološka reprodukcija kot posebna oblika oblikovanja sredstev za opravljanje dejavnosti posebnega družbenega pomena. Sredstva za gozdnobiološko reprodukcijo se
oblikujejo kot del amortizacijskih stroškov, tako da se poravnavajo iz celotnega prihodka in ne iz dohodka (kot doslej
prispevek za biološka vlaganja). Ker se torej ta obveznost zdaj
ne poravnava več iz dohodka, je treba črtati določbe drugega
odstavka 8. člena obstoječega zakona o plačevanju prispevkov, po katerih se prispevek za biološka vlaganja v gozdove
ne všteje v prispevno osnovo.
4.
V skupščinski razpravi o uresničevanju svobodne menjave
dela v družbenih dejavnostih je bilo sprejeto stališče, da je
treba š spremembami obstoječega zakona odpraviti določbe,
ki zahtevajo določanje skupščin samoupravnih interesnih
skupnosti o tehničnih zadevah v zvezi s poračunom vplačanih
obveznosti za skupno porabo. Takšna naloga za skupščine
samoupravnih interesnih skupnosti je določena v petem in
šestem odstavku 12. člena obstoječega zakona. Po citirani
določbi mora namreč skupščina samopravne interesne sprejeti sklep o vplačilu razlike med obračunano in plačano
obveznostjo za preteklo trimesečje pri prispevkih iz dohodka,
kjer je osnova dohodek.
Zoper obstoječo ureditev, ki zahteva zapletene postopke
medletnega poračunavanja, ima pomislek tudi Služba družbenega knjigovodstva v SR Sloveniji.
V skladu z navedenimi stališči iz skupščinske razprave in
predlogom Službe družbenega knjigovodstva v SR Sloveniji
predlagamo spremembo obstoječe ureditve v tem smislu, da
se medletno določanje obveznosti za vplačilo razlike med
obračunano in plačano akontacijo za preteklo trimesečje v
prihodnje odpravi.
Republiški svet zveze sindikatov opozarja na nerealnost
določanja akontacij za prispevek iz dohodka na podlagi

dohodka za prvo polletje, saj se akontacije za to obdobje
plačujejo v višini ustrezne obveznosti v preteklem letu ne
glede na sprejeti program oziroma višino stopnje za tekoče
leto. Zato sindikat predlaga spremembo obstoječe ureditve v
tem smislu, da se višina akotancije za prve tri mesece določi
na podlagi prispevne osnove za prvih devet mesecev preteklega leta in na podlagi prispevne stopnje za tekoče leto, v
naslednjih trimesečjih pa se s periodičnimi obračuni ugotavlja obveznost za preteklo obdobje in določa akontacija za
naslednje obdobje. Ta predlog je po našem mnenju primeren,
zato predlagamo spremembo zakona v navedenem smislu,
vendar v nekoli dopolnjeni obliki, tako da se akontacija
določa na podlagi prispevne osnove za prve štiri mesece v
letu. Akontacija za mesec april mora namreč tudi temeljiti na
ugotovljeni osnovi za preteklo leto, saj v času plačila te
obveznosti še ni potekel rok za predložitev periodičnega
obračuna za prvo trimesečje.
5.
Na pobudo Službe družbenega knjigovodstva predlagamo,
da se v zakonu uredi tudi vprašanje zastaranja obveznosti za
obračun in plačilo prispevkov in obresti ter pravice do vračila
nepravilno ali preveč plačanih prispevkov in obresti. Za navedena vprašanja naj bi se neposredno uporabljala ureditev, ki
je s predlogom novele sistemskega davčnega zakona (ki bo v
Skupščini SR Slovenije obravnavan na istih sejah zborov kot
ta predlog za izdajo zakona) predvidena za zastaranje obveznosti pri davku iz dohodka temeljnih organizacij združenega
dela in delovnih skupnosti. Tako bo prispevna obveznost in
pravica do vračila preveč plačanih prispevkov in obresti zastarala v petih letih, pri čemer pa absolutno zastaranje nastopi v
desetih letih.
IV. finančne in druge posledice
Predlagane rešitve ne bodo povzročile dodatnih obveznosti
v proračunih družbenopolitičnih skupnosti. Obveznosti delovnih ljudi - zavezancev za plačevanje prispevkov pa bodo
odvisne od uvrstitve ustrezne zavarovalne osnove oziroma od
ekonomske moči posameznega zavezanca.
Uveljavitev predlaganega zakona ne bo povzročila novih
administrativnih opravil pri uporabnikih družbenih sredstev
oziroma pri delovnih ljudeh - zavezancih za plačevanje prispevkov.
i

OSNUTEK ZAKONA
o spremembah in dopolnitvah zakona o obračunavanju
in plačevanju prispevkov za zadovoljevanje skupnih
potreb na področju družbenih dejavnosti
1.člen
V zakonu o obračunavanju in plačevanju prispevkov za
zadovoljevanje skupnih potreb na področju družbenih dejavnosti (Uradni list SRS, št. 33-1604/80 in 23-1005/83) se črtajo
šesta alinea 6. člena, drugi odstavek 8. člena in četrta alinea 9.
člena.
2. člen
Drugi odstavek 12. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Mesečna akontacija za čas od 1. januarja do 28. februarja
tekočega leta se določi na podlagi prispevne osnove za prvih
devet mesecev preteklega leta, mesečna akontacija za čas od
1. marca do 30. aprila pa na podlagi prispevne osnove iz
zaključnega računa za preteklo leto«.
V tretjem odstavku se črta besedilo v oklepaju (»razen z
obračunom za obdobje januar-marec)«.
Peti in šesti odstavek se črtata.
3. člen
Za 15. členom se doda nov 15. a člen, ki se glasi:
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»15. a člen
Glede zastaranja obveznosti za obračun in plačilo prispevkov in obresti ter pravice do vračila nepravilno ali preveč
plačanih prispevkov in obresti se uporabljajo določbe zakona
o davku iz dohodka temeljnih organizacij združenega dela in
delovnih skupnosti (Uradni list SRS, št. 18-1097/80, 23-1006/
83 in
), ki se nanašajo na zastaranje davčne obveznosti.«
4. člen
18. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Prispevki iz dohodka za delovne ljudi, ki se jim ugotavlja
dohodek, za samoupravne interesne skupnosti iz 8. člena
tega zakona se obračunavajo in plačujejo od dohodka, doseženega s samostojnim opravljanjem dejavnosti.
Prispevki iz dohodka za delovne ljudi, ki se jim ugotavlja
dohodek, za samoupravne interesne skupnosti iz 9. člena
tega zakona se obračunavajo in plačujejo od osnov, ki jih
določi Skupnost pokojninskega in invalidskega zavarovanja v
SR Sloveniji za plačevanje prispevkov za pokojninsko in invapriloga poročevalca

lidsko zavarovanje, ter od osebnega dohodka pri njih zaposlenih delavcev.
Delovni ljudje, ki se jim ugotavlja dohodek, se razvrščajo v
osnove iz prejšnjega odstavka glede na doseženi dohodek,
zmanjšan za osebne dohodke in nadomestila osebnih dohodkov delavcev, pod pogoji in po merilih iz kolektivne pogodbe,
za preteklo leto. (Varianta: Delovni ljudje, ki se jim ugotavlja
dohodek, si izberejo osnovo za obračunavanje in plačevanje
prispevkov najmanj v višini tiste zavarovalne osnove, ki jo
glede na doseženi dohodek, zmanjšan za osebne dohodke, in
nadomestila osebnih dohodkov delavcev, pod pogoji in po
merilih iz kolektivne pogodbe, za preteklo leto, določi Skupnost pokojninskega in invalidskega zavarovanja v SR Sloveniji). Dokler višina te osnove ni ugotovljena, se kot osnova za
obračunavanje in plačevanje prispevkov uporablja nazadnje
ugotovljena osnova. Po ugotovitvi osnove iz prejšnjega
odstavka se opravi dokončen obračun prispevkov.
Prispevki iz dohodka za delovne ljudi, ki se jim ne ugotavlja
dohodek, se obračunavajo in plačujejo od osnove, ki jo določi
Skupnost pokojninskega in invalidskega zavarovanja v SR
Sloveniji za plačevanje prispevka za pokojninsko in invalidsko
19. člen se spremeni tako, da se giasi:
»Prispevki iz osebnega dohodka za delovne ljudi, ki se jim
SKUPŠČINA SR SLOVENIJE
IZVRŠNI SVET

6. člen
Za 32. členom se doda nov 32. a člen, ki se glasi:
»32. a člen
Prispevki iz dohodka, kjer je osnova osebni dohodek in
prispevki iz osebnega dohodka za delovne ljudi, ki se jim
ugotavlja dohodek, se za leto 1985 obračunajo in plačajo od
osnove, ki jo za navedeno leto določi Skupnost pokojninskega in invalidskega zavarovanja v SR Sloveniji«.
7. člen
Ta zakon začne veljati 1. januarja 1986.

OBRAZLOŽITEV

i.
Ob uveljavitivi novele zakona o davkih občanov je bilo
sprejeto stališče, da dosedanja ureditev, po kateri se osebni
dohodek delovnih ljudi kot davčna in prispevna osnova
določa z družbenim dogovorom, ni sprejemljiva. Zato je
davčni zakon vprašanje osnove za davek do osebnega
dohodka uredil drugače, in sicer tako, da je osnova za davek
od osebnega dohodka delovnih ljudi osebni dohodek v višini,
od katere se obračunavajo prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje.
V dosedanjih razpravah je bilo sprejeto stališče, da naj se
vprašanja osnove za prispevke iz dohodka na podlagi osebnega dohodka in iz osebnega dohodka za delovne ljudi uredi
tako, kot je to urejeno za davek iz osebnega dohodka za te
zavezance.
Glede na navedeno predlagamo, da naj delovni ljudje, ki se
jim ugotavlja dohodek, plačujejo prispevke iz dohodka na
podlagi osebnega dohodka od osnove, od katere bodo po
samoupravnih splošnih aktih Skupnosti pokojninskega in
invalidskega zavarovanja v SR Sloveniji plačevali prispevek za
to zavarovanje. Skupnost pokojninskega in invalidskega zavarovanja v SR Sloveniji pa bo v skladu z usmeritvijo iz tega
zakona določila zavarovalne osnove tako, da bo ugotovitev
osnove odvisna od ekonomske moči zavezanca.
Kot kriterij za opredelitev ekonomske moči zavezanca naj bi
se upošteval doseženi dohodek, zmanjšan za osebne
dohodke in nadomestila osebnih dohodkov delavcev, pod
pogoji in po merilih iz kolektivne pogodbe, za preteklo leto.
Primerneje bi sicer bilo ugotavljati ekonomsko moč zavezanca na podlagi dohodka tekočega leta, vendar to ni možno,
ker se dohodek zavezanca ugotavlja po preteku leta za nazaj.
Tako ugotovljeni dohodek bi služil le kot kriterij za izbiro
zavarovalne osnove in kot tak ne bi imel neposrednega vpliva
na obseg pravic in obveznosti zavezanca, zato je tak pristop
ustreznejši. Glede opredelitve zavarovalne osnove za obračunavanje in plačevanje prispevkov sta predlagani dve možni
rešitvi. Po osnovni bi bil zavezanec glede na dosežen dohodek iz preteklega leta avtomatično razvrščen v ustrezno zavarovalno osnovo. Zavezancu torej ne bi bila dana možnost
proste izbire zavarovalne osnove, kot to velja za zavezance,
katerim se dohodek ne ugotavlja - pavšaliste, saj gre za
kategorijo zavezancev z večjim obsegom poslovanja, večjim
številom zaposlenih delavcev in v tej zvezi tudi za doseganje
znatno višjih dohodkov. Takšna rešitev bi bila tudi v skladu z
ustavnim načelom, po katerem imajo delovni ljudje, ki samostojno opravljajo dejavnost z osebnim delom s sredstvi, ki so
lastnina občanov, na podlagi svojega dela v načelu enak
priloga poročevalca

ugotavlja dohodek, se obračunavajo in plačujejo od osnove,
določene po drugem in tretjem odstavku prejšnjega člena.
Prispevki iz osebnega dohodka za delovne ljudi, ki se jim ne
ugotavlja dohodek, se obračunavajo in plačujejo od osnove,
določene po četrtem odstavku prejšnjega člena.
Prispevki iz osebnega dohodka za delavce, zaposlene pri
delovnih ljudeh in drugih zasebnih delodajalcih, se obračunavajo in plačujejo od njihovega osebnega dohodka po prvem
odstavku 11. člena tega zakona.«

družbenoekonomski položaj in v osnovi enake pravice in
obveznosti kot delavci v organizacijah združenega dela. Od
tako opredeljene zavarovalne osnove ne bo odvisna le višina
prispevnih obveznosti zavezancev, temveč tudi obseg pravic
iz naslova pokojninskega in invaliskega zavarovanja, zdravstvenega zavarovanja in podobno.
Po variantni rešitvi bi bila zavezancem dana možnost izbire
zavarovalne osnove nad določeno spodnjo mejo, ki bi jo
glede na njihovo ekonomsko moč po enakem merilu kot pri
osnovnem predlogu določila Skupnost pokojninskega in
invalidskega zavarovanja v SR Sloveniji. S tem bi bila zavezancem dana možnost izbire višje zavarovalne osnove. Ob
taki rešitvi se postavlja vprašanje, ali bi se zavezanci resnično
opredeljevali za realne zavarovalne osnove oziroma če ne bi
bil pri njihovih odločitvah preveč prisoten le interes glede
uveljavljanja pravic iz naslova pokojninskega in invalidskega
zavarovanja.
Do ugotovitve ustrezne zavarovalne osnove bi zavezanci
obračunavali in plačevali prispevke v obliki akontacij od
nazadnje ugotovljene osnove. Po ugotovitvi zavarovalne
osnove pa bi opravili dokončen obračun prispevkov.
Ker določitev zavarovalnih osnov na podlagi družbenega
dogovora letos odpade, bo Skupnost pokojninskega in invalidskega zavarovanja v SR Sloveniji s spremembo obstoječega sklepa delovnim ljudem za letošje leto omogočila izbiro
zavarovalnih osnov, pri čemer letošnja izbira ne bi bila
odvisna od ekonomske moči zavezanca.
Po obstoječi ureditvi plačujejo pavšalisti prispevke iz osebnega dohodka na podlagi osebnega dohodka in prispevke iz
osebnega dohodka od osnove, ki se določi s sporazumom
med njimi in ustrezno samoupravno interesno skupnostjo, če
takšnega sporazuma ni, pa od osnove, določene s samoupravnim splošnim aktom samoupravne interesne skupnosti.
Predlagamo, da naj velja za te zavezance v prihodnje enaka
ureditev kot za zavezance, ki se jim ugotavlja dohodek, to je,
da plačujejo vse prispevke od osnove, ki jo določi Skupnost
pokojninskega in invalidskega zavarovanja v SR Sloveniji za
plačevanje prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje.
Pri določanju zgornje meje zavarovalne osnove pa bi bilo
potrebno upoštevati, da gre po noveli zakona o davkih občanov za kategorijo zavezancev z manjšim obsegom poslovanja
in s tem tudi z nižjim dohodkom, zato ne bi bilo primerno
določati previsokih zavarovalnih osnov.
Predlagamo še poenotenje prispevne osnove za prispevke
iz osebnega dohodka za delavce, zaposlene pri delovnih
ljudeh in za delavce, zaposlene pri drugih zasebnih delodajal11

cih (na primer pomoč v gospodinjstvu). Po obstoječi ureditvi
je prispevna osnova za prve osebni dohodek vključno z vsemi
prispevki, za druge pa osnova, ki jo določi samoupravna
interesna skupnost. Glede na to, da prejemajo tudi delavci pri
drugih zasebnih delodajalcih osebni dohodek, predlagamo
izenačitev prispevne osnove za obe kategoriji delavcev in
sicer tako, da je prispevna osnova osebni dohodek v bruto
smislu (kar velja tudi za delavce v združenem delu).
2.
Glede načina obračunavanja in plačevanja prispevka iz
dohodka, kjer je osnova dohodek, predlagamo dve spremembi. Prva se nanaša na določanje višine akontacij za prvo
polletje, druga pa na medletno poračunavanje obračunanih in
plačanih akontacij.
Po obstoječi ureditvi se akontacija za prispevek iz dohodka
na podlagi dohodka plačuje v januarju in februarju v višini
devetine obveznosti za prvih devet mesecev preteklega leta v
marcu, aprilu, maju in juniju pa v višini dvanajstine obveznosti
za preteklo leto.
Republiški odbor zveze sindikatov Slovenije je predlagal,
da naj se takšna ureditev spremeni tako, da bodo zagotovljene realnejše osnove za določanje obveznosti za tekoče leto.
Glede na navedeno predlagano ureditev, da se v prihodnje
akontacije za prve tri mesece na podlagi prispevne osnove za
preteklo leto (in prispevne stopnje za tekoče leto), in da se v
naslednjih trimesečjih s periodičnim obračunom ugotavlja
obveznost za preteklo obdobje in določa akontacija za tekoče
obdobje. Takšna sprememba bo izvajalcem in uporabnikom
storitev na področju družbenih dejavnosti omogočila, da na
osnovi ovrednotenega programa določijo takšne prispevne
stopnje, ki bodo omogočale stabilnejše izvajanje programov
družbenih dejavnosti in bolj usklajeno gibanje dohodka teh
dejavnosti v primerjavi z dohodkom v gospodarstvu. To
pomeni, da bodo izvajalci in uporabniki tako določeno prispevno stopnjo lahko pričeli uporabljati že 1. januarja tekočega leta.
Obstoječi zakon določa zapleten postopek medletnega
poračunavanja prispevnih obveznosti. Tako je v petem in
šestem odstavku 12. člena zakona predvideno, da vplačajo
zavezanci razliko med obračunano in plačano obveznostjo za
preteklo leto le, če je skupščina samoupravne interesne skupnosti sprejela sklep o vplačilu te razlike in ta sklep objavila v
Uradnem listu SRS.
V skladu s pripombami iz skupščinske razprave o uresničevanju svobodne menjave dela na področju družbenih dejavnosti in predlogom službe družbenega knjigovodstva v SR
Sloveniji predlagamo, da se takšna ureditev v prihodnje odpravi.
Po novi ureditvi bodo torej zavezanci ugotovili obveznost za
preteklo obračunsko obdobje in za to obveznost obremenili
dohodek, ki ga ugotavljajo po obračunskem zakonu. Ta
obveznost bo tudi podlaga za plačilo, kot je to urejeno za
refundacije, če se ugotovi, da je z akontacijami vplačano več
sredstev, kot znese ugotovljena obveznost za to obdobje.
Tako se tudi ne bodo več pojavljale dileme, za katero obveznost naj se obremeni dohodek, ugotovljen s preriodičnim
obračunom, ali za obračunano ali za plačano obveznost. V
primeru namreč, ko samoupravna interesna skupnost po
obstoječi ureditvi ne objavi sklepa o vplačilu razlike, izkazujejo zavezanci v svojih poslovnih knjigah neplačano obveznost (to obveznost v resnici ne bodo nikoli vplačali) to je
razliko med vplačanimi akontacijami v določenem obračunskem obdobju in ugotovljeno obveznostjo za to obdobje.
3.
Ker vprašanje zastaranja prispevne obveznosti in pravice do
vračila preveč plačanih prispevkov in obresti v obstoječem
zakonu ni izrecno urejeno, so se v praksi v nekaj posameznih
primerih za te odnose po analogiji uoprabljale rešitve glede
zastaranja ustreznih davčnih obveznosti (tu je zastaralni rok
pet let). Vendar je do takšnih primerov prišlo le redkokdaj, saj
obračunavanje prispevnih obveznosti kontrolira služba družbenega knjigovodstva, kar zagotavlja redno plačevanje prispevkov.
Da bi se odpravili morebitni dvomi glede zastaranja, predlagamo, da se to vprašanje izrecno uredi v tem zakonu. Predlagamo, da se za zastaranje prispevkov neposredno uporabljajo
rešitve, ki veljajo za zastaranje davka iz dohodka temeljnih
organizacij združenega dela in delovnih skupnosti. Tu nastopi
12

zastaranje v petih letih po preteku leta, v katerem je nastala
obveznost oziroma v katerem je zavezanec plačal preveč na
račun obveznosti, s tem, da zastaranje nastopi v vsakem
primeru (absolutno zastaranje), ko poteče deset let od dneva,
ko je prvič pričelo teči.
4.
Predlagamo še dve formalni uskladitvi obstoječega zakona
z novimi predpisi in sicer:
- črtajo se določbe o posebnem prispevku za starostno zavarovanje kmetov, ker je to zavarovanje po uveljavitvi novega
zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju vključeno
v »enoten« sistem pokojninskega zavarovanja;
- črtajo se določbe, po katerih se prispevek za biološka
vlaganja v gozdove upošteva kot odbitna postavka pri določanju prispevne osnove, saj je z novim zakonom o gozdovih ta
prispevek nadomeščen z gozdnobiološko reprodukcijo, ki pa
ima značaj amortizacijskega izdatka in se poravnava iz celotnega prihodka.
PREGLED
določb zakona o obračunavanju in
plačevanju prispevkov za
zadovoljevanje skupnih potreb na
področju družbenih dejavnosti, ki se
spremenijo oz. dopolnijo
6. člen
Delavci plačujejo prispevke iz dohodka samoupravnim interesnim skupnostim na naslednjih področjih družbenih dejavnosti :
- usmerjeno izobraževanje in skupne naloge vzgoje in izobraževanja v skladu s posebnim zakonom,
- raziskovalna dejavnost,
- zdravstvo - razen za nadomestilo osebnega dohodka v
času nezmožnosti za delo,
- zaposlovanje,
- pokojninsko in invalidsko zavarovanje - za primer
nesreče pri delu in poklicne bolezni ter za zavarovalno dobo s
povečanjem,
- starostno zavarovanje kmetov - za solidarnostno udeležbo v pokrivanju izdatkov za starostno zavarovanje kmetov.
.
8. člen
Osnova za obračunavanje in plačevanje prispevkov iz
dohodka je dohodek temeljne organizacije združenega dela
oziroma delovne skupnosti za prispevke samoupravnim interesnim skupnostim na naslednjih področjih družbenih dejavnosti:
- usmerjeno izobraževanje in skupne naloge vzgoje in izobraževanja v skladu s posebnim zakonom,
- raziskovalna dejavnost.
V osnovo za obračunavanje in plačevanje prispevkov iz
prejšnjega odstavka se ne všteje prispevek za biološka vlaganja v gozdove.
9. člen
Osnova za obračunavanje in plačevanje prispevkov iz
dohodka je osebni dohodek vključno z vsemi obveznostmi, ki
se plačujejo iz osebnega dohodka, za prispevke samoupravnim interesnim skupnostim na naslednjih področjih družbenih dejavnosti:
- zdravstvo — razen za nadomestilo osebnega dohodka v
času nezmožnosti za delo,
- zaposlovanje,
- pokojninsko in invalidsko zavarovanje - za primer
nesreče pri delu in poklicne bolezni ter za zavarovalno dobo s
povečanjem,
- starostno zavarovanje kmetov - za solidarnostno udeležbo v pokrivanju izdatkov za starostno zavarovanje kmetov.
12. člen
Prispevki iz dohodka, kjer je osnova dohodek temeljne
organizacije združenega dela oziroma delovne skupnosti (8.
priloga poročevalca

člen), se med letom plačujejo v obliki akontacij med 18. in 23.
v mesecu za tekoči mesec.
Mesečna akontacija za čas od 1. januarja do 23. februarja
tekočega leta znaša eno devetino obveznosti, izračunane za
prvih devet mesecev preteklega leta, mesečna akontacija za
čas od 1. marca do 30. junija tekočega leta pa eno dvanajstino
obveznosti, izračunane za preteklo leto.
S periodičnimi obračuni (razen z obračunom za obdobje
januar-marec) se ugotavlja obveznost za preteklo obdobje in
določa akontacija za tekoče obračunsko obdobje. Dokončni
obračun prispevka se opravi z zaključnim računom.
Delavci v temeljni organizaciji združenega dela oziroma
delovni skupnosti lahko ob periodičnem računu zahtevajo
vračilo preveč plačanih obveznosti za preteklo obdobje.
Razliko med obračunano in plačano obveznostjo za preteklo trimesečje vplačajo delavci le, če je skupščina samoupravne interesne skupnosti sprejela sklep o vplačilu navedene
razlike. Ta sklep se objavi v Uradnem listu SRS.
Če skupščina samoupravne interesne skupnosti do konca
tekočega trimesečja ne objavi sklepa o vplačilu razlike med
obračunano in plačano obveznostjo za preteklo trimesečje,
mora pričeti postopek za ustrezno spremembo letne prispevne stopnje.
18. člen
Osnova za obračunavanje in plačevanje prispevkov iz
dohodka za delovne ljudi, ki se jim ugotavlja dohodek, za
prispevke samoupravnim interesnim skupnostim iz 8. člena
tega zakona je dohodek, dosežen s samostojnim opravljanjem dejavnosti.
Osnova za obračunavanje in plačevanje prispevkov iz
dohodka za delovne ljudi, ki se jim ugotavlja dohodek, za
prispevke samoupravnim interesnim skupnostim iz 9. člena

PREDLOG
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tega zakona je osebni dohodek delovnih ljudi in osebni dohodek pri njih zaposlenih delavcev.
Višina osebnega dohodka delovnih ljudi po prejšnjem
odstavku se ugotavlja na podlagi družbenega dogovora v
skladu z zakonom o davkih občanov. Dokler višina tega osebnega dohodka ni ugotovljena, se kot osnova za obračunavanje in plačevanje prispevkov uporablja osebni dohodek, kot je
bil nazadnje ugotovljen. Po ugotovitvi osebnega dohodka se
opravi dokončen obračun prispevkov.
Osnova za obračunavanje in plačevanje prispevkov iz dohdoka za delovne ljudi, ki se jim ne ugotavlja dohodek, se
določi s sporazumom med temi delovnimi ljudmi in ustrezno
samoupravno interesno skupnostjo, kjer takšnega sporazuma
ni, pa s samoupravnim aktom samoupravne interesne skupnosti.
19. člen
Osnova za obračunavanje in plačevanje prispevkov iz osebnega dohodka ža delovne ljudi, ki se jim ugotavlja dohodek, je
osebni dohodek teh delovnih ljudi, ugotovljen po določbah
tretjega odstavka prejšnjega člena.
Prispevki iz osebnega dohodka za delovne ljudi, ki se jim ne
ugotavlja dohodek, se obračunavajo in plačujejo od osnove,
določene po četrtem odstavku prejšnjega člena.
Osnova za obračunavanje in plačevanje prispevkov iz osebnega dohodka za delavce, zaposlene pri delovnih ljudeh, je
osebni dohodek vključno z vsemi prispevki, ki se plačujejo iz
osebnega dohodka.
Osnova za obračunavanje in plačevanje prispevkov iz osebnega dohodka za delavce, zaposlene pri drugih zasebnih
delodajalcih, se določi s samoupravnim splošnim aktom
ustrezne samoupravne interesne skupnosti.

ZA IZDAJO ZAKONA
obveznosti

obračunavanja

amortizacije za določena osnovna
sredstva za
zakona

leti

1986

in

1987 z osnutkom

(ESA-799)

Izvršni svet skupščine SR Slovenije je na 88. seji dne 14. 10.
1985 določil besedilo:
- PREDLOGA ZA IZDAJO ZAKONA O UREDITVI OBVEZNOSTI OBRAČUNAVANJA AMORTIZACIJE ZA DOLOČENA
OSNOVNA SREDSTVA ZA LETI 1986 in 1987 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.
Takšen postopek predlagamo zaradi tega, ker mora biti
ureditev za obračunavanje amortizacije v nižjih zneskih za
družbene dejavnosti in prometno infrastrukturo sprejeta do
konca tega leta, saj bo pričela učinkovati že 1. 1. 1986.
Predlagana ureditev pa tudi sicer ne pomeni spremembe v
primerjavi z obstoječo ureditvijo,,saj je bilo znižanje obraču-

navanja amortizacije za družbene dejavnosti uveljavljeno že v
preteklih letih.
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 delovnihi_ teles sodelovali:
- Rudi ŠEPIČ, član Izvršnega sveta in republiški sekretar za
finance,
- Ada GORJUP, namestnica republiškega sekretarja za finance,
- Zvonko DRAKSLER, republiški podsekretar v Republiškem
sekretariatu za finance,
- Marija FERLEŽ, pomočnica republiškega sekretarja za finance.

SOCIALISTIČNA REPUBLIKA SLOVENIJA
REPUBLIŠKI SEKRETARIAT ZA FINANCE POVZETEK
-za gradbene objekte v dejavnostih s področja 12 - IzobražeS tem zakonom je dana možnost obračunavanja amortizavanje, znanost, kultura in informacije ter 13 - Zdravstveno in
cije v letih 1986 in 1987 po nižjih stopnjah od predpisanih v
socialno varstvo (razen za posebej določene skupine uporabnomenklaturi sredstev za amortizacijo, in sicer za naslednja
nikov družbenih sredstev)
osnovna sredstva:
Uporabniki družbenih sredstev obračunajo amortizacijo za
- za magistralne in druge ceste, ulice in trge v naseljih ter za
navedene objekte v zneskih, ki so jih prejeli v celotnem
stranske objekte na cestah
priloga poročevalca
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prihodku oziroma prihodkih, pri čemer obračunana amortizacija za objekte cestnega gospodarstva ne sme biti manjša od
10% amortizacije, obračunane po stopnjah iz nomenklature

I. USTAVNA PODLAGA ZA IZDAJO ZAKONA
Ustavna podlaga za izdajo zakona je podana v določbah 1.
točke prvega odstavka *321. člena Ustave SR Slovenije, po
katerih se z zakonom urejajo razmerja, ki so skupnega
pomena za delovne ljudi in občane na področju zagotavljanja
z ustavo določenega družbenoekonomskega položaja in pravic delovnih ljudi v združenem delu ter izenačevanje splošnih
pogojev za delo in življenje delovnih ljudi, in v določbi 322.
člena Ustave SR Slovenije, po kateri se z republiškim zakonom, urejajo vprašanja, ki se urejajo z zveznim zakonom, če ta
vprašanja v njem niso urejena.
II. OCENA STANJA NA PODROČJU, KI GA JE
TREBA UREDITI Z ZAKONOM, IN RAZLOGI ZA
IZDAJO ZAKONA
1. Sistem obračunavanja amortizacije družbenih sredstev je
urejen z zveznim zakonom o amortizaciji družbenih sredstev
(Uradni list SFRJ, št. 70/84 in 7/85). Po veljavni ureditvi velja za
vse uporabnike družbenih sredstev praviloma enak sistem
obračunavanja amortizacije. Glede na omejene materialne
možnosti pri zagotavljanju sredstev za financiranje dejavnosti
na nekaterih področjih gospodarske infrastrukture, v družbenih dejavnostih in na področju splošne porabe ter razlik v
doseženi stopnji razvoja svobodne menjave dela v posameznih republikah in avtonomnih pokrajinah je bila z navedenim
zveznim zakonom dana možnost, da reoublike in avtonomne
pokrajine s svojimi zakoni drugače urejajo vprašanje giede
višine amortizacije za določene objekte in oprsmo, ki tvorijo
osnovna sredstva uporabnikov družbenih sredstev na teh
področjih.
Tako je s prvim odstavkom 46. člena zveznega zakona
določeno, da se sme do konca leta 1987 z republiškim oziroma pokrajinskim zakonom za obračunavanje amortizacije
določiti stopnja, ki je nižja od stopnje, predpisane v nomenklaturi sredstev za amortizacijo, in sicer:
- za magistralne in druge ceste, ulice in trge v naseljih ter za
stranske objekte na cestah (mostove, viadukte, podvoze, nadvoze, predore in galerije)
- za gradbene objekte, namenjene za opravljanje dejavnosti, ki so z enotno klasifikacijo dejavnosti, ki je sestavni del
odklona o enotni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list SFRJ, št.
34/76, 72/80, 77/82, in 71/83), razvrščene v področje 12 Izobraževanje, znanost, kultura in inforamcije razen za založniško in časopisno-založniško dejavnost ter dejavnost radia in
televizije ter kinematografije (podskupine: 12031, 12035 in
12036) in v področje 13 - Zdravstveno in socialno varstvo
razen dejavnosti lekarn (podskupine 13016).
Za opremo, ki se uporablja v dejavnostih, navedenih v drugi
alinei prejšnjega odstavka, se lahko z republiškim oziroma
pokrajinskim zakonom za obračunavanje amortizacije določi
do konca leta 1986 nižja stopnja od stopnje, predpisane v
nomenklaturi sredstev za amortizacijo.
2. Zakon o cestah (Uradni list SRS, št. 38/81) v 55. členu
določa, da amortizacijo cest in pripadajočih cestnih objektov
obračunavajo organizacije za vzdrževanje cest iz sredstev za
ceste v skladu s samoupravnim sporazumom o vzdrževanju in
varstvu cest po načelih svobodne menjave dela in v skladu z
zakonom o amortizaciji. Osnova za obračun amortizacije je
vrednost ceste s pripadajočo funkcionalno cestno opremo,
cestnimi objekti in cestno signalizacijo. Merila za določanje
vrednosti navedenih osnovnih sredstev sprejema skupščina
Skupnosti za ceste Slovenije, na osnovi le-teh pa konkretno
vrednost ceste ugotovi organizacija za vzdrževanje cest.
Na osnovi navedene zakonske določbe je skupščina Skupnosti za ceste Slovenije v letu 1983 sprejela merila za določanje vrednosti ceste s pripadajočo funkcionalno cestno
opremo, cestnimi objekti in cestno signalizacijo. Organizacije
za vzdrževanje cest so že v istem letu na podlagi sprejetih
meril pričele s popisom in vrednotenje avtocest, magistralnih,
regionalnih in lokalnih cest s pripadajočo funkcionalno
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sredstev za amortizacijo, amortizacija za gradbene objekte v
družbenih dejavnostih pa ne manjša od 20% amortizacije,
obračunane po stopnjah iz navedene nomenklature.

opremo, objekti in signalizacijo. Postopek vrednotenja je bil v
celoti zaključen šele v letošnjem letu.
Na podlagi sprejetih meril za določanje vrednosti cest je
bila določena naslednja vrednost cest s pripadajočo opremo,
objekti in signalizacijo:
razvrstitev
1. avtoceste
2. magistralne ceste
3. regionalne ceste
4. lokalne ceste
Skupaj

vrednost (mio din)
51.840
91.412
143.365
129.385
416.002

V navedenih podatkih niso zajete ulice in trgi v naseljih in
druge prometne površine, ki jih vzdržujejo komunalne organizacije združenega dela, če je tako določeno (v skladu z 10.
členom zakona o cestah) z odlokom občinske skupščine.
Z upoštevanjem letnih amortizacijskih stopenj iz nomenklature sredstev za amortizacijo bi znašala letna amortizacija
objektov cestnega gospodarstva (brez upoštevanja možnosti
zmanjšanja stopenj po zakonu):
(mio din)
1. avtoceste
907
2. magistralne ceste
1 -438
3. regionalne ceste
,
3.486
4. lokalne ceste
4.813
10.644
V okviru strokovnih služb Skupnosti za ceste Slovenije in
SOZD Združena cestna podjetja Slovenije je bilo ugotovljeno,
da bi bilo glede na povečanje sredstev za vzdrževanje cest, ki
se zagotavlja v ceni bencina in plinskega olja ter ob upoštevanju manjše obremenitve cestnega gospodarstva s tečajnimi
razlikami po uveljavitvi zakona o začasni ureditvi kritja tečajnih razlik pri NBJ možno iz prihodkov organizacij za vzdrževanje cest nadomestili tudi del obračunane amortizacije. Po
izračunih bi bilo možno nadomestiti amortizacijo v znesku,
obračunanem po stopnjah, ki ne presegajo 1/10 stopenj iz
nomenklature sredstev za amortizacijo. Letni znesek, obračunane amortizacije, ki bi ga organizacije za vzdrževanje cest
vkalkulirale v stroške poslovanja bi tako znašal 1.064,4 mio
din.
3. Uporabniki družbenih sredstev iz področja družbenih
dejavnosti (področje 12 - izobraževanje, znanost, kultura in
informacije, razen založniške in časopisno založniške dejavnosti, radia in televizije ter kinematografije; področje 13 zdravstveno in socialno varstvo, razen lekarn) so bili glede
obračunavanja amortizacije osnovnih sredstev že v obdobju
od leta 1982 do 1985 posebej obravnavani. Že prej veljavni
zakon o amortizaciji osnovnih sredstev TOZD in drugih uporabnikov družbenih sredstev (Uradni list SFRJ, št. 58/76, 65/
81, 76/82) je namreč omogočal, da se sme na podlagi republiških oziroma pokrajinskih predpisov amortizacija, obračunana po stopinjah, predpisanih v nomenklaturi sredstev za
amortizacijo, do konca leta 1985 zmanjšati do 50% za gradbene objekte in opremo v navedenih dejavnostih. V SR Sloveniji je bil na tej podlagi sprejet zakon o ureditvi obveznosti
obračunavanja amoritzacije za določena osnovna sredstva za
leta 1982 do 1985 (Uradni list SRS, št. 45/82, 41/83). Ta zakon
je določal, da uporabniki družbenih sredstev iz področja
družbenih dejavnosti obračunajo amortizacijo v znesku, ki so
ga za ta namen prejeli v celotnem prihodku oziroma prihodkih, s tem, da tako obračunana amortizacija ne sme znašati
manj kot 50% amortizacije, obračunane za gradbene objekte
in opremo po stopnjah, predpisanih v nomenklaturi sredstev
za amortizacijo.
Po podatkih strokovnih služb SIS družbenih dejavnostih
obračunavajo TOZD v teh dejavnostih v letu 1985 amortizacijo
v naslednjih razmerjih do stopenj, predpisanih v nomenklaturi
sredstev za amortizacijo:
- dejavnost izobraževanja obračunava amortizacijo od gradpriloga poročevalca

benih objektov in opreme v višini 50%;
- znanstveno raziskovalna dejavnost obračunava amortizacijo za gradbene objekte in opremo v višini zakonsko predpisanih stopenj;
- dejavnost kulture obračunava amortizacijo gradbenih
objektov in opremo v višini zakonsko predpisanih stopenj;
- v dejavnosti teles.ie kulture obračunavajo amortizacijo v
višini 50% od predpisanih stopenj;
- v dejavnosti zdravstvenega varstva obračunavajo amortizacijo v višini 70% od predpisanih stopenj;
- v dejavnosti otroškega varstva in socialnega skrbstva
obračunavajo amortizacijo v višini 50% od predpisanih stopenj
y Amortizacija, obračunana po nižjih stopnjah od zakonsko
predpisanih, po eni strani ni zagotavljala nadomeščanja
osnovnih sredstev, predvsem opreme, po drugi strani pa je
določenim uporabnikom družbenih sredstev omogočala uporabo teh sredstev za druge namene, ne pa za nadomeščanje
osnovnih sredstev. To velja predvsem za sredstva iz amortizacije gradbenih objektov.
Nižje obračunana amortizacija je vplivala predvsem na
Zagotavljanje sredstev za nadomeščanje oprezne, ki se kaže v
visoki stopnji odpisanosti opreme po posameznih dejavnostih. Odpisanost opreme po zključnem računu za leto 1984 je
naslednja
- izobraževanje
69,4%
fc znanstveno raziskovalna dejavnost
79,3%
t- kultura
67,4%
f telesna kultura
72,0%
zdravstveno varstvo
77,4%
- družbeno varstvo otrok in
jnladine in socialno varstvo
64,4%
Odpisanost gradbenih objektov je dosti manjša in se giblje
6d 16,7% v panogi družbeno varstvo otrok in mladine in
socialnem Varstvu do 27,8% v zdravstvenem varstvu.

cestah, oziroma ne manjša od 20% amortizacije, obračunane
po predpisanih stopnjah za gradbene objekte organizacij
Združenega dela v dejavnostih, ki so z odlokom o enotni
klasifikaicji dejavnosti razvrščene v področje 12 - Izobraževanje, znanost, kultura in informacije (razen založniške in časopisno-založniške dejavnosti - podskupina 12031, radia in TV podskupina 12035 in kinematografije - podskupina 12036) in
v področje 13 - Zdravstveno in socialno varstvo (razen dejavnosti lekarn - podskupina 13016).
Sredstva obračunane amortizacije za objekte cestnega
gospodarstva bodo v skladu s 43. členom zveznega zakona o
amortizaciji družbenih sredstev uporabljena za obnovo
(zamenjavo) vozišč oziroma zgrajenih površin ali drugih
delov, nujnih za obstoj oziroma namensko uporabo teh objektov.
S predlagano zakonsko ureditvijo se določi samo možnost
uporabe nižjih amortizacijskih stopenj od predpisanih «za
gradbene objekte v družbenih dejavnostih. Možnost zmanjšanja amortizacijskih stopenj pa ni predlagana za opremo v teh
dejavnostih. To pomeni, da bodo uporabniki družbenih sredstev v teh dejavnostih dolžni od 1. 1. 1986 obračunavati
amortizacijo od opreme po stopnjah, ki so predpisane v
nomenklaturi sredstev za amortizacijo.
Navedeni predlog temelji na dejstvu, da so se gradbeni
objekti v teh dejavnostih v preteklosti v večini gradili iz drugih
sredstev, ne pa iz sredstev amortizacije v družbenih dejavnostih, saj niso v celoti uspeli poizkusi združevanja sredstev
amortizacije za nadomeščanje teh objektov oziroma novogradnje. Hkrati pa so se povečali probiemi pri zagotavljanju
sredstev za investicijsko vzdrževanje zgradb. Glede na to, da
se sredstva amortizacije ne morejo uporabljati za te namene,
ocenjujemo, da bo zaradj zmanjšanih stopenj amortizacije za
gradbene objekte, možno zagotoviti v okviru planov SIS družbenih dejavnosti več sredstev za investicijsko vzdrževanje
gradbenih objektov.

III. POGLAVITNE REŠITVE PREDLAGANE
UREDITVE
S predlagano zakonsko ureditvijo se daje možnost, da se ža
določena osnovna sredstva v letih 1986 in 1987 obračuna
amortizacija v nižjem znesku od zneska, določenega z uporabo predpisanih stopenj po zveznem zakonu o amortizaciji
družbenih sredstev. Sredstva tako obračunane amortizacije
zagotavljajo organizacije združenega dela v okviru celotnega
prihodka oziroma prihodkov s tem, da obračunana amortizacija ne sme biti manjša od 10% amortizacije, obračunane po
predpisanih stopnjah za magistralne in druge ceste (vštevši
ulice in trge v naseljih), pomožne objekte na cestah, mostove,
nadvoze in podvoze na cestah ter predore in galerije na

IV. OCENA MATERIALNIH IN DRUGIH
POSLEDIC, NASTALIH Z UVELJAVITVIJO
ZAKONA
S sprejetjem zakona ne bodo nastopile obveznosti za proračune družbenopolitičnih skupnosti, niti ne obveznosti, za
katere bi bilo potrebno zagotavljati dodatna sredstva v okviru
samoupravnih interesnih skupnosti. Glede na to, da se bo
obračun amortizacije opravljal na način in postopkih, ki jih
določata zakon o amortizaciji družbenih sredstev oziroma
zakon o cestah, se z uveljavitvijo predlaganega zakona ne bo
povečal obseg administrativno-tehničnih opravil, ki bi zahteval nove namestitve delavcev ali dodatna sredstva.

OSNUTEK ZAKONA
o ureditvi obveznosti obračunavanja amortizacije za
določena osnovna sredstva v letih 1986 in 1987
1. člen
Uporabniki družbenih sredstev, ki v svojih poslovnih knjigah vodijo magistralne in druge ceste, ulice in trge v naseljih
ter stranske objekte na cestah (mostovi, viadukti, podvozi,
nadvozi, predori in galerije) kot osnovno sredstvo, obračunajo amortizacijo za leti 1986 in 1987 za te objekte v znesku, ki
so ga za ta namen prejeli v celotnem prihodku oziroma
prihodkih s tem, da tako obračunana amortizacija ne sme
znašati manj kot 10% amortizacije, obračunane za te objekte
po stopnjah, določenih v nomenklaturi sredstev za amortizacijo (Uradni list SFRJ, št. 70/84)
2. člen
Uporabniki družbenih sredstev iz naslednjih področij dejavnosti po odloku o enotni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list
SFRJ, št. 34/76, 72/80, 77/82 in 71/83);
priloga poročevalca

1. področje 12- Izobraževanje, znanost, kultura in informacije, razen skupine 12031 - založniška in časopisno založniška dejavnost, skupine 12035 - radio in televizija in skupine
12036 - kinematografija
2. področje 13 - Zdravstveno in socialno varstvo, razen
skupine 13016 - lekarne
obračunavajo amortizacijo za leti 1986 in 1987 za gradbene
objekte, ki jih v svojih poslovnih knjigah vodijo kot osnovno
sredstvo, v znesku, ki so ga za ta namen prejeli v celotnem
prihodku oziroma prihodkih, s tem da tako obračunana amortizacija ne sme znašati manj kot 20% amortizacije, obračunane za te objekte po stopnjah, določenih v nomenklaturi
sredstev za amortizacijo.
3. člen
Ta zakon začne veljati 1. januarja 1986.
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SKUPŠČINA SR SLOVENIJE
OBRAZLOŽITEV
IZVRŠNI SVET
gradbenih objektov v zneskih, ki so jih za ta namen prejeli v
V 46. členu zakona o amortizaciji družbenih sredstev
(Uradni list SFRJ, št. 70/84 in 7/85) je dano pooblastilo republicelotnem prihodku oziroma prihodkih, s tem da tako obračukam in avtonomnima pokrajinama, da s svojimi predpisi do
nana amortizacija ne sme znašati manj kot 20% amortizacije,
obračunane za te objekte po stopnjah, določenih v nomenklakonca leta 1987 za obračunavanje amortizacije lahko določijo
nižje stopnje od stopenj, predpisanih v nomenklaturi sredstev
turi sredstev za amortizacijo.
za amortizacijo, in sicer za magistralne in druge ceste, ulice in
Glede na to, da se je amortizacija za gradbene objekte, ki jih
trge v naseljih ter za stranske objekte na cestah (mostovi,
vodijo uporabniki družbenih sredstev s področja družbenih
viadukti, podvozi, nadvozi, prodori in galerije) ter za gradbene
dejavnosti kot svoja osnovna sredstva, v obdobju 1982 do
objekte, namenjeno za opravljanje dejavnosti s področja izo1985 obračunavata v skladu s sprejetimi zneski v celotnem
braževanja, znanosti, kulture in informacij ter zdravstvenega
prihodku oziroma prihodkih vendar najmanj do višine 50%
in socialnega varstva (razen posebej navedenih skupin s teh
amortizacije, obračunane po stopnjah, določenih z nomenpodročij). Za opremo v družbenih dejavnostih je možnost
klaturo sredstev za amortizacijo, bo predložena rešitev omoobračunavanja nižje amortizacije dana le za leto 1986.
gočila večjo razporeditev sredstev za investicijsko vzdrževaNa podlagi navedenega pooblastila se s tem zakonom daje
nje. Ocenjujemo, da je tak pristop potreben glede na to, da se
možnost, da organizacije združenega dela, ki v svojih poslovv naslednjih letih investicijska dejavnost na teh področjih ne
nih knjigah izkazujejo magistralne in druge ceste, ulice in trge
bo bistveno razširila ter da je zato potrebno predvsem zagotov naseljih ter stranske objekte na cestah kot osnovna sredviti sredstva za ustrezno vzdrževanje že obstoječih zgradb.
stva, obračunajo amortizacijo v znesku, ki so ga za ta namen
Predlagamo, da se politika investicijskega vzdrževanja planira
prejele v celotnem prihodku oziroma prihodkih, pri čemer
v SIS na teh področjih tako, da bodo v SIS ta sredstva
tako obračunana amortizacija ne sme biti manjša od 10%
usmerjali na objekte, ki so najbolj nujni za razreševanje.
zneska, določenega z uporabo predpisanih stopenj amortizaZakon o amortizacji družbenih sredstev je tudi za opremo v
cije. Navedeno možnost lahko te organizacije izkoristijo za
družbenih dejavnostih predvidel možnost, da se z republiškim
obračun amortizacije za leti 1986 in 1987.
oziroma pokrajinskim predpisom za leto 1986 določi nižja
Uporabniki družbenih sredstev, ki so po nomenklaturi
amortizacijska stopnja od predpisanih. Glede na stopnjo
dejavnosti razvrščeni v naslednje področje dejavnosti:
odpisanosti opreme in nujnost njenega hitrejšega nadomeš12 - izobraževanje, znanost, kultura in informacije, razen
čanja ne predlagamo, da se z republiškim predpisom določi
skupine 12031 - založniško in časopisno-založniško dejavza obračun amortizacije za opremo nižja stopnja od predpinost, skupine 12035 - radio in televizija in skupine 12036 sane za leto 1985. To pomeni, da bodo uporabniki družbenih
kinematografija
sredstev navedenih področij dolžni v letu 1986 obračunavati
13-zdravstveno in socialno varstvo, razen skupine 13016amortizacijo opreme po stopnjah, določenih v nomenklaturi
lekarne
sredstev za amortizacijo.
bodo do konca leta 1987 obračunavali amortizacijo od

PREDLOG

ZAKONA

o spremembah
kmetijskih

in

dopolnitvah

zemljiščih

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na 87. seji dne
10. 10. 1985 določil besedilo:
- PREDLOGA ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNI. TVAH ZAKONA O KMETIJSKIH ZEMUIŠČIH,
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
I. TEMELJNA NAČELA IN SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
2. člen zakona o kmetijskih zemljiščih (Uradni list SRS, št. 1/
79, 4/79 in 11/81) se spremeni tako, da se glasi:
»Kmetijska zemljišča so zemljišča, ki se v zemljiškem katastru vodijo kot katastrske kulture, razen gozdov, ter zemljišča,
ki se vodijo kot nerodovitna in jih je mogoče usposobiti za
kmetijsko proizvodnjo, razen zemljišč, ki so s srednjeročnim
družbenim planom občine določena kot stavbna zemljišča.«
)
2. člen
Tretji odstavek 4. člena se črta in se naslednji odstavki
ustrezno preštevilčijo.
Sedanji peti, šesti, sedmi in osmi odstavek se spremenijo
tako, da se glasijo:
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in na podlagi 215. in 216. člena poslovnika Skupščine SR
Slovenije določil, da bosta kot njegova predstavnika pri
delu skupščinskih delovnih teles sodelovala:
- Milan KNEZEVlČ, član Izvršnega sveta in predsednik
Republiškega komiteja za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
- Lojze SENEGAČNIK, namestnik predsednika Republiškega komiteja za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.
»(4) Kot glavna oziroma dopolnilna dejavnost po prvem
odstavku tega člena se šteje dejavnost, ki daje tako vrednost
proizvodnje, dosežene z osebnim obdelovanjem kmetijskih
zemljišč, ki dosega najmanj dve tretjini povprečnega osebnega dohodka na zaposlenega v občini ali pa tolikšna vlaganja v kmetjsko proizvodnjo, ki bodo omogočila doseganje
take vrednosti proizvodnje. V gorskih in hribovitih predelih se
v vrednost proizvodnje všteva tudi vrednost gozadrske proizvodnje ter vrednost, ustvarjena v dejavnostih, ki so s kmetijstvom povezane (domača obrt, kmečki turizem, delo na domu
ipd.), če občan opravlja te dejavnosti z osebnim delom. Na
drugem območju kmetijskih zemljišč lahko občinska skupščina glede na razvojne usmeritve posameznih ožjih območij, z
odlokom določi tudi podrobnejša oziroma drugačna merila za
vrednost proizvodnje in vlaganj.
(5) Šteje se, da je občan, ki je mlajši od 25 let, ustrezno
usposobljen za obdelovanje kmetijskega zemljišča, če ima
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končano najmanj dvoletno srednjo kmetijsko šolo (vzgojno
izobraževalni program - kmetovalec) oziroma drugo ustrezno
šolo za kmetovalce. Če želi postati kmet občan, ki je mlajši od
25 let, pa nima končane predpisane šole, se presoja ustrezne
usposobljenosti tega občana odloži za tri leta. Po izteku tega
roka občinski upravni organ, pristojen za kmetijstvo, po
uradni dolžnosti ugotovi, ali je občan ustrezno usposobljen za
obdelovanje kmetijskih zemljišč.
(6) Šteje se, da je občan, ki je starejši od 25 let, ustrezno
usposobljen za obdelovanje kmetijskega zemljišča, če Izpolnjuje enega od naslednih pogojev:
- da ima končano šolo iz prejšnjega odstavka;
- da najmanj pet let z osebnim delom obdeluje kmetijsko
zemljišče;
- da opravi preizkus znanja, ki obsega program srednje
kmetijske šole (vzgojnoizobraževalni program - kmetovalec),
prilagojen vrsti kmetijske proizvodnje, ki jo bo občan opravljal.
^
(7) Kmetijske organizacije so po tem zakonu organizacije
združenega dela, kmetijske zadruge in druge oblike združevanja kmetov, ki so družbeno pravne osebe, kazenski poboljševalni zavodi in njihove gospodarske enote ter šole, če se
ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo ali če jim je kmetijsko zemljišče sicer potrebno za opravljanje njihove dejavnosti, ter pod
pogoji, ki jih določa zakon, tudi lovske organizacije in društva, če jim kmetijsko zemljišče služi za opravljanje namenov,
zaradi katerih so bila ustanovljena.
(8) Če nastane dvom, ali je občan kmet oziroma ali je
organizacija iz prejšnjega odstavka kmetijska organizacija in
v primeru iz 2. alinee drugega odstavka tega člena, odloča o
tem, ko dobi mnenje kmetijske zemljiške skupnosti, v upravnem postopku občinski upravni organ, pristojen za kmetijstvo, tiste občine, v kateri je pretežni del kmetijskega zemljišča, ki ga občan obdeluje oziroma ga bo obdeloval oziroma
ga organizacija uporablja.
(9) Podrobnejše navodilo o opravljanju preizkusa znanja iz
3. alinee šestega odstavka tega člena izda republiški upravni
organ, pristojen za kmetijstvo, v treh mesecih po uveljavitvi
tega zakona.«
3. člen
V 3. vrstici prvega odstavka 5. člena se pred besedo »krajevnih« vstavi še besedi »lovskih organizacij«.
4. člen
Za 6. alineo prvega odstavka 6. člena se dodata novi 7. in 8.
alinea, ki se glasita:
»- usklajuje interese med kmetijstvom ter lovstvom in gozdarstvom;
- daje mnenje o usklajenosti lovskogospodarskih načrtov z
razvojem kmetijstva;«.
Sedanja 7. alinea postane 9. alinea.
Doda se nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) v primerih, da posamezne organizacije združenega
dela, druge samoupravne organizacije ali skupnosti oziroma
občinski upravni organi ne izvajajo nalog kmetjske zemljiške
politike, lahko kmetjska zemljiška skupnost predlaga občinski
skupščini in drugim pristojnim organom ter organizacijam, da
zavzamejo o tem svoje stališče in v skladu s svjo pristojnostjo
in odgovornostjo ustrezno ukrepajo.«
Sedanji drugi odstavek postane tretji odstavek.
5. člen
Prvi odstavek 9. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Določbe tega zakona o rabi in obdelovanju kmetijskih
zemljišč, nadomestilu iz 13. člena ter odškodnini iz 14. člena
tega zakona se uporabljajo tudi za zemljišča, ki so s srednjeročnim družbenim planom občine določena za stavbna zemljišča, dokler za njih ni v skladu s predpisi izdano gradbeno
dovoljenje oziroma drug ustrezen akt.«
Dodata se nova drugi in tretji odstavek, ki se glasita:
»(2) Na kmetijskih zemljiščih, ki so z dolgoročnim planom
občine namenjena za nekmetijske namene, se ne sme napraviti trajnih nasadov oziroma kako drugače ovirati predvideno
namembnost teh zemljišč.
(3) Lastniku oziroma uporabniku kmetijskega zemljišča za
trajne nasade ali druga vlaganja, ki jih napravi v nasprotju s
prejšnjim odstavkom, ne pripada odškodnina.«
Sedanji drugi odstavek postane četrti odstavek.

II. VARSTVO KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ
6. člen
10. člen se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Glede na naravne danosti in primernost za proizvodnjo
hrane so temelj proizvodnje hrane v SR Sloveniji:
- zemljišča, na katerih je najširša možnost rabe tal, ki se
kaže v možnosti gojenja vseh kmetijskih rastlin, ki -uspevajo
pri nas, če lega tal omogoča uporabo ustrezne kmetijske
mehanizacije - I. kategorija zemljišč;
- zemljišča, na katerih je delno otežkočena možnost rabe
tal zaradi fizikalnih lastnosti tal, kar zmanjšuje možnost izbora
gojenja kmetijskih rastlin - II. kategorija zemljišč;
- zemljišča, ki jih je na podlagi proučitve naravnih danosti
mogoče in smotrno usposobiti s prostorsko ureditvenimi operacijami (hidromelioracije, agromelioracije, namakanje) za
intenzivno kmetijsko proizvodnjo;
- zemljišča, ki so oblikovana (združena) v komplekse;
- zemljišča, ki so po svojih naravnih danostih primerna za
napravo intenzivnih trajnih nasadov (površine, ki so primerne
za sadjarstvo, vinogradništvo ipd.);
- kompleksi zemljišč, ki so zaradi izjemnih lastnosti in lege
najprimernejši za vrtnarsko proizvodnjo.
(2) Strokovna podlaga za razvrščanje zemljišč po prejšnjem
odstavku je kategorizacija zemljišč, ki mora biti v občini
izdelana za vsa zemljišča. Podatki o kategorijah zemljišč se
vodijo v zemljiškem katastru.
(3) Podrobnejše predpise za razvrstitev zemljišč v kategorije
in za določitev zemljišč, ki so temelj proizvpdnje hrane v SR
Sloveniji, izda republiški upravni organ, pristojen za kmetijstvo, v treh mesecih po uveljavitvi zakona; podrobnejše predpise o načinu vodenja kategorij zemljišč predpiše republiški
upravni organ, pristojen za geodetske zadeve, v treh mesecih
po uveljavitvi tega zakona.«
7. člen
11. člen se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Zemljišča, ki so temelj proizvodnje hrane v SR Sloveniji, so trajno namenjena kmetijski proizvodnji in se v dolgoročnih in srednjeročnih planih razvrstijo v prvo območje kmetijskih zemljišč.
(2) Zemljišča, ki so temelj proizvodnje hrane v SR Sloveniji,
se lahko izjemoma, če ni mogoče uporabiti zemljišč, ki so
manj primerna za kmetijsko proizvodnjo, namenijo za nekmetijsko rabo, če gre za posege, za katere je ugotovljen širši
družbeni interes v dolgoročnem planu SR Sloveije ali v dolgoročnem planu občine, če je to v skladu z dolgoročnim planom
SR Slovenije.
(3) Kriteriji za določanje širšega družbenega interesa se
določijo v smernicah za dolgoročni plan SR Slovenije.
(4) Ne glede na prvi in drugi odstavek tega člena se v
srednjeročnem družbenem planu občine izjemoma lahko
določi, da se zemljišča iz prvega odstavka tega člena namenijo za nekmetijsko rabo, če ni mogoče uporabiti manj primernih zemljišč, in če gre za:
- gradnjo objektbv, ki neposredno služijo primarni kmetijski proizvodnji (stanovanjske hiše, hlevi, silosi, strojne lope
ipd.);
- gradnjo objektov za potrebe oboroženih sil in za namene
v okviru splošne ljudske obrambe in družbene samozaščite;
- gradnjo objektov za urejanje vodnega režima z namenom,
da se zagotovi obrambo pred poplavami in erozijo, varstvo
vodnih količin in zalog, varstvo kakovosti voda in vzdrževanje
naravnih vodotokov;
- širitev pokopališč.
(5) Zemljišča, ki niso razvrščena v prvo območje in se v
dolgoročnem planu občine namenijo za kmetijsko projzvodnjo, se razvrstijo v drugo območje kmetijskih zemljišč. Če je v
prostorsko ureditvenih pogojih v skladu s planskimi akti
dopustna sprememba namembnosti teh zemljišč, da je v
postopku za izdajo lokacijskih dovoljenj za gradnjo posameznih objektov predhodno soglasje kmetijska zemljiška skupnost. Pri izdaji soglasja kmetijska zemljiška skupnost upošteva potrebe po naseljenosti krajine in izvajanje določb 18.
člena tega zakona ter pri tem lahko poda zahtevo o načinu
rabe kmetijskega zemljišča in o drugih pogojih, ki zadevajo
uporabo zemljiča. Če gre za objekte, katerih gradnja je v
skladu s predpisi o urejanju naselij možna na podlagi potrdila
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o priglasitvi del, soglasje kmetijske zemljiške skupnosti ni
potrebno.
(6) V primerih, ko v občini pri določanju namenske rabe
zemljišč, ki so temelj proizvodnje hrane v SR Sloveniji, ni
doseženo soglasje, sodelujejo v postopku usklajevanja interesov in nudijo strokovno pomoč pristojni republiški upravni
organi.
(7) Območja iz prvega in petega odstavka tega člena se
vodijo v evidenci o predpisanem varovanju prostora in o
omejitvah pri posegih v prostor.«
8. člen
11. a člen se nadomesti z novim 11. a členom, ki se glasi:
»11. a člen
(1) Za kmetijska zemljišča se v agrokarti ugotovijo njihova
sedanja in možna produktivnost ter možne dolgoročne usmeritve njihove rabe.
(2) Agrokarta je ena od strokovnih podlag za pripravo analize razvojnih možnosti kmetijstva in planskih aktov občine,
kmetijskih organizacij in kmetijskih zemljiških skupnosti.
(3) Kmetijska zemljiška skupnost zagotovi izdelavo agrokarte v treh letih po uveljavitvi tega zakona.
(4) Podrobnejše predpise o izdelavi agrokarte izda v treh
mesecih po uveljavitvi tega zakona republiški upravni organ,
pristojen za kmetijstvo.«
9. člen
14. člen se spremeni tako, da se glasi:
(1) Kdor spremeni namembnost kmetijskega zemljišča ali
gozda na podlagi lokacijskega dovoljenja ali drugega upravnega akta ali če spremeni namembnost tega zemljišča brez
takega akta zato, ker ta ni predpisan, ali pa v nasprotju s
predpisi tako, da se to zemljišče ne uporablja za kmetijsko ali
gozdno proizvodnjo, plača odškodnino zaradi spremembe
namembnosti kmetijskega zemljišča.
(2) Gradnja objektov za rejo govedi, konj, prašičev in drobnice s pripadajočimi objekti, gradnja gozdnih prometnic in
dovoznih poti do gorskih in hribovitih predelov ter gradnja
rastlinjakov se ne šteje za spremembo namembnosti kmetijskega zemljišča ali gozda.
(3) Odškodnina zaradi spremembe namembnosti kmetijskega zemljišča se plača od površine zemljišča, ki je po
lokacijskem dovoljenju določeno za gradnjo objekta in od
površine zemljišča, ki je z lokacijskim dovoljenjem namenjeno
za redno rabo objekta. Če gre za gradnjo objekta, predvidenega z zazidalnim načrtom, se šteje, da je za redno rabo
objekta določeno vse zemljiče, ki po zazidalnem načrtu pripada objektu.
(4) Odškodnina zaradi spremembe namembnosti kmetijskega zemljišča ali gozda se ne plačuje:
- kadar gre za spremembo kmetijskega zemljišča aii gozda
za potrebe JLA in za namene v okviru programa splošnega
ljudskega odpora;
- kaflar se na zemljišču gradijo objekti zaradi obrambe pred
poplavami;
- kadar se na zemljišču gradijo objekti za urejanje vodnega
režima z namenom, da se zagotovi varstvo pred škodljivim
delovanjem voda in erozije, varstvo vodnih količin in zalog ter
varstvo kakovosti vode;
- kadar se na zemljišču gradijo objekti zaradi vzdrževanja
naravnih vodotokov, vodnogospodarskih objektov in naprav v
splošni rabi.
(5) Odškodnino zaradi spremembe namembnosti kmetijskih
zemljišč in gozda predpiše z odlokom občinska skupščina.
Odškodnina se določi v znesku za kvadratni meter zemljišča
ob upoštevanju lege in kakovosti zemljišč in ne sme biti
manjša od 40 dinarjev. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije
lahko valorizira ta znesek v skladu s spološnim gibanjem cen.
(6) Občinske skupščine sklenejo na pobudo Zveze kmetijskih zemljiških skupnosti Slovenije dogovor o skupnih osnovah in merilih za določitev odškodnine zaradi spremembe
namembnosti kmetijskih zemljišč in gozda. Šteje se, da je
dogovor sklenjen, ko ga sklene najmanj 40 občinskih skupščin. Če dogovor ni sklenjen oziroma ga ne sklenejo vse
občinske Skupščine v SR Sloveniji v roku petih mesecev, ko je
bila dana pobuda za njegovo sklenitev. Skupščina SR Slove-

nije predpiše osnove in merila za določitev odškodnine za vse
občine oziroma le za tiste, ki dogovora ne sklenejo.
(7) Odškodnino zaradi spremembe namembnosti kmetijskega zemljišča ali gozda odmeri v upravnem postopku
občinski upravni organ, pristojen za lokacijske zadeve. Če se
odškodnina ne da odmeriti po tretjem odstavku tega člena,
odmeri odškodnino upravni organ, pristojen za lokacijske
zadeve, po tem ko je dobil mnenje občinskega upravnega
organa, pristojenga za kmetijsko inšpekcijo.
(8) Odškodnina se obračuna:
- za gradnje, za katere se vloži vloga za lokacijsko dovoljenje oziroma priglasi dela, po višini, ki velja na dan, ko je bila
vložena popolna vloga;
- za gradnje, ki so bile zgrajene v nasprotju s predpisi in se
legalizirajo, po višini, ki velja na dan, ko je bila vložena
popolna vloga za legalizacijo gradnje;
- za gradnje, ki so bile zgrajene v nasprotju s predpisi in jih
mora investitor porušiti, v višini, ki velja na dan izdaje odločbe
o obračunu odškodnine zaradi spremembe namembnosti
kmetijskega zemljišča ali gozda. Ko investitor poruši tako
gradnjo in vzpostavi zemljišče v prejšnje stanje, se mu vrnejo
revalorizirana sredstva plačane odškodnine.
(9) Brez potrdila o plačani odškodnini ni mogoče izdati gradbenega dovoljenja za izkoriščanje rudnin, prav tako pa ne
začeti gradnje na podlagi priglasitve.
10. člen
Tretji odstavek 16. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Predpise o ugotavljanju onesnaženosti kmetijskega
zemljišča in gozda izda Izvršni svet Skupščine SR Slovenije v
enem letu po uveljavitvi tega zakona«.
11. člen
1. stavek prvega odstavka 17. člena se spremeni tako, da se
glasi:
»(1) Odškodnine po 14. členu tega zakona se plačujejo
pristojni kmetijski zamljiški skupnosti, ko odvaja 20 dinarjev
po kvadratnem metru zemljišč Zvezi vodnih skupnosti Slovenije«.
12. člen
2. stavek četrtega odstavka 18. člena se črta.
13. člen
20. člen se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Lastnik kmetijskega zemljišča lahko zahteva, da se mu
v začasno upravljanje dano kmetijsko zemljišče vrne, če
dokaže, da so se bistveno spremenile okoliščine, zaradi katerih je bila odločba o začasnem upravljanju izdana. O vrnitvi
zemljišča odloča v upravnem postopku občinski upravni
organ pristojen za kmetijstvo, pred iztekom petletnega roka,
zemljišče pa se lastniku, ki izpolni predpisane pogoje vrne po
izteku tega roka.
(2) Če se zemljišče vrne prejšnjemu lastniku, mora le-ta
začasnemu uporabniku oziroma zakupniku povrniti neamortizirano vrednost vlaganj v kmetijska zemljišča«.
II!. PROMET S KMETIJSKIMI ZEMLJIŠČI
14. člen
Prvi odstavek 21. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) S prometom s kmetijskimi zemljišči po tem zakonu je
mišljen prenos lastninske pravice s pravnimi posli med živimi,
prenos kmetijskega zemljišča iz ene družbene pravne osebe v
drugo družbeno pravno osebo, pridobitev kmetijskega zemljišča v družbeno lastnino oziroma odtujitev kmetijskega zemljišča iz družbene lastnine na podlagi pravnega posla ter
prenos pravic uporabe na zemljišču v družbeni lastnini«.
Za drugim odstavkom se dodajo novi tretji, četrti, peti in
šesti odstavek, ki se glasi:
»(3) Kmetija iz 3. člena zakona o dedovanju kmetijskih
zemljišč in zasebnih kmetijskih gospodarstev (kmetij) (v
nadaljnjem besedilu: kmetija), se s pravnimi posli med živimi
ne sme deliti, razen v primeru, če se na ta način povečujejo,
zaokrožujejo ali nastajajo druge kmetije oziroma kompleksi
zemljišč v družbeni lastnini. V drugih primerih se tako kmetijo
lahko odtuji le kot celoto.
priloga poročevalca
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(4) Overitev predpisov na pogodbo o prodaji kmetijskega
zemljišča oziroma kmetije, na kateri je lastninska pravica, je
mogoče le na podlagi potrdila občinskega upravnega organa,
pristojnega za kmetijstvo, da so upoštevane določbe drugega
in tretjega odstavka tega člena.
(5) Pravni posli, sklenjeni v nasprotju s tretjim odstavkom
tega člena, so nični.
(6) Pri prodaji solastninskega deleža kmetijskega zemljišča,
gozda ali kmetije imajo solastniki, ki so kmetje po tem
zakonu, predkupno pravico«.
15. člen
Tretji odstavek 22. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Presežek kmetijskega zemljišča nad z zakonom določenim maksimumom preide po izbiri lastnika v družbeno lastnino in se prenese v kmetijski zemljiški sklad. Če lastnik
zemljišča ne izbere, določi občinski upravni organ, pristojen
za premoženjsko-pravne zadeve, katero zemljišče iz presežka
postane družbena lastnina in se prenese v kmetijski zemljiški
sklad ter rok, v katerem je prejšnji lastnik zemljišča dolžan to
zemljišče izročiti v upravljanje in razpolaganje kmetijski zemljiški skupnosti. Za presežek zemljišč ali gozda, ki je pridobljen s pravnimi posli med živimi, se ne plača odškodnine«.
16. člen
Četrti odstavek 23. člena se črta.
Šesti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(6) Odškodnina iz prejšnjega odstavka se dediču izplača
po izročitvi kmetijskih zemljišč v razpolaganje kmetijski zemljiški skupnosti, do izročitve pa obdrži dedič na zemljišču
pravico uporabe. Odločbo o izročitvi zemljišča izda občinski
upravni organ, pristojen za premoženjsko-pravne zadeve, na
predlog kmetijske zemljiške skupnosti, ki mora svojemu predlogu priložiti dokaz o zagotovljenih sredstvih za plačilo
odškodnine in cenilni zapisnik sodno zapriseženega cenilca
za prizadeto zemljišče«.
Dodajo se novi sedmi, osmi, deveti, deseti in enajsti odstavek, ki se glasijo:
»(7) Imetnik pravice uporabe kmetijskega zemljišča, ki je
družbena lastnina, to zemljišče lahko prenese s pravnim
poslom na osebe, ki so po predpisih o dedovanju njegovi
zakoniti dediči. Pravico uporabe na zemljišču lahko zakoniti
dediči podedujejo.
(8) O uvedbi postopka po drugem oziroma tretjem odstavku
tega člena poda občinski upravni organ, pristojen za premoženjsko pravne zadeve, po uradni dolžnosti predlog zemljiški
knjigi za zaznambo uvedbe postopka za prehod kmetijskega
zemljišča v družbeno lastnino. Odtujitev zemljišča, glede
katerega je vpisana zaznamba tega postopka, nima pravnega
učinka naspoti upravljalcu podružbljenega zemljišča
(9) imetnik pravice uporabe mora izročiti podružbijeno
zemljišče z dnem, ko postane odločba iz šestega odstavka
tega člena pravnomočna, če ni v odločbi določen drugačen
rok.
(10) Za določitev odškodnine za kmetijsko zemljišče, ki
postane družbena lastnina po tem členu, za plodove,
posevke, pomožne objekte in druga vlaganja, se smiselno
uporabljajo predpisi o razlastitvi.
(11) Imetnik pravice uporabe lahko vsak čas zahteva, da
kmetijska zemljiška skupnost prevzame zemljišče in plača
odškodnino zanj. Kmetijska zemljiška skupnost mora tako
zemljišče prevzeti. Če kmetijska zemljiška skupnost v enem
letu ne prevzame tega zemljišča, lahko imetnik pravice uporabe s tožbo pri pristojnem sodišču zahteva prevzem zemljišča in plačilo odškodnine za to zemljišče.«
17. člen
Za 23. členom se doda nov 23. a člen, ki se glasi:
23. a člen
Določbe šestega do enajstega odstavka prejšnjega člena se
smiselno uporabljajo tudi za izročitev kmetijskega zemljišča,
ki je prešlo v družbeno lastnino po predpisih o nacionalizaciji
in kompleksni razlastitvi, če je zemljišče s srednjeročnim
planom občine namenjeno za kmetijstvo, pa doslej ni bila
. izdana odločba o izročitvi tega zemljišča drugemu upravičencu in ima imetnik pravice uporabe tako zemljišče še v
uporabi.«
priloga poročevalca

18. člen
V1. vrstici prvega odstavka, 1. in 4. vrstici drugega odstavka
in v 1. vrstici tretjega odstavka 24. člena se za besedami
»kmetijska organizacija« doda še besedi »združenega dela«.
V petem odstavku se črta besedilo »nato organizacije združenega dela, ki gospodarijo z gozdovi v tem gozdnogospodarskem območju«.
19. člen
V 25. členu se za tretjim odstavkom doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Če v roku iz prejšnjega odstavka nihče od prednostnih
upravičencev ne uveljavlja prednostne pravice nakupa, se
lahko kmetijsko zemljišče ali gozd v nadaljnjih šestih mesecih
proda. Po izteku tega roka pa mora prodajalec, če še želi
prodati kmetijsko zemljišče oziroma gozd, ponudbo podnoviti.«
20. člen
V drugem odstavku 26. člena se izrazi tržna vrednost«
nadomestijo z izrazi »vrednost«.
Za tretjim odstavkom se doda nov četrti odstavek, ki se
glasi:
»(4) Enotno metodologijo za ugotavljanje vrednosti kmetijskega zemljišča ali gozda predpiše v treh mesecih po uveljavitvi tega zakona republiški upravni organ, pristojen za kmetijstvo oziroma gozdarstvo.«.
21. člen
Drugi odstavek 28. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Tožbo iz prejšnjega odstavka lahko vloži upravičenec v
tridesetih dneh od dneva, ko je izvedel za prodajo ali vpis,
najpozneje pa v enem letu od dneva overitve podpisov na
pogodbi o prodaji kmetijskega zemljišča oziroma vpisa v
zemljiško knjigo, če pa podpisi na pogodbi niso bili overjeni, v
treh letih od dneva, ko je bila pogodba sklenjena.«
Z drugim odstavkom se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Če prodajalec kmetijskega zemljišča noče skleniti
pogodbe o prodaji zemljišča z upravičencem iz 24. člena tega
zakona, ki je pravočasno uveljavljal prednostno pravico do
nakupa, lahko le-ta v tridesetih dneh po izteku roka iz tretjega
odstavka 25. člena tega zakona, vloži tožbo na sklenitev
pogodbe pri pristojnem temeljnem sodišču.«.
22. člen
Tretji odstavek 29. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Overitev podpisov na darilni pogodbi, katere predmet
so kmetijska zemljišča oziroma gozd, na katerih je lastninska
pravica, je mogoča samo na podlagi potrdila občinskega
upravnega organa, pristojnega za kmetijstvo, da so upoštevane določbe tega člena.«.
23. člen
2. stavek prvega odstavka 33. člena se spremeni tako, da se
glasi:
»(2) Prav tako postane družbena lastnina tudi kmetijsko
zemljišče, ki je bilo v skladu z 18. členom tega zakona pet let v
začasnem upravljanju, pa lastnik ne izpolni pogojev iz 20.
člena tega zakona.«.
Za drugim odstavkom se doda nov tretji odstavek, ki se
glasi:
»(3) Za kmetijsko zemljišče, preneseno na kmetijsko zemljiško skupnost po prvem in drugem odstavku tega čiena, pripada lastniku oziroma uporabniku odškodnina po predpisih o
razlastitvi.«.
Sedanji tretji odstavek postane četrti odstavek.
V. ZEMLJIŠKI MAKSIMUM
24. člen
V četrtem odstavku 58. člen*a se črta besedilo »občani, ki se
po tem zakonu ne štejejo za kmeta, ter«.
VI. KMETIJSKI ZEMLJIŠKI SKLAD V OBČINI
25. člen
Tretji odstavek 60. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Če kmetijska zemljiška skupnost ne more razpolagati s
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kmetijskim zemljiščem ali gozdom po prvem odstavku tega
člena, lahko tako zemljišče proda oziroma zamenja. Če se
tako zemljišče ne da prodati oziroma zamenjati, ga da v zakup
občanu, ki se po tem zakonu ne šteje za kmeta. Pri prodaji
oziroma zamenjavi zemljišča ima prednost kmet po tem
zakonu. Če kmetijska zemljiška skupnost proda ali da zemljišče v zakup občanu, ki se po tem zakonu ne šteje za kmeta,
lahko obenem poda tudi zahtevo o načinu uporabe zemljišča
in o drugih pogojih, ki zadevajo uporabo zemljišča. V primeru
prodaje zemljišča se smiselno uporabljajo predpisi o prometu
z nepremičninami.«
VII. KMETIJSKE PROSTORSKO-UREDITVENE
OPERACIJE
1. Skupne določbe
26. člen
Prvi odstavek 66. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Za opravila, ki so v zvezi z agrarnimi operacijami, se ne
plačujejo takse za' prenos lastništva ali prenos kmetijskih
zemljišč med kmetijskimi organizacijami, in ne davek od prometa nepremičnin.«
3. Arondacija kmetijskih zemljišč
27. člen
Črta se tretji odstavek 75. člena
28. člen
V prvem odstavku 77. člena se besedilo »V primerih že
končanih arondacij« nadomesti z besedilom »Po pravnomočnosti odločbe o arondaciji«.
V 1. alinei prvega odstavka se besedilo »po izročitvi« nadomesti z besedilom »po pravnomočnosti odločbe o arondaciji«.
4. Komasacija kmetijskih zemljišč

,

29. člen
78. člen se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Na območju občine se lahko zložijo kmetijska zemljišča
in ponovno razdelijo med prejšnje lastnike oziroma uporabnike tako, da dobi vsak čimbolj zaokrožena zemljišča (v
nadaljnjem besedilu: komasacija).
(2) Komasacija se lahko izvede v enem komasacijskem
postopku na celotnem območju občine, ali ločeno po posameznih območjih. Komasacijsko območje lahko zajema tudi
zemljišča v dveh ali več občinah.
(3) Občine opredelijo zasnovo komasacijskih območij v
dolgoročnem planu, meje komasacijskega območja ter materialno podlago za izvedbo komasacije pa v dogovoru o temeljih družbenega plana ter v srednjeročnem planu občine.
(4) Predmet komasacije so kmetijska zemljišča na komasacijskem območju ter naprave na teh zemljiščih (v nadaljnjem
besedilu: komasacijski sklad).«
30. člen
79. člen se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Uvedbo komasacijskega postopka lahko predlagajo
kmetijska zemljišča skupnost, kmetijske organizacije ali
kmetje.
(2) Upravičenci iz prejšnjega odstavka vložijo predlog pri
občinskem upravnem organu, pristojnem za kmetijstvo, če so
izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka prejšnjega člena in če je
izdelana idejna zasnova ureditve komasacijskega območja ter
proizvodni program, ki ju izdela investitor. Investitor komasacije je praviloma kmetijska organizacija združenega dela.
(3) Upravičenci iz prejšnjega odstavka vložijo predlog pri
občinskem upravnem organu, pristojnem za kmetijstvo, če so
izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka prejšnjega člena in če je
izdelana idejna zasnova ureditve komasacijskega območja ter
proizvodni program, ki ju izdela investitor. Investitor komasacije je praviloma kmetijska organizacija združenega dela.
(3) Komasacija se uvede z odločbo občinske skupščine.
(4) Na komasacijskih območjih, kjer se izvajajo tudi druge
agrarne operacije, mora biti idejna zasnova ureditve komasacijskega območja predhodno usklajena.«
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31. člen
80. člen se spremeni, da se glasi:
»(1) Za vodenje komasacijskega postopka do izdaje
odločbe o novi razdelitvi kmetijskih zemljišč imenuje občinski
upravni organ, pristojen za kmetjstvo, komisijo za izvedbo
komasacijskega postopka (v nadaljnjem besedilu: komasacijska komisija). Če se na območju občine istočasno izvajajo
komasacije na več območjih, se za vodenje postopkov imenuje praviloma ena komasacijska komisija.
(2) Komasacijsko komisijo sestavlja najmanj pet članov in
sicer predvsem strokovnjaki s pravnega, agronomskega in
geodetskega področja ter po en komasacijski udeleženec iz
posameznega komasacijskega območja. Predsednik komisije
je praviloma diplomirani pravnik s pravosodnim izpitom.«
32. člen
81. člen se črta.
33. člen
82. člen se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Z uvedbo komasacijskega postopka je na komasacijskem območju prepovedan promet z zemljišči, parceliranje
zemljišč, graditev in sajenje nasadov ter gozdnega drevja.
(2) Izjemoma je dovoljen promet z zemljišči do konca razgrnitve eleborata obstoječega stanja zemljišč komasacijskega
sklada, če gre za zmanjšanje števila lastnikov in solastniških
deležev, če gre za formalno dokončanje pravnega posla za
prenos lastništva na zemljišču, ki je dejansko že opravljen ali
če postane zemljišče družbena lastnina. Potrdilo o tem, da
gre za izjemen primer, izda občinski upravni organ, pristojen
za kmetijstvo. O spremembah lastništva med postopkom je
sodišče dolžno sproti obveščati občinski upravni organ, pristojen za kmetijstvo.
(3) Pogodba, sklenjena v nasprotju s prvim odstavkom tega
člena je nična. Lastnik oziroma uporabnik tudi nima pravice
do odškodnine za sredstva, vložena v gradnjo in spremembo
kulture v nasprotju s prvim odstavkom.
(4) Posledice uvedbe komasacijskega postopka po prvem
odstavku tega člena prenehajo s ponovno razdelitvijo zemljišč. Prav tako prenehajo te posledice v primeru, če se komasacija ne začne izvajati v dveh letih po pravnomočnosti
odločbe o uvedbi komasacije.
(5) Komasacija se zaznamuje v zemljiški knjigi.
(6) Vpise in izbrise v zemljiško knjigo in v zemljiški kataster
predlaga po uradni dolžnosti občinski upravni organ, pristojen za kmetijstvo.«
34. člen
83. člen se spremeni tako, da se glasi:
»V odločbi o uvedbi komasacije se lahko določi:
- da se v komasacijski sklad vključijo tudi gozdovi, vodotoki
in druga zemljišča, ki leže znotraj komasacijskega območja
oziroma segajo vanj;
- da se v komasacijski sklad ne vključijo posamezni vinogradi, sadovnjaki, hmeljišča in druga zemljišča, ali skupine
takih zemljišč, če bi vključitev teh ovirala smotrno izvedbo
komasacije,
(2) Občinski upravni organ, pristojen za kmetijstvo, lahko v
upravnem postopku odloča o manjših spremembah mej
komasacijskega območja, če gre za povečanje oziroma za
zmanjšanje do 5% površine komasacijskega območja, če je to
potrebno zaradi racionalnejše izvedbe komasacije ali zaradi
izvedbe proizvodnega programa, ki je podlaga za uvedbo
komasacije.«
35. člen
85. člen se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Komasacijski udeleženci izvolijo izmed sebe komasacijski odbor, ki zastopa njihove interese in pripravlja predloge, kijih posreduje občinskemu upravnemu organu, pristojnemu za kmetijstvo.
(2) Če komasacijski udeleženci ne izvolijo komasacijskega
odbora ali ne predlagajo članov podkomisije za vrednotenje
zemljišč v enem mesecu po izdaji odločbe o uvedbi komasacijskega postopka, jih imenuje občinski upravni organ, pristojen za kmetijstvo, na predlog kmetijske zemljiške skupriosti.
(3) Komasacijski odbor ne sme odločati o pravicah komasacijskih udeležencev.«
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36. člen
86. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Pri vlaganju zemljišč v komasacijski sklad se upošteva
glede lastnine in drugih stvarnih pravic stanje v zemljiški
knjigi; glede lege, površine, katastrske kulture in katastrskega
razreda podatki zemljiškega katastra; glede drugih podatkov
pa dejansko stanje.«
37. člen
87. člen se spremeni tako, da se glasi:
»(1) V postopku komasacije se razgrnejo naslednji elaborati:
- idejna zasnova ureditve komasacijskega območja;
- elaborat obstoječega stanja zemljišč na komasacijskem
območju;
- elaborat vrednotenja zemljišč na komasacijskem območju;
- elaborat nove razdelitve zemljišč na komasacijskem območju.
(2) Elaborate iz 2. do 4. alinee prejšnjega odstavka izdela
geodetska organizacija združenega dela, ki izvaja operativna
dela.
(3) Rok razgrnitve idejne zasnove ureditve komasacijskega
območja, ki ne sme biti krajši kot petnajst dni, določi občinski
upravni organ, pristojen za kmetijstvo. Komasacijski udeleženci lahko podajo na ta elaborat pripombe in predloge.
(4) Glede načina in postopka razgrnitve elaborata obstoječega stanja in vrednotenja zemljišč komasacijskega območja
se smiselno uporabljajo ustrezne določbe zakona o zemljiškem katastru. Zoper razgrnjene podatke teh dveh elaboratov
lahko komasacijski udeleženci podajo ugovore, ki se obravnavajo v postopku pred izdajo odločbe o novi razdelitvi zemljišč, o njih pa se odloči z odločbo o novi razdelitvi zemljišč.«
38. člen
88. člen se spremeni tako, da se glasi:
, »(1) Pri razdelitvi zemljišč iz komasacijskega sklada dobi
komasacijski udeleženec čimbolj zaokroženo zemljišče. Pri
tem se upošteva proizvodni program, ki je podlaga za uvedbo
komasacije.
(2) Komasacijski udeleženci dobijo iz komasacijskega
sklada zemljišče približno enake skupne vrednosti. Razlika
med skupno vrednostjo vloženih in dobljenih zemljišč praviloma ne sme presegati 5% vrednosti in 15% površin, pri tem
pa ni všteto zmanjšanje površin po 90. členu tega zakona.
(3) Na območjih, ki so predvidena za trajne nasade, namakalne in druge naprave, se dodelijo zemljišča tudi v skladu s
tehničnimi pogoji za tako ureditev zemljišč.
(4) Udeležencem, ki se po tem zakonu ne štejejo za kmete,
se iz komasacijskega sklada dodelijo za kmetijsko proizvodnjo manj primerna zemljišča v posebnem bloku parcel ali na
robu komasacijskega območja.
(5) Če dobi komasacijski udeleženec iz komasacijskega
sklada zemljišče, ki je večje skupne vrednosti kot zemljišče, ki
ga je vložil, mora v denarju plačati komasacijskemu skladu
razliko: če dobi zemljišče manjše skupne vrednosti, pa se mu
v denarju izplača razlika v skladu z vrednostjo kot je navedena
v elaboratu vrednotenja zemljišč. Razliko je potrebno plačati v
osmih dneh po prejemu odločbe o novi razdelitvi zemljišča.
Če se v pritožbenem postopku ugotovi še nadaljnja razlika, se
le-ta poravna praviloma v denarju po pravnomočnosti
odločbe o novi razdelitvi kmetijskih zemljišč. V tem primeru
se vrednost kmetijskega zemljišča, navedena v elaboratu
vrednotenja zemljišč, valorizira glede na splošno gibanje cen.
(6) Pri novi razdelitvi zemljišč se mora poleg navedenih
pogojev upoštevati še naslednje:
- na območju komasacije, kjer je predvidena in dogovorjena skupna proizvodnja, se ne izvede zamejničenje novih
parcel« ali pa se izvede tako, da ne ovira skupne obdelave;
- na območjih, ki so predvidena za ureditev po prvem in
drugem odstavku tega člena, se udeležencem, ki se ne vključijo v tako proizvodnjo, dodelijo zemljišča na drugih delih
komasacijskega območja. Če takih zemljišč ni, se lahko zamenjajo za zemljišča izven komasacijskega območja. Če tudi
takih zemljišč ni dovolj, se nekmetom izplača odškodnina za
zemljišča po predpisih o razlastitvi, zemljišča pa se prenesejo
v družbeno lastnino;
- udeležencem, ki vložijo v komasacijski sklad kmetijska
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zemljišča v skupni površini manjši kot 1000 mz, se praviloma
dodelijo nova zemljišča na robu komasacijskega območja;
- zemljišča v skupni lastnini ali solastnini članov enega
gospodinjstva se obravnavajo kot ena sama proizvodna
enota;
- drugi pogoji in opredelitve za razdelitev, ki so določeni v
odločbi o uvedbi komasacijskega postopka.
(7) Pri vrednotenju zemljišč se zemljišča uvrščajo v vrednostne razrede. Metode in načine vrednotenja ter postopek
poravnave razlik predpiše republiški upravni organ, pristojen
za geodetske zadeve, v treh mesecih po uveljavitvi tega zakona.
39. člen
90. člen se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Če se na komasacijskem območju zaradi celovite ureditve zemljišča zgradijo poti, melioracijski jarki, vetrobranski
pasovi ali drugi javni objekti, ki so potrebni za izvedbo komasacije in se zaradi tega zmanjša skupna površina zemljišč, ali
se iz drugih vzrokov poveča skupna površina zemljišč, ki naj ,
se razdelijo med udeležence, se dodeli vsakemu komasacijskemu udeležencu sorazmerno z vloženim zemljiščem
manjša oziroma večja površina zemljišč.
(2) Določba prvega odstavka tega člena se smiselno uporablja tudi, če se zmanjša oziroma poveča skupna površina
zemljišč v komasacijskem skladu zaradi višje sile med komasacijskim postopkom (odnašanje, nasipanje zemlje zaradi
spremembe rečnega toka itd.).«
40. člen
Za 90. členom se doda nov 90.a člen, ki se glasi:
»(1) Na podlagi idejne zasnove ureditve komasijskega
območja, elaborata o obstoječem stanu, elaborata vrednotenja komasacijskega sklada, predlogov komasacijskih udeležencev in mnenja komasacijskega odbora se izdela predlog
načrta nove razdelitve zemljišč.
(2) Občinski upravni organ, pristojen za kmetijstvo, odredi
razgrnitev predloga načrta nove razdelitve zemljišč za najmanj 15 dni na krajevno običajen način. Odredba vsebuje čas,
mesto in rok razgrnitve.
(3) V času razgrnitve predloga načrta nove razdelitve zemljišč lahko komasacijski udeleženci dajejo pripombe in predloge ter ugovore na vrednotenje zemljišč, ki so jim namenjena.
(4) Na zahtevo in na stroške upravičenca se mu v času
razgrnitve predloga načrta nove razdelitve kmetijskih zemljišč
v naravi pokažejo njemu namenjena kmetijska zemljišča.«
41. člen
93. člen se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Najpozneje v treh mesecih po končani obravnavi ugovorov, predlogov in pripomb na predlog načrta nove razdelitve zemljišč izda občinski upravni organ, pristojen za kmetijstvo, odločbo o novi razdelitvi zemljišč ter seznani komasacijske udeležence z njim dodeljenimi zemljišči v naravi.
(2) Komasacijski udeleženci morajo prevzeti njim dodeljena
in pokazana zemljišča iz komasacijskega sklada v posest in
obdelavo takoj po vročitvi odločbe o novi razdelitvi, razen, če
je v odločbi naveden poseben rok za prevzem. Pritožba zoper
odločbo ne zadrži njene izvršitve.
(3) Če udeleženci dodeljenih zemljišč ne prično obdelovati,
določi občinski upravni organ, pristojen za kmetijstvo, v
upravnem postopku začasnega obdelovalca teh zemljišč do
pravnomočnosti odločbe o novi razdelitvi zeniljišč. Pritožba
zoper odločbo ne zadrži njene izvršitve.
(4) Komasacijski udeleženci niso upravičeni do odškodnine
zaradi izpada dohodka zaradi začasno prevzetih zemljišč po
prejšnjem odstavku.«.
42. člen
Za 93. členom se doda nov 93.a člen, ki se glasi:
»93. a člen
(1) V primeru velikega števila udeležencev se lahko posameznemu komasacijskemu udeležencu vroči le tisti del
odločbe, ki se nanaša nanj.
(2) Pritožbo zoper odločbo o novi razdelitvi je treba vložiti v
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petnajstih dneh po prejemu pisnega odpravka odločbe.
(3) Če je v pritožnem postopku ugotovljeno, da je treba
pritožbi ugoditi, se lahko spremeni tudi tisti del izreka
odločbe, ki se ne nanaša na pritožnika.
(4) Komasacijski udeleženci postanejo lastniki zemljišč po
pravnomočnosti odločbe o novi razdelitvi zemljišč.«
43. člen
Za 93.a členom se doda nov 93.b člen, ki se glasi:
»(1) O pritožbah na odldčbo o novi razdelitvi zemljišč odloča
republiški upravni organ, pristojen za geodetske zadeve.
(2) Reševanje pritožb in reševanje upravnih sporov v zvezi s
komasacijskim postopkom se šteje za nujno.« .
44. člen
94. člen se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Sredstva za izdelavo projekta komasacije, izvedbo operativnih del, prestavitev osnovnih geodetskih točk ter sredstva
za izvedence in cenilce zemljišč, objektov in nasadov v komasacijskem skladu zagotavlja SR Slovenija.
(2) Občina, na območju katere se izvaja komasacija, krije
stroške priprave seznamov lastnikov in zemljišč ter drugih
podatkov, stroške potrebnih upravnih postopkov, kot so razgrnitve, zaslišanje strank, reševanje ugovorov in pritožb,
izdaja odločb itd., ter stroške uvedbe novega parcelnega
stanja v zemljiško knjigo in zemljiški kataster. Občina krije
tudi stroške naknadne prerazporeditve zemljišč in s tem povezanih operativnih in izvedeniških del ob reševanju pritožb
zoper odločbo o novi razdelitvi zamljišč.
(3) Komasacijski udeleženci krijejo stroške prenosa načrta
nove razdelitve zamljišč v naravo.
/
(4) Ne glede na določbe prvih treh odstavkov tega člena,
krije stroške za komasacijo investitor infrastrukturnega
objekta, ki z gradnjo tega objekta povzroči razdrobitev zemljišč in s tem poslabša pogoje za kmetijsko proizvodnjo.
(5) Operativna dela za izvedbo komasacije opravljajo
geodetske organizacije združenega dela in sicer tisti delavci
teh organizacij, ki so usposobljeni za vodenje upravnih
postopkov in so v skladu s predpisi oporavili preizkus znanja
pri republiškem upravnem organu, pristojnem za geodetske
zadeve.
(6) Investitor, ki sklepa pogodbo za izvajanje komasacij tudi
za udeležence, ima proti njim regresno pravico.«.
45. člen
96. člen se spremeni tako, da se glasi: »Republiški upravni
organ, pristojen za geodetske zadeve, izda v soglasju z republiškim upravnim organom, pristojnim za kmetijstvo, izvršilni
predpis o izvajanju komasacije v treh mesecih po uveljavitvi
tega zakona.«.
5. Melioracije
46. člen
Napovedni stavek prvega odstavka 104. člena se spremeni
tako, da se glasi:
»(1) Odloki iz 101. člena tega zakona in iz petega odstavka
prejšnjega člena vsebujejo poleg sestavin, ki jih morajo imeti
po predpisih o urejanju naselij in drugih posegih v prostor
odloki o prostorsko izvedbenih načrtih, še zlasti:«
2. alinea se črta.
47. člen
Za 114. členom so doda nov 114. a člen, ki se glasi:
114. a člen
»(1) Če občan zaradi melioracije kmetijskih zemljišč preseže s tem zakonom predpisani obseg zemljišč, se presežek
zemljišč prenese v družbeno lastnino po postopku in na način
iz 23. člena tega zakona.
(2) Kmet, ki so mu bila zemljišča prenesena v družbeno
lastnino po prejšnjem odstavku, pridobi na teh zemljiščih
pravico uporabe v smislu 23. člena tega zakona, če sodeluje z
organizacijo združenega dela na način iz 55. člena tega
zakona. Pravico uporabe po tem členu lahko podedujejo
dediči, če sodelujejo z organizacijo združenega dela na način
iz 55. člena tega zakona. Za prenos pravice uporabe ter za
izročitev podružbljenega zemljišča se smiselno uporabljajo
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določbe 23. člena tega zakona, s tem da kmetijska zemljiška
skupnost lahko zahteva izročitev podružbljenega zemljišča le
v primeru, če na kmetovo željo ali po njegovi krivdi preneha
sodelovanje po 55. členu tega zakona.«
6. Združevanje zemljišč in drugi posegi v
urejanje in rabo kmetijskih zemljišč
48. člen
V 3. vrstici prvega odstavka 119. člena se za besedo »nasadov« vstavi še besede »ali skupnih pašnikov«.
V 4. vrstici tretjega odstavka se za vejico za besedo »nasadov« vstavi še besede »skupnih pašnikov«.
49. člen
Za 119. členom se doda novo podpoglavje z naslovom:
»7. Zagotavljanje in usmerjanje sredstev za usposabljanje
zemljišč«, za njim pa nova 119. a in 119. b člena, ki se glasita:
»119. a člen
Na področju usposabljanja zemljišč so po tem zakonu
posebnega družbenega pomena kmetijske melioracije ter z
njimi neposredno povezane prostorskoureditvene operacije
za usposobitev zemljišč za družbenoorganizirano kmetijsko
proizvodnjo.
119. b člen
Za izvajanje nalog iz prejšnjega člena se zagotavljajo
potrebna sredstva na podlagi srednjeročnega družbenega
plana SR Slovenije.«
X. INŠPEKCIJA
50. člen
V 132. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka nadzorujejo
izvajanje določb tega zakona In predpisov, izdanih na njegovi
podlagi, ki se nanašajo na gozd, občinski upravni organi,
pristojni za gozdarsko inšpekcijo.«
51. člen
V 3. vrstici prvega odstavka 134. člena se črta beseda
»kmetijsko«.
XI. KAZENSKE DOLOČBE
52. člen
V prvem odstavku 137. člena se besedilo »od 1.000 do
30.000« nadomesti z besedilom »najmanj 60.000«, v drugem
odstavku pa se besedilo »od 1.000 do 5.000« nadomesti z
besedilom »najmanj 20.000«.
V prvem odstavku se doda nova 5. a točka, ki se-glasi:
»5. a če ne vzdržuje melioracijskih'objektov in naprav na
zemljiščih, s katerimi upravlja (104. člen)«.
53. člen
V 138. členu se besedilo »od 500 do 5.000« nadomesti z
besedilom »najmanj 20.000«, za številko »2«, pa se doda še
številka »5 a.«
54. člen
V 139. členu se besedilo »od 500 do 5.000« nadomesti z
besedilom »najmanj 20.000«.
55. člen
V prvem odstavku 139. a člena se besedilo »od 5.000 do
30.000« nadomesti z besedilom »najmanj 60.000«, v drugem
odstavku pa se besedilo »od 1.000 do 5.000« nadomesti z
besedilom »najmanj 20.000«.
56. člen
V prvem odstavku 140. člena se besedilo »od 5.000 do
50.000« nadomesti z besedilom »najmanj 100.000«, v drugem
odstavku pa se besedilo »od 1.000 do 5.000« nadomesti z
besedilom »najmanj 40.000«.
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XII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
57. člen
Pred 141. členom se dodajo 140. a do 140. f člen, ki se
glasijo:
140. a člen
Za uresničitev razvojnih ciljev družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1986-1990, ustvarjanje stabilnejših pogojev
za zadovoljevanje nujnih potreb družbene reprodukcije in
pospeševanje preskrbljenosti s kmetijskimi proizvodi se s tem
zakonom uvaja obveznost zagotavljanja sredstev za zadeve
posebnega družbenega pomena iz 119. a člena tega zakona.
140. b člen
Za izvedbo zadev iz prejšnjega člena sprejmejo člani
"območnih vodnih skupnosti s samoupravnim sporazumom o
temeljih plana Zveze vodnih skupnosti Slovenije 1986-1990
skupen program usposabljanja zemljišč za družbeno organizirano kmetijsko proizvodnjo.
140. c člen
Za izvajanje programa dejavnosti usposabljanja kmetijskih
zemljišč za družbeno organizirano kmetijsko proizvodnjo v
obdobju 1986-1990 plačujejo prispevek iz dohodka temeljne
organizacije združenega dela, delovne organizacije, v katerih
niso organizirane temeljne organizacije združenega dela,
kmetijske in druge zadruge, temeljne zadružne organizacije,
temeljne organizacije kooperantov, delovne organizacije
kooperantov, v katerih niso organizirane temeljne organizacije kooperantov, pogodbene organizacije združenega dela
ter delovne skupnosti iz 95. člena zakona o združenem d^lu in
delovni ljudje, ki samostojno z osebnim delom opravljajo
dejavnost z delovnimi sredstvi, ki so lastnina občanov, in
delovni ljudje, ki z osebnim delom samostojno opravljajo
poklicno dejavnost (v nadaljnjem besedilu: delovni ljudje), ki
se jim po predpisih o davkih občanov ugotavlja dohodek iz
samostojnega opravljanja gospodarske oziroma poklicne dejavnosti.
Zavezanec za plačevanje prispevka je tudi temeljna organizacija združenega dela, ki ima sedež na območju druge republike oziroma avtonomne pokrajine, pa v smislu zakona o
uporabi predpisov in o reševaju kolizije med republiškimi
oziroma pokrajinskimi zakoni na področju davkov, prispevkov
in taks trajno opravlja dejavnost tudi na območju SR Slovenije, in sicer glede tistega dela dohodka, ki ga doseže z
opravljanjem dejavnosti na območju SR Slovenije.
140. č člen
Sredstva, zbrana iz prispevka iz prejšnjega člena, se zbirajo
pri Zvezi vodnih skupnosti Slovenije. Zveza vodnih skupnosti
Slovenije letno poroča Skupščini SR Slovenije o izvedbi programa usposabljanja zemljišč.
Zavezanci iz prejšnjega člena - organizacije združenega
dela in delovne skupnosti plačujejo prispevek od osnove za
obračun davka od dohodka temeljnih organizacij združenega
dela in delovnih skupnosti po stopnji, ki jo določijo v samoupravnem sporazumu o temeljih plana Zveze vodnih skupnosti
Slovenije.
Glede obračunavanja, plačevanja in izpolnjevanja drugih
obveznosti pri plačevanju prispevka iz dohodka temeljnih
organizacij, se smiselno uporabljajo določbe zakona o davku
iz dohodka temeljne organizacije združenega dela.
Glede obračunavanja, postopka za odmero in pobiranje ter
vračanje prispevkov, prisilne izterjatve, zastaranja in kaznovanja se za prispevek, ki ga plačujejo delovni ljudje, uporabljajo,
določbe zakona o davkih občanov.
140. d člen
Nosilec programa usposabljanja zemljišč so kmetijske
organizacije združenega dela.
Nosilec programa usposabljanja zemljišč za družbeno
organizirano kmetijsko proizvodnjo je upravičen do sredstev,
ki se zbirajo za izvedbo nalog iz 140. a člena tega zakona, če
predloži dokazila o zagotovljenih lastnih sredstvih. Ce se
sredstva, zagotovljena na podlagi tega zakona, uporabijo na
zemljišču, ki je v lastnini občana, jih nosilec programa uspopriloga poročevalca
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sabljanja zemljišč lahko pridobi le na podlagi dokazila o
izpolnjevanju pogojev iz 140. e člena tega zakona.
140. e člen
Pravice in obveznosti glede uporabe in prenosa sredstev po
tem zakonu se uredijo s pogodbo med Zvezo vodnih skupnosti Slovenije in nosilcem programa usposabljanja zemljišč za
družbeno organizirano kmetijsko proizvodnjo.
Medsebojni odnosi med nosilcem programa usposabljanja
zemljišč in skupnostmi kmetov na podlagi pogodbe oziroma
združenih kmetov, lastnikov usposobljenih kmetijskih zemljišč, se v skladu s predpisi o kmetijskih zemljiščih uredijo s
samoupravnimi splošnimi akti teh nosilcev in posebnimi
pogodbami, sklenjenimi po načelih samoupravnega sporazumevanja in po načelih razporejanja skupno ustvarjenega
dohodka. V pogodbi iz 86. člena zakona o združevanju kmetov se določijo tudi obveznosti in odgovornosti združenih
kmetov glede vrste kultur in druge obveznosti glede združene
kmetijske proizvodnje na usposobljenem zemljišču.
140. f člen
Samoupravne organizacije in skupnosti iz 140. c člena tega
zakona morajo v tridesetih dneh po uveljavitvi tega zakona
začeti postopek za sklenitev samoupravnega sporazuma o
temeljih plana Zveze vodnih skupnosti Slovenije, s katerim
opredelijo tudi program usposabljanja zemljišč za družabno
organizirano kmetijsko prozvodnjo in določijo stopnjo prispevka iz dohodka. Postopek za sklenitev sporazuma se mora
izvesti najpozneje do 31. decembra 1985.
59. člen
141. člen se črta.
60. člen
142. člen se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Občanom, ki so pridobili status kmeta po določbah o
kmetijskih zemljiščih (Uradni list SRS, št. 26/73, 24/75, 23/77,
1/79, 4/79 in 11/81) ta status ostane ne glede na določbe tega
zakona, če zemljo še obdelujejo z osebnim delom, ali če
zemlje zaradi starosti oziroma delovne nezmožnosti ne obdelujejo več, poskrbijo pa za njeno obdelavo.
(2) V postopkih za Qdvzem statusa kmeta, ki je bil strankam
ugotovljen po zakonu o kmetijskih zemljiščih (Uradni list SRS,
št. 26/73, 24/75, 23/77, 1/79, 4/79 in 11/81) se upoštevajo
kriteriji, ki jih določa ta zakon«.
61. člen
143. člen se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Lastniki kmetijskih zemljišč morajo prilagoditi obseg
kmetijskih zemljišč in gozdov, ki jih imajo v lasti, določbam
tega zakona.
(2) Občani iz prejšnjega odstavka lahko razpolagajo s presežkom kmetijskih zemljišč ali gozda le, če presežek prodajo
ali kako drugače prenesejo kmetijski oziroma gozdnogospodarski organizaciji združenega dela, kmetijski zemljiški skupnosti ali kmetu.
.
(3) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka se presežek
kmetijskih zemljišč oziroma gozdov prenese v družbeno lastnino:
, ,
- na podlagi zahteve kmetijske zemljiške skupnosti, kmetijske oziroma gozdnogospodarske organizacije združenega
dela*
- če se na območju, kjer je presežek kmetijskih zemljišč
oziroma gozda, izvede komasacija ali arondacija;
- na podlagi programa o prevzemu presežkov oziroma
gozda, ki ga pripravi kmetijska zemljiška skupnost oziroma
gozdnogospodarska organizacija.
(4) Kmetijska zemljiška skupnost, kmetijska oziroma gozdnogospodarska organizacija združenega dela, ki ugotovi presežek kmetijskih zemljišč oziroma gozda v lastnini občanov,
predlaga občinskemu upravnemu organu, pristojnemu za
premoženjsko-pravne zadeve, da z odločbo v upravnem
postopku odloči o .tem, katero zemljišče postane družbena
lastnina in kateri kmetijski zemljiški skupnosti, kmetijski oziroma gozdnogospodarski organizaciji združenega dela se
prenese v upravljanje in razpolaganje. Za določitev odškodnine se smiselno uporabljajo predpisi o razlastitvi. Lastniku
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kmetijskega zemljišča, ki je pridobil presežek kmetijskih zemljišč s pravnimi posli med živimi, za presežek ne pripada
odškodnina.
(5) Če je bila potrebna geodetska odmera kmetijskega zemljišča ali gozda, ki je kot presežek nad z zakonom določenim
maksimumom prešlo v družbeno lastnino, bremene stroški
odmere prejšnjega lastnika zemljišča, če površin svojih zemljišč ni prilagodil določbam zakona o kmetijskih zemljiščih v
predpisanih rokih, razen če dokaže, da ga je brez uspeha
ponudil v prednostni nakup kmetijski zemljiški skupnosti ali
drugim prednostnim upravičencem.
(6) Imetnik pravice uporabe kmetijskega ali gozdnega zemljišča, ki je kot presežek prešlo v družbeno lastnino, ostalo pa
je v njegovi začasni uporabi ali v uporabi njegovega pravnega
naslednika, lahko vsak čas zahteva, da kmetijska zemljiška
skupnost proti plačilu odškodnine po predpisih o razglasitvi
prevzame podružbljeno zemljišče«.

nadaljujejo po določbah, ki so veljale do uveljavitve tega
zakona, razen določb 75. in 77. člena zakona glede končanja
arondacije, ter določbe 93. člena zakona glede prevzema
zemljišč iz komasacijskega sklada v posest in obdelavo, ki se
uporabljajo v vseh začetih postopkih od uveljavitve tega
zakona dalje.
64. člen
V vseh členih zakona se besedi »prostorki plan« nadomestila z besedami »družbeni plan«; besedilo »zemljišča iz 1.
alinee drugega odstavka 10. člena tega zakona« z besedilom
»kmetijskega zemljišča prvega območja kmetijskih zemljišč«,
besedilo »zemljišča iz 2. alinee drugega odstavka 10. člena
tega zakona« pa z besedilom »kmetijska zemljišča drugega
območja kmetijskih zemljišč«.

61. člen
Prvi odstavek 147. člena se črta, drugi do peti odstavki
postanejo prvi do četrti odstavki.

65. člen
i
Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati 13. člen
zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o kmetijskih
zemljiščih (Uradni list SRS. št. 11/81).

62. člen
Kriteriji iz tretjega odstavka 11. člena tega zakona se za
obdobje 1986-1995 določijo v dolgoročnem planu SR Slovenije za obdobje 1986-1995.

66. člen
Zakonodajno pravna komisija Skupščine SR Slovenije
določi prečiščeno besedilo zakona o kmetijskih zemljiščih.

63. člen
Postopki o arondacijah in komasacijah, ki so v teku, pa do
dneva uveljavitve tega zakona niso bili v naravi dokončani, se

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

Skupščina SR Slovenije
IZVRŠNI SVET

OBRAZLOŽITEV
i.
stavbnih zemljišč že določata zakon o urejanju prostora in
Zbor združenega dela in Zbor občin Skupščine SR Slovezakon o stavbnih zemljiščih;
nije sta na sejah 10. 7. 1985 sprejela osnutek zakona o spre-k 8. členu: v drugem odstavku je potrebno določiti merila
membah in dopolnitvah zakona o kmetijskih zemljiščih, Družza postopek oblikovanja višine nadomestila za posamezno
beno politični zbor pa je do osnutka zakona na seji 10. 7. 1985
kvaliteto zemljišč, rok in pristojni republiški upravni organ, ki
naj bi taka merila predpisal;
zavzel stališča. Zbori so naložili predlagatelju, da pripravi
predlog zakona ter da pri tem prouči in ustrezno upošteva
-v 15. členu: pristojni republiški upravni organi naj skupaj s
mnenja, stališča in predloge delovnih teles zborov in Skupšsodišči proučijo možnost, da bi se že v predhodnem postopku
čine SR Slovenije, skupin delegatov, skupščin občin, drugih
pred sodiščem - še pred izdajo sklepa o dedovanju - ugotavsamoupravnih organizacij in skupnosti ter razpravo na sejah
ljalo, ali bo dedič z dedovanje^ pridobil več zemljišča kot ga
sicer po zakonu lahko ima v lasti; do podobne problematike
zborov, pri čemer naj upošteva naslednje:
a) Načelne usmeritve:
prihaja tudi pri poslih med živimi;
- ker imajo strokovne institucije, ki so zadolžene za stro- k 24. členu: predlagatelj naj prouči, ali ne bi tudi v prvem
odstavku sedanjega 33. člena zakona skrajšali rok na pet let;
kovno pripravo prostorskih delov družbenih planov v mnogih
primerih premalo skrbi za varstvo zemljišč, ki so temelj proiz- k 34. členu: pooblastilo občinskemu upravnemu organu iz
vodnje hrane, naj predlagatelj prouči možnost, da bi odprta
drugega odstavka, da lahko odloča o manjših spremembah
meja komasacijskega območja, je treba omejiti z določitvijo
vprašanja na drugi stopnji izjemoma reševal republiški
upravni organ, pristojen za kmetijstvo, če v občinah ni dosekriterijev;
ženo soglasje:
- k 46. členu: pravica uporabe podružbljenega zemljišča ne
more prenehati po volji organizacije združenih kmetov,
- potrebno je natančneje opredeliti, kdo lahko izdela elaborate v postopku komasacije; določi naj se tudi okvirni rok za
ampak samo po volji imetnika pravice uporabe.
izvedbo komasacije;
- ker posamezne kmetijske zemljiške skupnosti nimajo evidence o zemljiščih, ki bi morala preiti v kmetijski zemljiški
II.
sklad, naj predlagatelj prouči, ali ne bi kazalo to obveznost
Predlagatelj je upošteval usmeritve in konkretne pripombe
vgraditi v zakon;
Zbora združenega dela in Zbora občin Skupščine SR Slove- do priprave predloga zakona je potrebno analizirati vse
nije, stališča Družbenopolitičnega zbora, Zakonodajnovečjo širitev dolgoročnega zakupa zemljišč med zasebniki,
pravne komisije Skupščine SR Slovenije, Odbora za agrarno
upoštevaje pri tem osnovne usmeritve zakona o kmetijskih
politiko Zbora združenega dela, Odbora za družbenoekonomzemljiščih;
ske odnose Družbenopolitičnega zbora, Odbora za urejanje
- morebitno nadaljnje drobljenje posestne strukture bi še v
prostora in varstvo okolja Zbora občin, Komisije za družbeno
večji meri podražilo kmetijsko proizvodnjo, kar z vidika ekonadzorstvo Skupščine SR Slovenije, Izvršilnega odbora Zveze
nomičnosti pridelave ni smotrno;
kmetijskih zemljiških skupnosti Slovenije in Republiške
- posebej bo pomembno v občinah zaostriti prakso odobrageodetske uprave in je v skladu z njimi v predlogu zakona
vanja statusa kmeta, pri čemer je treba dosledno zagotavljati
napravil glede na osnutek zakona naslednje spremembe in
predpise glede obdelanosti zemljišč, proučiti pa tudi kriterije
dopolnitve:
za ustrezno usposobljenost kot enega od pogojev za pridobi1. V 2. členu predloga: Med dejavnostmi, za katere se
tev statusa kmeta.
smatra, da so s kmetijstvom povezane in katerih dohodek se v
b) Konkretne pripombe:
gorskih in hribovitih predelih lahko šteje v vrednost in katere
- k 7. členu: kolikor je namen določbe prvega dela petega
so primeroma naštete, je dodano tudi delo na domu. Na novo
odstavka izjemna dopustitev gradnje na zemljiščih, ki so v
je tudi določeno, da se presoja ustrezne usposobljenosti
družbenem pianu predvidena kot kmetijska zemljišča druobčana, ki je mlajši od 25 let, pa nima končane predpisane
gega območja, je treba to jasneje opredeliti, ker urejanje
šole in želi pridobiti status kmeta, odloži za tri leta, to je za
24
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obdobje, ko je mogoče pridobiti ustrezno izobrazbo oziroma
dopolniti starost 25 let ter pri tem izpolniti enega od preostalih pogojev za priznanje ustrezne usposobljenosti. Ta postopek pa po uradni dolžnosti začne občinski upravni organ,
pristojen za kmetijstvo, takoj po izteku triletnega roka.
2. V 7. členu predloga: Kmetijska zemljiška skupnost v
občini naj bi v postopku za izdajo lokacijskih dovoljenj za
gradnjo posameznih objektov predhodno dajala soglasje
seveda, če je v prostorsko ureditvenih pogojih v skladu s
planskimi akti predvidena sprememba namembnosti teh zemljišč. Na teh zemljiščih (drugo območje) bo možno v skladu s
planskimi akti in prostorsko ureditvenimi pogoji graditi tudi
objekte na podlagi priglasitve. V takem primeru pa soglasje
kmetijske zemljiške skupnosti ne bo potrebno, ker gre v tem
primeru za izdajo potrdila, za to pa se ne smejo predpisati še
posebni pogoji.
Dodana je določba, po kateri naj bi se v primerih, ko v
občinah pri pripravi planskih aktov pri določanju namenske
rabe zemljišč, ki so temelj proizvodnje hrane v SR Sloveniji ni
doseženo soglasje, v usklajevanje stališč vključili pristojni
republiški upravni organi, ki naj bi navedenim zainteresiranim
uporabnikom kmetijskih zemljišč nudili potrebno strokovno
pomoč. S tem naj bi zagotovili, da bi se že v procesu sprejemanja planskih aktov družbenopolitičnih skupnosti ustrezno
razrešila vprašanja v zvezi s spreminjanjem namembnosti
zlasti kmetijskih zemljišč, ki so temelj proizvodnje hrane v SR
Sloveniji in da bi pri tem bil ustrezno uveljavljen širši družbeni
interes.
3. V 30. členu predloga zakona je določeno, da idejno
zasnovo ureditve komasacijskega območja ter proizvodni
program izdela investitor, kije praviloma kmetijska organizacija združenega dela (organizacija združenih kmetov).
4. V 33. členu predloga zakona: Dodana sta drugi in tretji
odstavek 82. člena veljavnega zakona, kjer je določeno, daje
pogodba, sklenjena v nasprotju s predpisi o prometu z zemljišči po uvedbi komasacijskega postopka, nična, da lastnik
oziroma uporabnik tudi nima pravice do odškodnine za sredstva, vložena v gradnjo in spremembo kulture ter da posledice
uvedbe komasacijskega postopka prenehajo s ponovno razdelitvijo zemljišč: prav tako prenehajo tudi te posledice v
primeru, če se komasacija ne začne izvajati v dveh letih po
pravnomočnosti odločbe o uvedbi komasacije. Te določbe so
bile v osnutku pomotoma izpuščene.
5. V 34. členu zakona: je določeno, da občinski upravni
organ, pristojen za kmetijstvo, lahko v upravnem postopku
odloča o manjših spremembah mej komasacijskega območja,
če gre za povečanje ali zmanjšanje do 5%, vendar pod pogojem, če je to potrebno zaradi učinkovitejše izvedbe komasacije oziroma uveljavitve proizvodnega programa, ki je bil
podlaga za odločitev za komasacijo. S tem so posredno
določeni tudi kriteriji kot podlaga za takšno manjše spreminjanje mej komasacijskega območja.
V vseh večjih odstopanjih pa bo potrebno nove meje komsacijskega območja določiti po običajnem postopku, to je z
odločbo občinske skupščine. Da pa bi takšne dodatne
postopke preprečili, bo potrebno že v pripravah za uvedbo
komasacije oziroma pri izdelavi idejne zasnove ureditve
komasacijskega območja temeljito analizirati in razrešiti vprašanje, katera zemljišča je potrebno vključiti v komasacijski
sklad, da bi zagotovili čim veje učinke komasacije.
6. V 37. členu predloga zakona je določeno, da izvajalec
komasacije, to je praviloma geodetska organizacija združenega dela, izdela elaborat obstoječega stanja zemljišč komasacijskega območja, elaborat vrednotenja zemljišč komasacijskega območja in predlog nov razdelitve zemljišč komasacijskega območja.
7. V 38. členu predloga zakona je določeno, da se udeležencem, ki vložijo v komasacijski sklad
kmetijska zemljišča v
skupni površini manjši kot 1.000 m2, praviloma dodelijo zemljišča na robu komasacijskega območja.
8. V 47. členu predloga zakona je določeno, da kmetijska
zemljiška skupnost lahko zahteva izročitev zemljišča, ki je bilo.
kmetu zaradi melioracije kot presežek nad maksimumom
prenešeno v družbeno lastnino in, na katerem je pridobil
pravico uporabe v smislu 23. člena tega zakona, če sodeluje z
organizacijo združenega dela na način iz 55. člena tega
zakona, le v primeru, če sodelovanje po 55. členu tega zakona
preneha po želji oziroma krivdi kmeta. Prenehanje sodelovanja po krivdi organizacije združenega dela, pa ne bi smelo biti
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razlog za zahtevo po izročitvi podružbljenega zemljišča. V
takih primerih ima kmet možnost za združevanje svojega dela,
sredstev in zemlje v drugi organizaciji združenega dela.
9. V 49. členu predloga zakona je natančneje določeno, da
so na področju usposabljanja zemljišč po tem zakonu posebnega družbenega pomena kmetijske melioracije ter z njimi
neposredno povezane prostorsko-ureditvene operacije,
potrebne za usposobitev zemljišč za družbeno organizirano
kmetijsko proizvodnjo. Glede na to, da je v zakonu o kmetijskih zemljiščih natančno določeno, katere so prostorsko ureditvene operacije, je s to dopolnitvijo tudi nedvoumno, kateri
ukrepi usposabljanja zemljišč so posebnega družbenega pomena.
10. dodan je nov 62. člen predloga zakona, s katerim se
določa, da se kriteriji za določanje širšega družbenega interesa /7. člen predloga zakona/ določijo v dolgoročnem planu
SR Slovenije za obdobje 1986-1990. V 7. členu predloga
zakona je predvideno, da naj bi se omogočilo spreminjanje
namembnosti zaemljišč, ki so temelj proizvodnje hrane le
izjemoma v primeru, če gre za posege, za katere je ugotovljen
širši družbeni interes v dolgoročnem planu SR Slovenije ali v
dolgoročnem planu občine,če je to v skladu z dolgoročnim
planom SR Slovenije. Predvideno je tudi, da naj bi se kriteriji
za določanje širšega družbenega interesa določili v smernicah za dolgoročeni plan SR Slovenije. Glede na to, da so bile
smernice za dolgoročni plan SR Slovenije za obdobje 19861995 sprejete pred oblikovanjem te zakonske rešitve, je
potrebno opredeliti kriterije za določanje širšega družbenega
interesa, ki bodo podlaga za določanje zasnov namenske
rabe zemljišč v dolgoročnih planih 1986-1995 v dolgoročnem
planu SR Slovenije za to obdobje. Ta plan je v fazi predloga in
že vključuje omenjene kriterije, s čimer je dana podlaga za
planiranje v občinah.
11. Predlagatelj je proučil tudi probleme v zvezi s širitvijo
dolgoročnih zakupov zemljišč med zasebniki. Lastniki zemljišč, ki jih ne obdelujejo sami, se vse bolj zatekajo k dajanju
zemljišč v zakup, tudi dolgoročno, drugim občanom. Problem
je v tem, da se ta zakup ne izvaja v skladu z.zakonom o
kmetijskih zemljiščih, zlasti se ne uveljavlja prednostna pravica do zakupa zemljišč. To pa pomeni, da se ta zemljišča ne
usmerjajo prednostno kmetijskim organizacijam združenega
dela oziroma kmetom, s čemer se ohranja razdrobljenost
zemljišč v obdelavi in tudi mnogokrat ekstenzivno obdelavo
takih zemljišč. Za razreševanje tega problema ni potrebno v
ničemer spreminjati ali dopolnjevati zakon o kmetijskih zemljiščih. Potrebno je, da kmetijske zemljiške skupnosti in kmetijska inšpekcija zaostrijo izvajanje zakona in zagotovijo
dosledno uveljavljanje določb zakona, ki se nanašajo na
zakup kmetijskih zemljišč.
III.
Predlagatelj pri pripravi predloga zakona ni upošteval naslednjih pripomb, predlogov in mnenj:
1. K 2. členu:
a) da naj se dopolni šesti odstavek, in sicer, da bi bila možnost
pridobitve statusa kmeta za mlajše občane od 25 let, tudi v
primeru, ko ima kandidat končano katerokoli drugo smer
srednjega usmerjenega izobraževanja, ne samo kmetijsko, ob
pogoju, da opravi tudi preizkus znanja, ki mora obsegati
program srednje kmetijske šole - VIP - kmetovalec. Tega
predloga ni mogoče sprejeti, glede na doslej sprejeto usmeritev, da naj bi mladi kmetje postopoma le imeli opravljeno
ustrezno kmetijsko šolo. Zato je že doslej bilo določeno z
navodilom iz leta 1981, da se za občana, ki je mlajši od 25 let,
šteje, da je ustrezno usposobljen za opravljanje kmetijske
dejavnosti, če ima končano najmanj dvoletno srednjo kmetijsko šolo. Za uveljavitev te določbe je v navodilu predviden rok
do konca leta 1985. To prehodno obdobje se sedaj izteka in
ocenjujemo, da ni razlogov, da bi jo sedaj spreminjali.
Vzpodbuditi je treba tiste mlade lastnike kmetijskih zemljišč,
ki se odločajo za poklic kmetovalca, da opravijo ustrezno
kmetijsko šolo in s tem pridobijo ustrezno izobrazbo, brez
katere v sedanjem času ni mogoče zagotoviti razvoj kmetijstva. To pomeni z vidika zahtevane izobrazbe izenačitev
pogojev za zaposlitev na kmetiji s pogoji zaposlitev v drugih
poklicih. Odločitev, da je potrebno tudi kmeta obravnavati kot
poklic, za katerega je treba imeti ustrezno izobrazbo, pa je
bila sprejeta že leta 1978 ob sprejemu zakona o kmetijskih
zemljiščih v Skupščini SR Slovenije. Pri tem pa je potrebno
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upoštevati tudi spremembo v predlogu zakona, da se vsem
občanom, mlajšim od 25 let, če nimajo ustrezne izobrazbe,
presoja o tem odloži za tri leta. V tem času pa si zahtevano
izobrazbo lahko pridobijo, seveda, če so odločeni kmetovati
in s tem zagotoviti svoje ekonomsko in socialno varnost, če
pa to ni njihov interes, ni nobenih razlogov, da pridobijo
status kmeta.
b) da je v merilih za določanje statusa kmeta potrebno upoštevati tržnost in intezivnost dosežene kmetijske proizvodnje. Že
ob osnutku zakona je predlagatelj ugotovil in pojasnil, da teh
meril neposredno ni mogoče oziroma jih je nesmiselno vključevati zaradi naslednjih razlogov:
- za tržno ni mogoče šteti samo tisto proizvodnjo, ki jo
beležijo kmetijske zadruge oziroma temeljne organizacije
kooperantov, ampak tudi vso drugo proizvodnjo, ki jo kmet
proda, kar je praktično nemogoče dokazovati;
- v vsakem primeru bi bilo potrebno ugotoviti celotno proizvodnjo (to izvajamo že sedaj) in od tega odšteti naturalno
porabo članov kmečkega gospodarstva. Ob tem pa bi bilo
potrebno določiti tudi kriterije za ugotavljanje naturalne
porabe; - kriterij intenzivnosti terja določitev standarda kot
primerjalne osnove, ugotavljanje celotne proizvodnje in izračunavanje pridelka na hektar. To pa bi ne bilo potrebno
ugotavljati le za primere, kadar obstaja dvom, ampak za vse
lastnike kmetijskih zemljišč, torej tudi za čiste kmete. Pri teh
se takoj postavlja vprašanje, kaj storiti v primeru, da ne
dosegajo normirane intezivnosti.
Iz tega je razvidno, da bi kriterija tržnost in intezivnost zahtevala bistveno več administriranja in odprla nove probleme. S
tema kriterijama tudi ne bi odpravili bistvenih problemov pri
statusu kmeta.
2. K 9. členu:
Predlagatelju je bilo naloženo, naj ponovno prouči obveznost
plačila odškodnine zaradi spremembe namembnosti kmetijskega zemljišča v primerih črne gradnje, ko je občan dolžan
stavbo porušiti in odstraniti ter vzpostaviti prejšnje stanje. V
teh primerih ni mogoče oprostiti obveznosti plačila odškodnine zaradi tega, ker v praksi ni primerov, ko bi se vzpostavilo
dejansko prejšnje stanje. Črnih gradenj tudi, če ne izpolnjujejo pogojev za legalizacijo, praktično ne rušimo, pa tudi če že
do tega pride, prvotnega stanja praktično ni mogoče vzpostaviti vsaj ne v kratkem roku. Zato gre v teh primerih dejansko za
spremembo namembnosti kmetijskega zemljišča, vsaj za
toliko časa, dokler ni objekt porušen in v skladu s predpisi o
urejanju naselij in drugih posegih v prostor zemljišče vzpostavljeno v prejšnje stanje. Ker se črne gradnje praviloma ne
rušijo, naj bi njihovi lastniki plačali odškodnino zaradi spremembe namembnosti, ko pa bi vzpostavili zemljišče v prejšnje
stanje, bi se jim sredstva v nevalorizirani višini plačane
odškodnine vrnila.
3. K 12. členu:
da naj bi se pri določitvi dobe začasnega odvzema kmetijskih
zemljišč zaradi neustrezne obdelave zemljišč, kadar šo to
trajni nasadi (sadovnjaki, vinogradi) določila daljša doba kot 5
let. Izjema ni potrebna, ker gre za zagotovitev obdelave zemljišča oziroma vrste proizvodnje, ki je na takem zemljišču že
vzpostavljena (npr. vinograd). Z zakonom pa je rešeno vprašpanje vračila sredstev v višini neamortiziranih vlaganj v kmetijska zemljišča.
4. K 21. členu:
da naj se triletni rok za vložitev tožbe, da se pogodba o prodaji
zemljišča razveljavi, v primeru, če podpisi na pogodbi niso bili
overjeni, skrajša na eno leto. To ni mogoče sprejeti, ker bi s
tem še bolj odprli vrata izigravanju prednostne pravice do
nakupa zemljišč glede na že doslej pogosto prakso, da se
podpisi na pogodbah ne overijo, da se tako izogne preverjanju zakonitosti postopkov in plačilu družbenih dajatev. Da bi
to preprečevali, je smotrno obdržati daljši rok, v katerem
lahko zainteresirana stranka vloži tožbo.
5. K 23. členu veljavnega zakona:
a) da naj se skrajša tudi rok za prenos zemljišča v kmetijski
zemljiški sklad v primerih, da lastnik najmanj 10 let ne stori
ničesar, s čimer bi kakorkoli izvrševal svojo lastninsko pravico
na tem zemljišču. Predlagatelj meni, da je rok 10 let ustreznejši, saj je enak kot velja po zakonu o temeljnih lastninskopravnih razmerjih (Uradni list SFRJ, št. 6/80) za priposestvovanje nepremičnin na podlagi dobroverne in zakonite posesti. V
obravnavanem primeru iz 33. člena zakona o kmetijskih zemljiščih gre za prenehanje lastninske pravice brez predhodnih
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opozoril oziroma postopkov, zato mora biti rok za to daljši kot
je rok za primer po 18. členu zakona o kmetijskih zemljiščih,
b) da naj se prouči primere, ko ostareli lastniki zemljišča,
zaradi slabe obdelanosti zemljišča, izgubijo del kmetije in
kakšen je vpliv na njihov status kmeta. Predlagatelj je ugotovil, da ta vprašanja ne terjajo nobenih dodatnih sprememb v
zakonu.
Če ostareli lastnik izgubi vse ali del zemljišča zaradi tega,
ker ni poskrbel za njegovo obdelavo, s tem ne nastane vprašanje njegove socialne varnosti, saj njegov odnos do zemljišč
dokazuje, da mu ne predstavlja podlage za socialno varnost.
Poleg tega ima vsak kmet, ki ni sposoben več obdelovati
kmetijskega zemljišča, možnost, da na podlagi preživninskega varstva kmetov odda svoje zemljišče v zameno za
preživnino oziroma obdrži status kmeta tudi, če zemljišče ne
obdeluje z osebnim delom, poskrbi pa za njegovo obdelavo.
Zato lastnik, ki ne obdeluje kmetijskega zemljišča in ne
poskrbi za njegovo obdelavo, izgubi oziroma ne more imeti
status kmeta po prvi alinei drugega odstavka 4. člena veljavnega zakona. Prav tako ni razloga, da se ne bi odvzelo
zemljišče v primerih, da bi zaradi neustrezne obdelave prišlo
do odvzema samo dela zemljišč, ki jih ima v lasti ostarela
osebe. Glede ohranitve statusa kmeta v takih primerih pa je
potrebno izvršiti ponovno presojo glede na merila za določanje statusa kmeta.
Pri tem pa je treba določbo 97. člena ustave SR Slovenije, ki
jamči lastninsko pravico na kmetijskem obdelovalnem zemljišču kmetom, gledati v povezavi s 76. členom ustave, po
katerem se za kmeta šteje občan, ki se ukvarja s kmetovanjem
in dela s sredstvi, na katerih ima kdo lastninsko pravico, torej
mora obdelovati zemljišča, ter v povezavi s 100. členom
ustave, po katerem občani in civilne pravne osebe uresničujejo lastninsko pravico v skladu z naravo in namenom nepremičnine in v skladu z družbenim interesom, ki ga določa
zakon in s 102. ter 103. členom ustave SR Slovenije, po
katerih so tudi kmetijska zemljišča dobrina splošnega
pomena, pod posebnim varstvom in se smejo uporabljati pod
pogoji in na način, določen v zakonu, s katerim se zagotavlja
njihovo smotrno izkoriščanje in drugi splošni interesi.
6. K 28. čl^nu:
Predlagatelju je bilo naloženo, da pojasni, kaj se šteje za
naprave, ki se vključujejo v komasacijski sklad.
Naprave na zemljiščih, ki se komasirajo, so zlasti: trajni
nasadi, žičnice za hmelj, opora za vinsko trto in sadno drevje,
kozolci in podobni gospodarski objekti. V komasacijski sklad
spadajo le tiste naprave, ki ležijo na zemljiščih, katera so
predmet komasacije. Odvisno od proizvodnega programa, ki
je podlaga za komasacijo, je potrebno premestiti nekatere
objekte (npr. kozolce) ali povrniti odškodnino za odstranitev
npr. vinograda, sadovnjaka ipd. Vrednost teh naprav se obravnava ločeno od zemljišča, vendar istočasno ob sami komasaciji zemljišč. Kolikor teh naprav ne bi vključevali v komasacijski sklad, komasacije praktično ni mogoče kvalitetno izpeljati,
ker je hkrati z novo razdelitvijo zemljišč potrebno razrešiti tudi
vsa vprašanja v zvezi z napravami, ki so jih lastniki - komasacijski udeležnci imeli na zemljiščih, katera so vložili v komasacijski sklad.
7. K 37. členu
Predlagatelj je proučil pripombo Zakonodajno-pravne
komisije, da je potrebno jasneje opredeliti, da skupna vrednost zemljišč iz komasacijskega sklada zagotavlja tudi približno enake proizvodne možnosti. Menimo, da je temu predlogu zadoščeno v 38. členu predloga zakona, kjer je določeno:
- da dobijo komasacijski udeleženci pri razdelitvi iz komasacijskega sklada čimbolj zaokroženo zemljišče, pri čemer se
upošteva proizvodni program, ki je bil podlaga za uvedbo
komasacije; upoštevati je namreč potrebno, da že sam program mora upoštevati strukturo in proizvodno usmritev posameznih komasacijskih udeležencev zlasti kmetov;
- da dobijo iz komasacijskega sklada zemljišče približno
enake skupne vrednosti in da razlika med skupno vrednostjo
vloženih in dobljenih zemljišč praviloma ne sme presegati 5%
vrednosti in ne 15% površin. Pri ugotavljanju vrednosti se v
skladu z navodilom o izvajanju komasacij kmetijskih zemljišč
upošteva katastrske kulture (njive, travniki ipd.) ter katastrski
razredi (ki izražajo kvaliteto teh kultur), izvrši se dodatna
ocena proizvodne sposobnosti zemljišč (po posebni strokovni
metodologiji, ki vključuje tudi klimatske elemente). Tako se
priloga poročevalca

izvrednotijo vsa zemljišča, ki so vložena v komasacijski sklad.
Tako ugotovljena vrednost se določi vsakemu zemljišču na
komasacijskem območju. V takšni vrednosti se pri ponovni
razdelitvi zemljišč dodeli novo zemljišče. S tem je ob dejstvu,
da je podlaga novi razdelitvi zemljišč proizvodni program, ki
upošteva proizvodne programe komasacijskih udeležencev,
zagotovljeno, da bo vsak lastnik dobil ob ponovni razdelitvi
zemljišče v obsegu in strukturi, ki bo nudilo približno enake
proizvodne možnosti kot zemljišče, ki ga je udeleženec vložil
v komasacijski sklad.
Prav tako ugotavljamo, da je sedanja določba, da se raziiKa,
ki je ugotovljena v pritožbenem postopku, praviloma poravna
v denarju, ustrezna in da omogoča precejšno poenostavitev
celotnega postopka. Upoštevati je potrebno, da imajo komasacijski udeleženci v postopku priprave nove razdelitve zemljišč možnost pripomb in predlogov, da jih mora izvajalec
proučiti in ustrezno upoštevati pri pripravi končne razdelitve.
S tem se razrešuje vse bistvene probleme in moretfitna
pomembnejša odstopanja. Zato ocenjujemo, da pri končni
razdelitvi ne bi smelo biti večjih napak. Ce pa bi do določenih
popravkov le prišlo v pritožbenem postopku, je v zakonu
predvideno, da naj bi se praviloma ta razlika poravnala v
denarni obliki, da ne bi v pritožbenem postopku prišlo do
razveljavitve celotne komasacijske odločbe, kar bi povzročilo
ponovno razelitev komasacijskega sklada. Menimo, da je s
tem dano ustrezno varstvo kmetom, da v postopku komasacij
ne bi bili oškodovani za zemljišča.
8. K 39. členu:
.
Komasacijskim udeležencem naj bi se že ob razgrnitvi elaborata nove razdelitve zemljišč iz komasacijskega sklada
pokazala zemljišča tudi v naravi in to na stroške komasacije.
V postopku komasacije je predvideno, da se o predlogu
nove razdelitve komasacijskega sklada opravi čimbolj temeljita razprava s komasacijskimi udeleženci, da bi lahko podali
svoje predloge in pripombe. Med drugim je predvideno, da se
načrti o novi razdelitvi zemljišč razgrnejo na krajevno običajen način. Na kartah se vsakemu udeležencu pokaže zemljišče, ki bi ga naj dobil po novi razdelitvi. Glede na to, da
udeleženci zelo dobro poznajo zamljišča, jim takšna predstavitev povsem zadošča. Kljub temu pa smo predvideli možnost,
da bi se v posameznih primerih, če bi udeleženec želel, že v tej
fazi pokazal predlog novo dodeljenega zemljišča tudi v naravi.
Ker to zaradi normalne izvedbe komasacijskega postopka ni
potrebno. je predvideno, da bi v takih primerih kril stroške
komasacijski udeleženec, saj bi sicer to delo močno podražilo
sam postopek.
Menimo, da je takšna rešitev ustrezna, saj je treba upoštevati dejstvo, da izvajalec komasacije ob končni razdelitvi
zemljišč vsakemu komasacijskemu udeležencu pokaže nove
parcele in mejnike v naravi.
9. Predlagatelj je proučil usmeritev, ali ne bi kazalo v
zakonu določiti obveznost kmetijskim zemljiškim skupnostim,
da vodijo evidenco o zemljiščih, ki bi morala preiti v kmetijski
zemljiški sklad in ugotovil, da te obveznosti ni potrebno
posebej določati. KZS ima v skladu z določbami 6. člena
veljavnega zakona nalogo, da upravlja in razpolga s kmetijskim zemljiškim skladom, kar pomeni, da mora imeti pregled
nad temi zemljišči, to je natančno evidenco o vseh zemljiščih,
ki sestavljajo kmetijski zemljiški sklad, tako tistih zemljišč, ki
so že prenesena v sklad, kakor tudi tistih ki še niso. Ustrezna
evidenca zemljišč, ki predstavljajo zemljiški sklad je torej že
po veljavnih predpisih pogoj za izvajanje nalog, ki jih v zvezi s
tem ima kmetijska zemljiška skupnost. Zato predlagatelj
meni, da ni potrebno še posebej določati obvezno evidenco o
kmetijskem zemljiškem skladu.
IV.
Poleg sprememb, ki so v predlogu zakona nastale zaradi
upoštevanja predlogov razprave, je predlagatelj pripravil še
naslednje spremembe in dopolnitve:
v 5. členu: Da ne bi bilo razumeti, da investitorjem, ki dobijo
lokacijsko dovoljenje za gradnjo na stavbnem zemljišču ni
treba plačati odškodnine zaradi namembnosti, je v prvem
odstavku 5. člena napravljena sprememba in to, da je treba
stavbna zemljišča obdelovati, plačevati zanje posebno nadomestilo in odškodnino zaradi spremembe namembnosti vse
do izdaje gradbenega dovoljenja.
v 6. členu: V tretjem odstavku je predviden nov podzakonski
predpis in sicer navodilo o načinu vodenja kategorij kmetijpriloga poročevalca

skih zemljišč, ki ga bo predpisala Republiška geodetska
uprava zato, da bodo kategorije enotno vodene v vseh občinah.
v 8. členu: S tem členom se črta določba 11. a člena veljavnega zakona, ker je del njegove vsebine urejen že v 7. členu
zakona o urejanju prostora, drugi del, glede plačevanja
odškodnine zaradi spremembe namembnosti pa je vključen v
10. člen (14. člen veljavnega zakona), v katerem so določeni
kriteriji, način in postopki za določanje te odškodnine,
v 10. člen: V osnutku je bilo predvideno črtanje tretjega
odstavka 16. člena veljavnega zakona, vendar je predlagatelj
ugotovil, da je nujno potrebbo izdati podzakonski predpis o
ugotavljanju onesnaženosti kmetijskih zemljišč, zato je ta
določba dodana v predlog zakona.
v 14. člen: V prvem odstavku je razširjena definicija prometa s
kmetijskimi zemljišči tudi na pridobitev zemljišča v družbeno
lastnino oziroma odtujitev kmetijskega zemljišča iz družbene
lastnine na podlagi pravnega posla ter prenos pravice uporabe na zemljišču v družbeni lastnini, saj vse te vrste prometa
ureja ta zakon.
15. člen: osnutka je črtan, ker je predlagatelj ugotovil, da bi
' bilo njegovo izvajanje zvezano z velikim številom problemov
oziroma bi bilo neizvedljivo, če bi hotel občinski upravni
organ, pristojen za premoženjsko-pravne zadeve, opraviti
svoje naloge, bi moral opraviti poizvedbe o obsegu zemljišč,
ki jih ima v lasti posamičen občan na območju cele SFRJ, to
pa bi bilo zvezano v veliko dela in velikimi stroški (namestiti bi
bilo potrebno nove delavce), izvedba tega postopka pa bi
trajala več let.
v 26. členu: Predlagana je sprememba prvega odstavka 66.
člena veljavnega zakona, katerega tekst je nejasen zaradi
napačno postavljene vejice ali veznika. Sprememba je redakcijske narave.
v 38. členu: Predlagatelj je črtal 5. alineo, šestega odstavka
39. člena osnutka tega zakona, s katero je bilo določeno, da
se pri novi razdelitvi zemljišč, na katerih so bile izvedene
agromelioracije in drugi ukrepi za izboljšanje kvalitete zemljišč in pogojev obdelave, upošteva povečana vrednost teh
zemljišč. To bi pomenilo, da bi lastniki zemljišč, ki so bila
izboljšana, po novi razdelitvi zemljišč iz komasacijskega
sklada dobili po obsegu manj zemljišč, kot so jih vložili v
komasacijski sklad oziroma lahko bi nastali viški zemljišč v
vrednosti, kolikor predstavlja izboljšava zemljišča. To pa ni
namen melioracije niti komasacij. Temeljni cilj, ki ga s temi
ukrepi zasledujemo, je izboljšanje pogojev za kmetijsko proizvodnjo brez kakršnih koli posegov v lastništvo proti volji
oziroma interesom lastnikov samih.
V.
Za uveljavitev predlaganih sprememb in dopolnitev zakona
ne bodo potrebna dodatna sredstva iz proračunov družbenopolitičnih skupnosti.
Posebna dodatna sredstva bodo potrebna za izdelavo agrokarte (ki pa je predvidena že v veljavnem zakonu). Ta sredstva
naj bi zagotovili predvsem nosilci kmetijske proizvodnje.
Organizacije in kmetijske zemljiške skupnosti, ki bodo prevzemale presežke kmetijskih zemljišč v lastnini, bodo morale
zagotoviti sredstva za pravično odškodnino.
Predlagana rešitev v zakonu glede zagotavljanja sredstev za
usposabljanje zemljišč ne predvidevajo uvajanja novih ali
dodatnih obveznosti družbenopolitičnih skupnosti ali nove
obveznosti za delavce in delovne ljudi. Z uveljavitvijo predlagane rešitve za odbobje 1986-1990 bo nastala nova finančna
obveznost le za predvideni delež vlaganj (9.000 hektarjev
melioracij) v usposabljanje kmetijskih zemljišč v drugih republikah in SAP Vojvodini. Za vlaganje v SR Sloveniji pa je
predvideno zagotavljanje sredstev po enaki prispevni stopnji
kot v obdobju 1982-1985. Ta sredstva naj bi se uporabljala
strogo namensko le za kmetijske melioracije in z njimi neposredno povezana ureditvena dela za usposobitev kmetijskih
zemljišč za družbeno organizirano kmetijsko proizvodnjo.
Uveljavitev teh rešitev ne bo zahtevala novih administrativnih in strokovnih služb, ker naj bi administrativna dela opravila strokovna služba Zveze vodnih skupnosti Slovenije, strokovno delo v zvezi z urejanjem zemljišč pa obstoječa strokovna služba Odbora za melioracije pri Zvezi vodnih skupnosti Slovenije. Takšna organiziranost je predvidena zaradi
neločljivo povezanega programa vodnega gospodarstva in
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programa usposabljanja zemljišč (namakanje, osuševanje) in
zaradi racionalnosti v organizaciji.
Dodatne naloge za organizacijo združenega dela niso predvidene, razen v primeru izdelave agrokarte, katere nosilci naj
bi bili strokovnjaki iz kmetijskih organizacij združenega dela
in kmetijskih zemljiških skupnosti v občini.
Predlagana rešitev v zvezi s kategorizacijo in razvrščanjem
kmetijskih zemljišč ne bodo zahtevale nobenih novih oziroma
dodatnih aktivnosti niti sredstev, saj ta zakon samo prevzema
rešitve iz zakona o varstvu kmatijskih zemljišč pred spreminjanjem namembnosti, s katerimi so bili v občinah dolžni
uskladiti svoje družbene plane za to srednjeročno obdobje.
Obveznost torej ostaja le za tiste občine, ki doslej niso oziroma so neustrezno upoštevala veljavne zakonske rešitve
oziroma za tiste občine, ki v družbenem planu za obdobje
1986-1990 ne bodo dosledno upoštevale veljavnih predpisov s
področja planiranja, urejanja prostora in kmetijskih zemljišč.
Za izpeljavo kategorizacije v zemljiškem katastru pa bo
potrebno zagotoviti določena manjša sredstva v okviru programa geodetskih del.
K razbremenitvam upravnih organov pa bodo prispevale
tudi predlagane poenostavitve v komasacijskem postopku. Te
bodo postopek tudi skrajšale in relativno pocenile.
V spremembah in dopolnitvah zakona sta predvidena le dva
nova podzakonska akta na republiški ravni, in sicer z izdelavo
agrokarte in navodilo o načinu vodenja kategorij kmetijskih
zemljišč. Že sprejete podzakonske akte pa bo potrebno uskladiti s sprejetimi spremembami in dopolnitvami zakona.
BESEDILO DOLOČB ZAKONA
O KMETIJSKIH ZEMLJIŠČIH, KI SE
SPREMINJAJO
2. člen:
Kmetijska zemljišča so vsa zemljišča, ki so v skladu z 10.
členom tega zakona ali z urbanističnimi dokumenti določena
za kmetijsko proizvodnjo, ter tudi zemljišča, ki so z dolgoročnimi prostorskimi plani sicer namenjena za zidavo, dokler se
na njih ne začne graditi.
4. člen:
(1) Za kmeta po tem zakonu se šteje občan, ki z osebnim
delom obdeluje kmetijsko zemljišče, na katerem ima kdo
lastninsko pravico, je za to obdelovanje ustrezno usposobljen, ter mu kmetijska dejavnost pomeni glavno oziroma
dopolnilno dejavnost.
(2) Za kmete se šteje tudi občan:
- ki mu je kmetijska dejavnost pomenila glavno ali dopolnilno dejavnost, vendar zaradi starosti, delovne nezmožnosti
ali začasnega dela v tujini ne obdeluje kmetijskega zemljišča z
osebnim delom, če poskrbi za njegovo obdelavo;
- ki da izjavo na zapisnik pri občinskem upravnem organu,
pristojnem za kmetijstvo, da bo z osebnim delom obdeloval
kmetijsko zemljišče, ki ga namerava pridobiti, da mu bo
kmetijska dejavnost glavna ali dopolnilna dejavnost ter
dokaže za to dejavnost primerno usposobljenost.
(3) Občinski upravni organ, pristojen za kmetijstvo odloča v
upravnem postopku o zadevah iz 2. alinee prejšnjega odstavka.
(4) Če lastnik kmetijskega zemljišča tega ne obdeluje z
osebnim delom kot glavno ali dopolnilno dejavnost, ker je v
delovnem razmerju ali je obrtnik in podobno, se poleg njega
štejejo za kmete tudi njegov zakonec ali oseba, ki je po
predpisih o zakonski zvezi izenačena za zakoncem, njegovi
potomci, posvojenci in njihovi potomci, njegovi bratje in
sestre ter nečaki in nečakinje, ki to zemljišče obdelujejo z
osebnim delom kot glavno ali dopolnilno dejavnost. Ti lahko
zahtevajo, da se to dejstvo, da se štejejo za kmete, zaznamuje
v zemljiški knjigi.
(5) Kot glavna oziroma dopolnilna dejavnost po prvem
odstavku tega člena se šteje na območju iz 1. alinee drugega
odstavka 10. člena tega zakona dejavnost, ki daje tako vrednost proizvodnje in storitev dosežene z osebnim delom v
kmetijstvu, ki dosega najmanj tretjino povprečnega osebnega
dohodka v občini, ali pa tolikšna vlaganja v kmetijstvu, ki
bodo omogočila doseganje take vrednosti proizvodnje in sto28

ritev v kmetijstvu. Na območju iz 2. alinee drugega odstavka
10. člena tega zakona pa lahko občinske skupščine glede na
razvojno usmeritev posameznih ožjih območij določijo tudi
drugačna merila za vrednost proizvodnje in storitev ter vlaganj.
(6) Kmetijske organizacije so po tem zakonu organizacije
združenega dela, kmetijske zadruge in druge oblike združevanja kmetov, ki so družbene pravne osebe, kazenski poboljševalni zavodi in njihove gospodarske enote ter šole, če se vse
te organizacije ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo ali če jim je
kmetijsko zemljišče sicer potrebno za opravljanje njihove
dejavnosti ter pod pogoji, ki jih določa zakon, tudi društva, če
jim kmetijsko zemljišče služi za opravljanje namenpv, zaradi
katerih so bila ustanovljena.
(7) Če nastane dvom, ali je občan kmet oziroma ali je
organizacija iz prejšnjega odstavka kmetijska organizacija,
odloča o tem, ko dobi mnenje kmetijske zemljiške skupnosti,
v upravnem postopku občinski upravni organ, pristojen za
kmetijstvo tiste občine, v kateri je pretežni del kmetijskega
zemljišča, ki ga občan obdeluje oziroma organizacija uporablja. Ta postopek se ne začne, če ima občan v lasti toliko
zemljišč, kot jih ima lahko v lasti občan, ki se po tem zakonu
ne šteje za kmeta.
(8) Navodilo o tem, kdaj se šteje, da je občan ustrezno
usposobljen za obdelovanje kmetijskega zemljišča, izda republiški sekretar za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v roku
enega leta po uveljavitvi tega zakona.
5. člen
(1) Kmetijska zemljiška skupnost je samoupravna skupnost
organizacij združenega dela, krajevnih skupnosti in občine
ter tistih samoupravnih organizacij in skupnosti, ki so zaradi
svoje dejavnosti neposredno zainteresirane za rabo zemljišč v
kmetijske namene ter za njihovo varstvo.
6. člen:
(1) Kmetijska zemljiška skupnost je nosilec kmetijske zemljiške politike v občini. Ta skupnost zlasti:
- skrbi za pravilno rabo, izboljševanje in združevanje kmetijskih zemljišč v občini ter na ta način za pospeševanje
kmetijske proizvodnje;
- pripravlja elemente in strokovne osnove za sklepanje
dogovorov o temeljih prostorskega plana občine ter sodeluje
pri usklajevanju in sklepanju tega dogovora;
- upravlja in razpolaga s kmetijskim zemljiškim skladom;
- s prenašanjem kmetijskih zemljišč na kmetijske organizacije spodbuja smotrno rabo kmetijskih zemljišč, oblikovanje
večjih zemljiških kompleksov in združevanje dela, sredstev in
zemlje;
- sodeluje pri pripravi in izvedbi kmetijskih prostorsko ureditvenih operacij in pri drugih posegih, s katerimi se ureja
raba kmetijskih zemljišč;
- sodeluje pri določanju skupnih pašnikov in jih dodeluje
kmetijskim organizacijam in pašnim skupnostim po določbah
tega zakona;
■ - opravlja druge naloge po določbah zakona, občinskih
predpisov, svojega statuta in drugih samoupravnih splošnih
aktov.
(2) Zaradi usklajevanja in usmerjanja svojih in širših družbenih interesov glede pravilne rabe kmetijskih zemljišč in uresničevanja drugih svojih nalog sprejema kmetijska zemljiška
skupnost v skladu s sistemom družbenega planiranja dolgoročne, srednjeročne in letne plane.
9. člen:
(1) Določbe tega zakona o rabi in obdelovanju kmetijskih
zemljišč, nadomestilu iz 13. člena ter o odškodnini iz 14. člena
tega zakona se uporabljajo tudi za tista stavbna zemljišča, ki
so po urbanističnem aH zazidalnem načrtu ali ustreznem
dokumentu, ki določa rabo kmetijskih zemljišč v nekmetijske
namene, namenjena za graditev, dokler se na njih ne začne
graditi.
(2) Določbe tega zakona se smiselno uporabljajo tudi za
gozdove, če ni z zakonom drugače določeno.
10. člen
(1) V občinskem prostorskem planu se namenijo zemljišča
za potrebe kmetijstva in gozdarstva, upoštevajoč pri tem
priloga poročevalca

družbene plane, naravne razmere in družbene potrebe v občini.
(2) Zemljišča, ki so namenjena za potrebe kmetijstva, se
razvrstijo;
- v zemljišča, ki so po svojih naravnih lastnostih, primernosti za uporabo sodobne tehnologije in možnosti za oblikovanje kompleksov za družbeno ali družbeno organizirano kmetijsko proizvodnjo temelj proizvodnje hrane v Sloveniji (za
kmetijsko proizvodnjo najbolj primerna ravninska in blago
nagnjena zemljišča v kompleksu, na kvalitetnih tleh ter vinogradniška in vrtnarska zemljišča na posebej ugodnih tleh in
legah, že oblikovani obdelovalni kompleksi, območja predvidenih melioracij in komasacij, s katerimi bo rodovitnost kmetijskih zemljišč izboljšana, območja združevanja zemljišč v
lastnini) in
- v druga kmetijska zemljišča.
(3) Tehnična navodila za razvrstitev zemljišč po prejšnjem
odstavku izda v roku šestih mesecev po uveljavitvi tega
zakona republiški sekretar za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v soglasju s predsednikom Republiškega komiteja za
družbeno planiranje in informacijski sistem.
(4) Razvrstitev kmetijskih zemljišč po drugem odstavku tega
člena je podlaga za planiranje kmetijske proizvodnje in razvoja kmetijstva v občini. V ta namen je treba v okviru priprav
za dolgoročni družbeni plan občine izdelati agrokarto, to je
karto razvojnih usmeritev kmetijstva v občini.
(5) Osnutek občinskega prostorskega plana se pošlje v
mnenje Republiškemu sekratariatu za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano. To mnenje se skupaj s predlogom občinskega
prostorskega plana predloži pristojnim zborom občinske
skupščine, če Izvršni svet Skupščine SR Slovenije ugotovi, da
občinski prostorski plan ni v skladu s cilji družbenega plana
SR Slovenije, lahko zadrži njegovo izvršitev do dokončne
odločitve Ustavnega sodišča SR Slovenije.
(6) Izvršni svet Skupščine SR Slovenije ali skupščina občine
lahko z odlokom proglasi kmetijsko zemljišče za zemljišče s
posebnim namenom. Z odlokom se določi tudi način rabe
kmetijskega zemljišča in način plačevanja uporabnine odškodovancu, če se zaradi posebnega načina rabe zmanjša možnost pridobivanja dohodka iz kmetijske dejavnosti na tem
zemljišču.
11. člen:
(1) Zemljišča iz 1. alinee drugega odstavka prejšnjega člena
so trajno namenjene za kmetijsko proizvodnjo.
(2) Zemljišča iz 2 alinee drugega odstavka prejšnjega člena
so namenjene za kmetijsko proizvodnjo, razen zemljišč, ki
imajo v skladu z družbenimi potrebami še druge družbene
priznane funkcije, kot na primer: naravni in drugi spomeniki,
vodni rezervati, zemljišča za potrebe turizma, ljubiteljskega
obdelovanja kmetijskih zemljišč, za gradnjo počitniških hišic
in podobno (posebej opredeljena območja)
(3) V postopku za izdajo lokacijskih dovoljen za gradnjo
objekta na posebej opredeljenih območjih iz prejšnjega
odstavka sodeluje kmetijska zemljiška skupnost. Pri tem
sodelovanju kmetijska zemljiška skupnost kot nosilec kmetijske politike v občini upošteva zlasti načelo smotrnega izkoriščanja kmetijskih zemljišč, pogoje za ohranitev in razvoj naravnih in z delom pridobljenih vrednot na teh zemljiščih, potrebo,
da se zagotovijo pogoji za počitek in rekreacijo občanov ter
zagotavljanje drugih splošnih interesov na teh zemljiščih. V
postopku za izdajo lokacijskih dovoljenj zunaj teh območij pa
kmetijska zemljiška skupnost, predhodno predlaga alternativne lokacije, na katerih naj bi se zgradili objekti, pri čemer
upošteva še potrebo po naseljenosti krajine in izvajanju
določb 18. člena zakona ter pri tem lahko da zahtevo o načinu
rabe zemljišča in o drugih pogojih, ki zadevajo uporabo
zemljišča.
11 a. člen
(1) Razvrstitev zemljišč, namenjenih za potrebe kmetijstva
po drugem odstavku 10. člena tega zakona in določitev posebej opredeljenih območij iz drugega odstavka prejšnjega
člena, je sestavni del prostorskega dela družbenega plana
občine, s katerim se namenijo zemljišča za potrebe kmetijstva
in gozdarstva.
(2) Zemljišča, namenjena za kmetijstvo in gozdarstvo s
prostorskim delom družbenega plana občine, so kot dobrine
priloga poročevalca

splošnega pomena pod posebnim varstvom. Namembnost teh
zemljišč se lahko spremeni s spremembo prostorskega dela»
družbenega plana občine samo, če se za to ugotovi splošni
družbeni interes v skladu s kriteriji, določenimi v dogovorih o
temeljih družbenega plana SR Slovenije in občine in če se v
družbeni plan občine vnesejo take spremembe planiranih
kmetijskih prostorsko-ureditvenih operacij, da plan kmetijske
proizvodnje ne bo zmanjšan. V tem primeru je investitor
dolžan zagotoviti sredstva, ki bodo skupaj z odškodnino
zaradi spremembe namembnosti kmetijskih zemljišč (14. člen
tega zakona) zadoščala za izvedbo spremenjenih planiranih
kmetijskih prostorsko-ureditvenih opreracij.
(3) Sredstva iz prejšnjega odstavka plača investitor na
posebni račun pri kmetijski zemljiški skupnosti.
14. člen
(1) Kdor spremeni namembnost kmetijskega zemljišča ali
gozda na podlagi lokacijskega dovoljenja ali drugega upravnega akta ali če spremeni namembnost tega zemljišča brez
takega akta zato, ker ta ni predpisan, ali pa v nasprotju s
predpisi tako, da se to zemljišče ne uporablja za kmetijsko ali
gozdno proizvodnjo, plača odškodnino zaradi spremembe
namembnosti kmetijskega zemljišča.
(2) Gradnja objektov za rejo govedi, konj, prašičev in drobnico s pripadajočimi objekti, gradnja gozdnih prometnic in
dovoznih poti do gorskih in hribovitih predelov ter gradnja
rastlinjakov se ne šteje za spremembo namembnosti kmetijskega zemljišča ali gozda.
(3) Odškodnina zaradi spremembe namembnosti kmetijskega zemljišča se plača od površine zemljišča, kj je po
zazidalnem načrtu ali lokacijskem dovoljenju določeno za
gradnjo objekta in od površine zemljišča, ki je z zazidalnim
načrtom ali lokacijskim dovoljenjem namenjeno za redno
rabo objekta, pri čemer se*šteje, da je za redno rabo objekta
določeno vse zemljišče, ki po zazidalnem načrtu pripada
objektu.
(4) Odškodnina zaradi spremembe namembnosti kmetijskega zemljišča se ne plačuje:
- kadar gre za spremembo namembnosti kmetijskega zemljišča ali gozda za potrebe JLA ali za namene v okviru programa splošnega ljudskega odbora,
- kadar se na zemljišču gradijo objekti zaradi obrambe pred
poplavami;
- kadar se na zemljišču gradijo objekti za urejanje vodnega
režima z namenom, da se zagotovi varstvo pred škodljivim
delovanjem vode in erozije, varstvo vodnih količin in zalog ter
varstvo kakovosti voda;
- kadar se na zemljišču gradijo objekti zaradi vzdrževanja
naravnih vodotokov, vodnogospodarskih objektov in naprav v
splošni rabi.
(5) Odškodnino zaradi spremembe namembnosti kmetijskega zemljišča predpiše z odlokom občinska skupščina.
Odškodnina se določi v znesku za kvadratni meter zemljišča
ob upoštevanju lege in kakovosti zemljišč in ne sme biti
manjša od 20 dinarjev. Izvršni svet Skupšine SR Slovenije
lahko valorizira ta znesek v skladu s splošnim gibanjem cen.
(6) Občinske skupščine sklenejo na pobudo Zveze kmetijskih zemljiških skupnosti Slovenije dogovor o skupnih osnovah in merilih za določitev odškodnine zaradi spremembe
namembnosti kmetijskih zemljišč. Šteje se, da je dogovor
sklenjen, ko ga sklene najmanj 40 občinskih skupščin. Ce
dogovor ni sklenjen oziroma ga ne sklenejo vse občinske
skupščine v SR Sloveniji v roku petih mesecev, ko je bila dana
pobuda za njegovo sklenitev, Skupščina SR Slovenije predpiše osnove in merila za določitev odškodnine za vse občine
oziroma le za tiste, ki dogovora ne sklenejo.
(7) Odškodnino zaradi spremembe namembnosti kmetijskega
zemljišča odmeri v upravnem postopku občinski upravni
organ, pristojen za lokacijske zadeve. Če se odškodnina ne da
odmeriti po tretjem odstavku tega člena, odmeri odškodnino
upravni organ, pristojen za lokacijske zadeve, potem ko je
dobil mnenje občinskega upravnega organa, pristojnega za
kmetijsko inšpekcijo, če le-ta ne da mnenja v 30 dneh, lahko
odloči občinski upravni organ, pristojen za lokacijske zadeve,
brez tega mnenja.
(8) Brez potrdila' o plačani odškodnini ni mogoče izdati
gradbenega dpvoljenja oziroma dovoljenja za izkoriščanje
rudnin, prav tako pa ne začeti gradnje na podlagi priglasitve.
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16. člen
(1) Kdor zaradi izpuščanja v zrak večjih koncentracij škodljivih snovi, kot je to dovoljeno po predpisih o varstvu zraka, ali
kako drugače povzroči onesnaženje kmetijskega zemljišča ali
gozda tako, da se zmanjša kmetijska oziroma gozdna proizvodnja, ali tako. da vsebujejo kmetijski prideiiki več škodljivih
snovi, kot je to normalno, plača ne glede na pravice oškodovancev po načelih odškodninskega prava še posebno
odškodnino v sorazmerju z zmanjšano kmetijsko oziroma
gozdno proizvodnjo oziroma v sorazmerju z zmanjšano vrednostjo kmetijskih oziroma gozdnih proizvodov.
(2) Če sta kmetijsko zemljišče ali gozd tako onesnažena, da
mora kmet oziroma kmetijska ali gozdnogospodarska organizacija na tem zemljišču opustiti svojo proizvodnjo, je povzročitelj onesnaženja dolžan oškodovancu plačati odškodnino,
ki bo zadoščala po izbiri kmeta oziroma kmetijske ali gozdnogospodarske organizacije bodisi za tolikšno izboljšanje preostalega zemljišča, da ne bosta prikrajšana pri svojem
dohodku, bodisi da si lahko pridobita drugo enakovredno
zemljišče. Kmetu, ki mora zaradi onesnaženja v celoti opustiti
kmetijsko ali gozdno proizvodnjo, je povzročitelj onesnaženja
zemljišča dolžan zagotoviti socialno varnost in stabilnost.
(3) Predpise o ugotavljanju onesnaženja kmetijskih zemljišč
in gozda, merila za določanje odškodnin in način plačevanja
odškodnine po prvem odstavku tega člena predpiše v šestih
mesecih po uveljavitvi tega zakona Izvršni svet Skupščine SR
Slovenije.
(4) Odškodnino po prvem odstavku tega člena odmerja v
upravnem postopku občinski upravni organ, pristojen za
kmetijstvo, odškodnino po drugem odstavku pa pristojno
temeljno sodišče.
17. člen:-prvi odstavek
(1) Odškodnine po 14. členu tega zakona se plačujejo
pristojni kmetijski zemljiški skupnosti, ki odvaja 15 dinarjev
po kvadratnem metru zemljišč Zvezi vodnih skupnosti Slovenije. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije lahko valorizira ta
znesek v skladu s splošnim gibanjem cen.
18. člen:
(1) Lastnik, uporabnik oziroma imetnik kmetijskega zemljišča (v nadaljnjem besedilu: obdelovalec) ima v svojem,
skupnem in splošnem družbenem interesu pravico in dolžnost obdelovati kmetijsko zemljišče kot dober gospodar v
skladu s predpisi, samoupravnimi splošnimi akti kmetijskih
organizacij ter drugih samoupravnih organizacij in skupnosti,
ki so zainteresirane za varstvo človekovega okolja; obdelovalec kmetijskega zemljišča iz 1. alinee drugega odstavka 10.
člena tega zakona pa mora ta kmetijska zemljišča obdelovati
tudi v skladu z občinskim družbenim planom.
(2) Repubiiški sekretar za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano izda v enem letu po uveljavitvi tega zakona navodilo o
tem, kdaj se šteje, da obdelovalec ravna kot dober gospodar.
(3) Če kmetijska zemljiška skupnost ugotovi, da obdelovalec ne uporablja kmetijskega zemljišča v skladu s prvim
odstavkcm tega člena, razišče vzroke za tako stanje. V skladu
z uaotovhrnim stanjem predlaga kmetijska zemljišča skupne t i tHinfov.Tfcu primerne ukrepe in mu pri tem daje
ustrezno i'i'ir.
(■')(•• I iih kmetijskega zemljišča v enem letu ne upošta i /■'<>. u iz prejšnjega odstavka, predlaga kmetijska
zemljiška skupnost ali pristojna kmetijska inšpekcija občinskemu upravnemu organu, pristojnemu za kmetijstvo, da
dodeli kmetijsko zemljišče za dobo petih let v začasno upravljanje kmetijski zemljiški skupnosti. Ta doba se lahko podaljša
še za naslednjih pet let, če občinski upravni organ pristojen za
kmetijstvo, ugotovi, da se niso spremenile okoliščine, zaradi
katerih je bila odločba o začasnem upravljanju izdana.
Odločba o dodelitvi kmetijskega zemljišča v začasno upravljanje je akt v upravnem postopku.
(5) Določbe tretjega in četrtega odstavka tega člena se
smiselno uporabljajo tudi v primeru, ko kmetijska zemljiška
skupnost poda zahtevo o načinu rabe kmetijskih zemljišč in o
drugih pogojih, ki zadevajo uporabo zemljišča (tretji odstavek
11. člena in tretji odstavek 60. člena tega zakona).
20. člen
Lastnik kmetijskega zemljišča lahko vsak čas zahteva pre30

nehanje začasnega upravljanja, če dokaže, da so se bistveno
spremenile okoliščine, zaradi katerih je bila odločba o začasnem upravljanju izdana. V tem primeru mora začasnemu
uporabniku oziroma zakupniku povrniti vse stroške in celotno
vrednost vlaganj v razširjeno reprodukcijo.
21. člen:
(1) S prometom s kmetijskimi zemljišči po tem zakonu je
mišljen prenos lastninske pravice s pravnimi posli med živimi
in prenos kmetijskega zemljišča iz ene družbenepravne osebe
v drugo družbenopravno osebo.
(2) S pravnimi posli med živimi občani, ki po določbah tega
zakona niso kmetje, ter društva in druge civilne pravne osebe
ne morejo pridobivati kmetijskih zemljišč na območju iz 1.
alinee drugega odstavka 10. člena tega zakona.
22. člen:
(1) Nihče ne more imeti v lasti več kmetijskega zemljišča,
kot ga sme imeti po zakonu.
(2) Kdor pridobi v last kmetijsko zemljišče, ki presega z
zakonom določeni maksimum, mora to naznaniti občinskemu
upravnemu organu, pristojnemu za premoženjsko-pravne
zadeve v tridesetih dneh, odkar je za to izvedel.
(3) Presežek kmetijskega zemljišča nad z zakonom določenim maksimumom preide po izbiri lastnika v družbeno lastnino in se prenese v kmetijski zemljiški sklad, če lastnik
zemljišča ne izbere, določi občinski upravni organ, pristojen
za premoženjsko-pravne zadeve, katero zemljišče iz presežka
postane družbena lastnina in se prenese v kmetijski zemljiški
sklad. Za presežek, ki je pridobljen s pravnimi posli med
živimi, se ne plača odškodnina.
(4) Določbi prejšnjih dveh odstavkov se smiselno uporabljata tudi v primeru, ko občan, ki po določbah tega zakona ni
kmet, društvo ali druga civilno-pravna oseba, pridobi s pravnimi posli med živimi kmetijsko zemljišče iz 1. alinee drugega
odstavka 10. člena tega zakona.
23. člen:
(1) Kdor podeduje kmetijsko zemljišče, ki skupaj z zemljiščem, ki ga že ima v lasti, presega z zakonom določeni maksimum, ima v okviru tega maksimuma pravico izbrati tisto od
vseh teh kmetijskih zemljišč, na katerem namerava obdržati
lastninsko pravico.
(2) Izjavo, s katero izbere zemljišče o prejšnjem odstavku,
da dedič v petdesetih dneh po pridobitvi zemljišča občinskemu upravnemu organu, pristojnemu za premoženjskopravne zadeve. Ta organ ugotovi z odločbo, da je drugo
zemljišče, ki presega z zakonom določeni maksimum, postalo
družbena lastnina, in se prenese v kmetijski zemljiški sklad.
(3) Če dedič zemljišča ne izbere, določi občinski upravni
organ, pristojen za premoženjsko-pravne zadeve, katero kmetijsko zemljišče iz podedovanega presežka postane družbena
lastnina in se prenese v kmetijski zemljiški sklad.
(4) Določbe prejšnjega odstavka tega člena se smiselno
uporabljajo tudi v primeru, ko občan ki po določbah tega
zakona ni kmet, podeduje kmetijsko zemljišče iz 1. alinee
drugega odstavka 10. člena tega zakona.
(5) Za kmetijsko zemljišče, ki postane po prejšnjih odstavkih družbena lastnina, ima dedič pravico do odškodnine po
predpisih o razlastitvi.
(6) Odškodnina iz prejšnjega odstavka se dediču izplača, ko
izroči kmetijska zemljiška skupnost zemljišče kmetijski organizaciji ali drugemu uporabniku, do izročitve pa obdrži dedič
na zemljišču pravico uporabe.
24. člen
(1) Kmetijska organizacija in kmet, katerih zemljišče meji na
zemljišče, ki ga prodaja kmet, drug občan, društvo aH druga
civilna pravna oseba, imata prednostno pravico do nakupa
tega zemljišča.
(2) Če kmetijska organizacija oziroma kmet ne uveljavlja
prednostne pravice nakupa iz prejšnjega odstavka, ima prednostno pravico kmetijska zemljiška skupnost, nato druga
kmetijska organizacija ali drug kmet, ki ima zemljišče v primerni oddaljenosti.
(3) Ob enakih pogojih ima kmetijska organizacija prednostno pravico pred kmetom, med kmeti pa tisti, ki mu kmetijska dejavnost pomeni glavno dejavnost.
priloga poročevalca

(kmetij) smejo podariti občanom iz prejšnjega odstavka samo
taka zemljšča, ki jih sicer smejo z oporoko nakloniti v skladu z
drugim odstavkom 22. člena navedenega zakona.
(3) Zemljiškoknjižni prenos kmetijskega zemljišča ali gozda,
na katerem je lastninska pravica, je z darilom pogodbo mogoč
samo na podlagi potrdila občinskega upravnega organa, pristojnega za kmetijstvo, da so upoštevane določbe prejšnjih
odstavkov.

(4) Ne glede na določbe prejšnjih odstavkov ima prednostno pravico nakupa zakupnik kmetijskega zemljišča, ki je
kmet ali kmetijska organizacija združenega dela, razen če gre
za zakup iz 50. člena tega zakona.
(5) Kadar je naprodaj gozd, ima prednostno pravico nakupa
gozdnogospodarska organizacija, ki gospodari z gozdovi
tega gozdnogospodarskega območja, nato organizacije združenega dela, ki gospodarijo z gozdovi v tem gozdnogospodarskem območju in kmetje. Pri določitvi prednosti med temi
upravičenci se smiselno uporabljajo določbe prejšnjih
odstavkov.

33. člen:
(1) Kmetijsko zemljišče, katerega lastnik najmanj deset let
ne stori ničesar, s čimer bi kakorkoli izvrševal svojo lastninsko
pravico na tem zemljišču, postane družbena lastnina in preide
v kmetijski zemljiški sklad. Prav tako postane družbena lastnina kmetijsko zemljišče, ki je bilo v skladu z 18. členom tega
zakona deset let v začasnem upravljanju, razen če gre za
zemljišče, ki je v lastnini kmeta, ki zaradi starosti ali delovne
nezmožnosti ne more obdelovati kmetijskega zemljišča z
osebnim delom.
(2) Na kmetijsko zemljiško skupnost se prenese kmetijsko
zemljišče tiste kmetijske organizacije, ki tega zemljišča eno >
leto ni obdelovala v skladu z določbami prvega odstavka 18.
člena tega zakona.
(3) Dejstvo iz prvega odstavka tega člena ugotovi v upravnem postopku občinski upravni organ, pristojen za premoženjsko-pravne zadeve, dejstvo iz drugega odstavka pa prav
tako v upravnem postopku občinski upravni organ, pristojen
za kmetijstvo.

25. člen:
(1) Kmet, drug občan, društvo ali druga civilna pravna
oseba, ki namerava prodati kmetijsko zemljišče ali gozd, je
dolžan ponudbo v treh izvodih izročiti pristojnemu krajevnemu uradu oziroma kjer krajevnega urada ni, občinskemu
upravnemu organu, pristojnemu za premoženjsko-pravne
zadeve, na območju občine, kjer je to zemljišče. Ponudba
mora vsebovati označbo in ceno zemljišča ter druge prodajne
pogoje.
(2) Organ iz prejšnjega odstavka poskrbi, da se ponudba za
petnajst dni nabije na razglasni deski krajevnega urada oziroma občine ter jo hkrati z vročilnico pošlje kmetijski zemljiški skupnosti.
(3) Rok za uveljavitev prednostne pravice nakupa iz prejšnjega člena znaša tridest dni od dneva, ko je ponudbo prejela
kmetijska zemljška skupnost.

58. člen
(1) Občan, kise po tem zakonu ne šteje za kmeta, sme imeti
v lasti v ravninskih predelih največ 1 ha kmetijskih zemljišč in
gozda skupaj, od tega največ 0,5 ha gozda in 0,5 ha vinograda. v predelih nad 600 m nadmorske višine pa največ 3 ha
skupnih površin, od tega največ 0,5 ha gozda in 0,5 ha
vinograda.
(2) V maksimum iz prejšnjega odstavka se všteva površina
zemljišč vseh članov ožje družinske skupnosti.
(3) Določbe 53. člena tega zakona se ustrezno uporabljajo
tudi v primerih iz prvega odstavka tega člena.
(4) Občani, ki se po tem zakonu ne štejejo za kmeta, ter
društva in druge civilne pravne osebe, ki po tem zakonu niso
kmetijske organizacije, ne morejo imeti kmetijskih zemljišč na
območju iz 1. alinee drugega odstavka 10. člena tega zakona.

26. člen:
(1) Upravičenec iz 24. člena uveljavi prednostno pravico
nakupa s pismeno izjavo o sprejemu ponudbe, ki jo pošlje s
priporočeno pošiljko prodajalcu in pristojnemu krajevnemu
uradu, oziroma, kjer krajevnega urada ni, občinskemu upravnemu organu, pristojnemu za premoženjsko-pravne zadeve.
(2) Če upravičenec iz 24. člena tega zakona smatra, da cena
v ponudbi bistveno presega tržno vrednost ponudenega zemljišča, lahko v roku iz tretjega odstavka prejšnjega člena
sproži postopek za ugotovitev tržne vrednosti ponudenega
zemljišča pri občinskem upravnem organu pristojnem za premoženjsko-pravne zadeve, če v petnajstih dneh po tem, ko je
prodajalec zvedel za tako ugotovljeno tržno vrednost ponudenega zemljišča, ponudbe v nadaljnjih petnajstih dneh ne
umakne, je to zemljišče dolžan prodati upravičencem iz 24.
člena tega zakona po ceni, ki je enaka ugotovljeni tržni
vrednosti. Ti upravičenci lahko v takem primeru uveljavljajo
prednostno pravico nakupa v petnajstih dneh po preteku
roka, v katerem je imei prodajalec pravico umakniti ponudbo.
Če noben upravičenec v tem roku ne kupi zemljišča ali pa, če
tržna vrednost ni ugotovljena v petnajstih dneh po preteku
roka iz tretjega odstavka prejšnjega člena, lahko prodajalec to
zemljišče proda drugemu interesentu po določbah tega zakona.
(3) Izjava o umiku pnudbe po prejšnjem odstavku je
veljavna, če jo prodajalec pošlje s priporočeno pošiljko pristojnemu krajevnemu uradu, oziroma, kjer krajevnega urada
ni, občinskemu upravnemu organu, pristojnemu za premoženjsko-pravne zadeve.
28. člen:
(1) Upravičenec iz 24. člena tega zakona, ki je bil prikrajšan
za prednostno pravico nakupa, lahko s tožbo zahteva, da se
pogodba o prodaji razveljavi in da mu lastnik proda kmetijsko
zemljišče ob enakih pogojih, po katerih je bilo prodano drugemu.
(2) Tožbo iz prejšnjega odstavka lahko vloži upravičenec v
tridesetih dneh od dneva, ko je izvedel za prodajo oziroma za
vpis, najpozneje pa v enem letu od dneva overitve pogodbe o
prodaji zemljišča oziroma vpisa v zemljiško knjigo.
29. člen:
(1) Kmet sme podariti kmetijsko zemljišče ali gozd občanom, ki se po tem zakonu ne štejejo za kmeta, če so ti njegov
zakonec ali oseba, ki je po predpisih o zakonski zvezi izenačena z zakoncem, njegovi potomci, posvojenci in njihovi
potomci ter njegovi starši, bratje oziroma sestre.
(2) Kmetje, lastniki kmetij iz 3. člena zakona o dedovanju
kmetijskih zemljišč in zasebnih kmetijskih gospodarstev
priloga poročevalca

v

60. člen:
(1) Kmetijska zemljiška skupnost prenaša kmetijska zemljišča v skladu s tem zakonom na kmetijske organizacije ali pa
jih daje v dolgoročni zakup kmetom, gozdove pa na gozdnogospodarsko organizacijo, ki gospodari z gozdovi na tem
gozdnogospodarskem območju.
(2) Odškodnina za prenos kmetijskega obdelovalnega zemljišča aH gozda po prejšnjem odstavku se določi tako, da se
valorizirani nabavni ceni prišteje še neamortizirana vrednost
vloženih investicij v to zemljišče.
(3) Če kmetijska zemljiška skupnost ne more razpolagati s
kmetijskim zemljiščem ali gozdom po prvem odstavku tega
člena, lahko tako zemljišče proda, zamenja ali ga_ da v zakup
občanu, ki se po tem zakonu ne šteje za kmeta. Če kmetijska
zemljiška skupnost proda ali da zemljišče v zakup občanu, ki
se po tem zakonu ne šteje za kmeta, lahko obenem poda
zahtevo tudi o načinu uporabe zemljišča in o drugih pogojih,
ki zadevajo uporabo se smiselno uporabljajo določbe zakona
o prometu z nepremičninami (Uradni list SRS, št. 19-911/76),
ki zadevajo dražbo.
66. člen-1. odstavek
(1) Za opravila, ki so v zvezi z agrarnimi operacijami, se ne
plačujejo takse za prenos lastništva ali prenos kmetijskih
zemljišč, med kmetijskimi organizacijami pa ne davek od
prometa nepremičnin.
75. člen:
(1) Zemljišče, ki se z arondacijo pripoji, se izroči arondacijskemu upravičencu po pravnomočnosti odločbe o arondaciji.
(2) Prejšnji lastnik oziroma uporabnik ima pravico obdržati
pripojeno kmetijsko zemljišče v posesti, dokler ne pospravi
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pridelkov, vendar najdlje do konca tekočega gospodarskega
leta.
77. člen:
(1) Po pravnomočnosti odločbe o arondaciji lahko prejšnji
uporabnik oziroma lastnik pripojenega zemljišča zahteva pri
organu iz prvega odstavka 73. člena tega zakona, da razveljavi
dokončno odločbo o arondaciji:
- če arondacijski upravičenec najkasneje v dveh letih po
izročitvi ne začne urejatharondiranih zemljišč;
- če začete ureditve ne konča najkasneje v petih letih od
začetka urejanja, ali
- če arondiranih zemljišč ne izkorišča za kmetijsko proizvodnjo, razen v primeru, če na podlagi upravnega akta ali
predpisa ni bila spremenjena namembnost zemljišča.
(2) To zahtevo lahko prešnji uporabnik ali lastnik vloži v treh
mesecih od dneva, ko je za to zvedel, vendar najkasneje v
enem letu po poteku rokov iz prejšnjega odstavka.
78. člen:
(1) Na območju dela katastrske občine oziroma ene ali več
katastrskih občin se lahko zložijo kmetijska zemljišča in
ponovno razdelijo med prejšnje lastnike oziroma uporabnike
tako, da dobi vsak čim bolj zaokrožena zemljišča (v nadaljnjem besedilu: komasacija).
(2) Predmet komasacije so kmetijska zemljišča na komasacijskem območju (v nadaljnjem besedilu: komasacijski sklad).
79. člen:
(1) Komasacijo lahko predlagajo kmetijska zemljiška skupnost, kmetijske organizacije ali kmetje.
(2) Upravičenci iz prejšnjega odstavka vložijo predlog pri
občinskem upravnem organu, pristojnem za kmetijstvo:
- če so se izrekli za komasacijo uporabniki in tisti lastniki
kmetijskih zemljišč, ki so kmetje in imajo skupaj z lastniki
kmetijskih zemljišč, ki se po tem zakonu ne štejejo za kmete,'
več kot polovico površin vseh kmetijskih zemljišč na komasacijskem območju;
- če je pobudo za komasacijo obravnavala kmetijska zemljiška skupnost iz predvidenega komasacijskega območja,
razen če je sama predlagatelj komasacije;
- če je izdelana idejna zasnova ureditve komasacijskega
območja.
(3) Ne glede na določbo 1. alinee prejšnjega odstavkalahko
upravičenci vložijo predloge tudi tedaj, ko je komasacija predvidena v dogovoru o temeljih družbenega plana in v družbenem planu občine.
80. člen:
(1) Če so izpolnjeni pcrgoji iz prejšnjega člena, izda občinska skupščina odločbo o uvedbi komasacijskega postopka.
Občinska skupščina hkrati imenuje tudi komisijo za izvedbo
komasacijskega postopka, ki ima položaj občinskega upravnega organa.
(2) Komisijo za izvedbo komasacije sestavljajo predsednik
in štirje člani, ki jih z odločbo iz_prvega odstavka tega člena
imenuje občinska skupščina. Člani komisije so predvsem
strokovnjaki s kmetijskega, pravnega in geodetskega
področja ter en komasacijski udeleženec, predsednik komisije pa je praviloma diplomirani pravnik s pravosodnim izpitom.
(3) Zoper odločbo iz prvega odstavka ni pritožbe, dopusten
pa je upravni spor.
. (4) Pravnomočna odloča iz prvega odstavka tega člena se
začne izvajati, ko sta SR Slovenija in občina zagotovili kritje
stroškov komasacije v smislu drugega in tretjega odstavka 94.
člena tega zakona.
81. člen:
(1) Komisija za izvedbo komasacijskega postopka vodi
komasacijski postopek in ima zlasti naslednje operativne in
upravno-pravne naloge:
- predlaga pri pristojnem zemljiškoknjižnem sodišču vpisovanje sprememb na komasacijskem območju;
- sodeluje s komasacijskim odborom;
- objavi javni razpis za izvedbo geodetskih del na komasacijskem območju;
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- odredi razgrnitev idejne zasnove ureditve komasacijskega območja za dobo trideset dni na sedežih tistih krajevnih skupnosti, ki leže na komasacijskem območju;
- odredi razgrnitev elaboratov komasacijskega postopka
ter sprejema pripombe in predloge lastnikov ter uporabnikov
zemljišč v komasacijskem skladu (v nadaljnjem besedilu:
komasacijski udeleženci) k posameznim elaboratom komasacijskega postopka;
- odloča v upravnem postopku o ugovorih komasacijskih
udeležencev zoper eleborate;
- nadzira potek komasacijskega postopka;
- obravnava predlog razdelitve komasatijskega sklada in
izda odločbo o razdelitvi zemljišč v komasacijskem skladu;
- sprejme sklep o razdelitvi stoškov, ki jih krijejo komasacijski udeleženci;
- opravlja druge naloge v zvezi z izvajanjem komasacij.
(2) Komasacijski udeleženci lahko vložijo pri komisiji za
izvedbo komasacijskega postopka ugovor k posameznim elaboratom komasacijskega postopka v roku osmih dni od njihove razgrnitve. Zoper to odločbo komisije je dopustna pritožba na Geodetsko upravo SR Slovenije. Če gre za elaborate
o obstoječem zemljiškem stanju oziroma na Republiški sekretariat za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, če gre za elaborate o cenitvi nepremičnin, ki sestavljajo komasacijski sklad.
82. člen:
(1) Z uvedbo komasacijskega postopka je na komasacijskem območju prepovedan promet z zemljišči, razen v primeru, če postane zemljišče družbena lastnina, prepovedano
pa je tudi parceliranje zemljišč ter graditev in spreminjanje
kultur.
(2) Pogodba, sklenjena v nasprotju s prejšnjim odstavkom,
je nična. Lastnik oziroma uporabnik tudi nima pravice do
odškodnine za sredstva, vložena v gradnjo in spremembo
kulture v nasprotju s prejšnjim odstavkom.
(3) Posledice uvedbe komasacijskega postopka po prvem
odstavku tega člena prenehajo s ponovno razdelitvijo zemljišč. Prav tako prenehajo te posledice v primeru, če se komasacija ne začne izvajati v dveh letih po pravnomočnosti
odločbe o uvedbi komasacije.
83. člen:
V odločbi o uvedbi komasacije se lahko določi:
- da se v komasacijski sklad vključijo tudi gozdovi ali
njihovi deli, ki leže znotraj komasacijskega območja oziroma
segajo vanj;
- da se ne vključijo v komasacijski sklad posamezni vino-,
gradi, sadovnjaki in hmeljišča ali skupine takih zemljišč, če bi
vključitev teh zemljišč ovirala ali zadrževala smotrno in hitro
izvedbo komasacije.
85. člen:
(1) Komasacijski udeleženci izvolijo izmed sebe komasacijski odbor, ki zastopa njihove interese in pripravlja predloge.
(2) Komasacijski odbor ne more odločati o pravicah komasacijskih udeležencev.
86. člen:
(1) Pri vlaganju zemljišč v komasacijski sklad se upošteva
glede lastnine in drugih stvarnih pravic stanje v zemljiški
knjigi; glede lege, površine, kulture in katastrskega razreda
pa podatki predhodno usklajenega zemljiškega katastra
• glede drugih podatkov pa dejansko stanje.
(2) Če se dejansko stanje giede lastninske pravice in drugih
stvarnih pravic na zemljiščih, ki se vlagajo v komasacijski
sklad, ne ujema s stanjem po zemljiški knjigi, se upošteva
dejansko stanje, če to ni sporno. S tem pa niso prizadete
pravice, ki jih ima kdo na takem kmetijskem zemljišču.
(3) Ce komasacijski udeleženec meni, da podatki glede
kulture v zemljiškem katastu ne ustrezajo dejanskemu stanju,
lahko zahteva spremembo teh podatkov. ,
87. člen:
(1) O novi razdelitvi zemljišč, ki so v komasaciiskem skladu,
odloči komisija za izvedbo komasacijskega postopka po
določbah 88. in 91. člena tega zakona. O pritožbi zoper
odločbo te komisije odloča Geodetska uprava SR Slovenije.
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(2) Preden komisija za izvedbo komasacijskega postopka
izda odločbo o prejšnjem odstavku, razgrne načrt nove razdelitve za trideset dni na sedežih krajevnih skupnosti na komasacijskem območju. Načrt obravnavajo tudi krajevne^ skupnosti na komasacijskem območju in kmetijska zemljiška skupnost.
88. člen:
(1) Vsak uporabnik in vsak lastnik kmetijskega zemljišča, ki
je kmet, dobi praviloma iz komasacijskega sklada ustrezno
zemljišče približno enake skupne vrednosti, če je mogoče, pa
tudi enake katastrske kulture in približno enake lege kot jo
ima zemljišče, ki ga je vložil v komasacijski sklad.
(2) Pri razdelitvi zemljišč iz komasacijskega sklada je treba
gledati na to, da dobi vsak komasacijski udeleženec čimbolj
zaokroženo zemljišče.
(3) Občanom, ki se po tem zakonu ne štejejo za kmete se
dodelijo (v posebnem bloku parcel) zemljišča, ki jih smejo
imeti v lasti po četrtem odstavku 58. člena tega zakona.
(4) Če dobi komasacijski udeleženec iz komasacijskega
sklada zemljišče, ki je več vredno kot zemljišče, ki ga je vložil
v komasacijski sklad, mora v denarju plačati komasacijskemu
skladu razliko; če dobi zemljišče manjše vrednosti, pa se mu v
denarju izplača razlika.
(5) Pri ugotavljanju vrednosti se zemljišča uvrščajo v vrednostne razrede tako, da se pri tem upošteva le njihov katastrski razred in njihova katastrska kultura.
90. člen:
(1) Če se med komasacijskim postopkom zaradi zgraditve
omrežja cest in prekopov ter drugih javnih objektov, ki jih je
treba zgraditi na komasacijskem območju, da bi se izvedla s
komasacijo predvidena ureditev prostora, zmanjša skupna
površina zemljišč, ki naj se razdele med udeležence, se dodeli
vsakemu komasacijskemu udeležencu sorazmerno z vlože-'
nim zemljiščem manjša površina zemljišč.
(2) Če se zaradi zmanjšanja omrežja cest in prekopov ter
drugih objektov poveča skupna površina zemljišč v komasacijskem skladu, se dodeli vsakemu komasacijskemu udeležencu sorazmero z vloženim zemljiščem večja površina zemljišč.
(3) Določa prvega oziroma drugega odstavka tega člena se
uporabi tudi, če se med komasacijskim postopkom zaradi
višje sile (spremembe rečnega toka, odnašanja, nasipanja
ipd.) zmanjša oziroma poveča skupna površina zemljišč v
komasacijskem skladu.
93. člen:
(1) Komasacijski udeleženci prevzamejo zemljišča iz komasacijskea sklada v dejansko posest in last oziroma uporabo
po pravrpmočnosti odločbe o novi razdelitvi zemljišča, ki so v
komasacijskem skladu, praviloma potem ko so pospravljeni
pridelki, najkasneje pa do konca koledarskega leta.
(2) Po sporazumu med večino komasacijskih udeležencev
se lahko začasno prevzemajo zemljišča, stavbe in drugi
objekti iz komasacijskega sklada, še preden je odločba iz
prejšnjega odstavka pravnomočna.
94. člen
(1) Stroške v zvezi s komasacijo krijejo SR Slovenija, občina
in komasacijski udeleženci.
(2) SR Slovenije krije stroške za izvedbo primarnih geodetskih del, in sicer:
- za postavitev navezovalne geodetske mreže na območju
komasacije;
- za izmero oboda komasacijskega območja in za izmero
objektov (poti, cest, kanalov, posameznih zgradb), ki ostanejo
nespremenjeni tudi po komasaciji, ter za izdelavo načrta
izmerjenega stanja;
- za cenitev vrednosti zemljišč na komasacijskem območju
pred novo razdelitvijo;
- za izdelavo zemljiško-katastrskih načrtov po izvršenem
prenosu nove razdelitve zemljišča v naravo.
(3) Občina, na katere območju se izvaja komasacija, krije
stroške izdelave in razgrnitve idejne zasnove ureditve komasacijskega območja, sestavine seznamov zemljišč in lastnikov
oziroma uporabnikov, stroške izdelave in razgrnitve komasapriloga poročevalca

cijskega projekta z ustreznimi geodetskimi deli ter stroške za
izvedbo sprememb v zemljiškem katastru in zemljiški knjigi.
Če se izvaja komasacija v občini ali delu občine, ki se po
predpisih o skladnejšem razvoju SR Slovenije šteje za manj
razvitega, krije tudi te stroške SR Slovenija.
(4) Komasacijski udeleženci krijejo v sorazmerju s površino
iz komasacijskega sklada dobljenih zemljišč stroške za
geodetski prenos komasacijskega projekta, za razdelitev
komasacijskega sklada v naravo ter druge stroške za opravila,
ki jih je treba opraviti izključno zaradi same komasacije zemljišč.
(5) Operativna dela za izvedbo komasacije zemljišč opravljajo geodetske organizacije združenega dela ali posebne
službe v kmetijski organizaciji, kmetijski zemljiški skupnosti
ali njihovih zvezah, ki so v skladu z zakonom usposobljene za
opravljanje geodetskih del.
(6) Za dela iz prejšnega odstavka, za katere po četrtem
odstavku tega člena krijejo stroške komasacijski udeleženci,
sklepa pogodbe kmetijska zemljiška skupnost. Ta skupnost
ima proti komasacijskim udeležencem regresno pravico v
skladu z določbo četrtega odstavka tega člena. Komasacijski ,
udeleženec lahko plača stroške komasacije tudi tako, da
odstopi kmetijski zemljiški skupnosti del zemljišča, ki je po
vrednosti enako njegovemu deležu za stroške komasacije.
(7) Če lastnik ne poravna komasacijskih stroškov, se mu v
izvršilnem:postopku odvzame del zemljišča, ki je po vrednosti
enak njegovemu deležu za stroške njegovega zemljišča pred
komasacijo.
96. člen
Republiški sekretar za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
predpiše v soglasju v republiškim sekretarjem za urbanizem
tehnična navodila za izvajanja komasacij v enem letu po
uveljavitvi tega zakona.
104. člena
Odloki iz 101. člena tega zakona in petega odstavka prejšnjega člena določajo zlasti:
- meje melioracijskega območja;
>
— razvrstitev kmetijskih zemljišč na melioracijskem
območju po 1. in 2. alinei drugega odstavka 10. člena tega
zakona, če tega ne določa že občinski prostorski plan;
- predvidena melioracijska dela, ki so jih dolžni lastniki
oziroma uporabniki kmetijskih zemljišč na melioracijskem
območju sami opraviti, in roke za izvršitev teh del;
- objekte in naprave, ki jih bodo dolžni lastniki oziroma
uporabniki kmetijskih zemljišč sami redno vzdrževati v uporabnem stanju;
- način rabe kmetijskih zemljišč na melioracijskem območju;
- prispevek, ki ga plačujejo lastniki in uporabniki kmetijskih
zemljišč na melioracijskem območju za skupne melioracijske
naprave in objekte;
- predvideno dinamiko melioracijskih del po ožjih območjih.
119. člen
(1) Lastniki in uporabniki kmetijskih zemljišč se na določenem območju lahko sporazumejo za skupno obnovo in
napravo trajnih nasadov, za združitev določenih sredstev in za
način rabe zemljišč po obnovi oziroma napravi nasadov.
(2) Če je dana pobuda za poseg iz prejšnjega odstavka pa
med lastniki in uporabniki kmetijskih zemljišč ni bilo dosežen
sporazum, lahko občinska skupščina na predlog kmetijske
zemljiške skupnosti predpiše obseg in način izvedbe predlaganega posega, način združevanja sredstev in način rabe
zemljišč po izvedbi posega, če se z nameravanim posegom
strinjajo uporabniki in lastniki kmetijskih zemljišč, ki so
kmetje, in imajo skupaj z lastniki kmetijskih zemljišč, ki se po
tem zakonu ne štejejo za kmeta, več kot polovico površin vseh
kmetijskih zemljišč na predlaganem območju.
(3) V primerih, ko je zaradi smotrne rabe kmetijskega zemljišča na določenem območju potrebno dolgoročno zagotoviti
enotno ureditev pri napravi teras, trajnih nasadov, izbiri kultur
na določenem zemljišču ali strokovno neoporečnosti določenih posegov, lahko občinska skupščina sprejme odlok, s
katerim se določi obveznost upoštevanja skupnega ureditvenega projekta, izgradnjo skupne infrastrukture (poti, nama33

kalne naprave, terase in podobno) ali omejitve pri izgradnji
proizvodnih in stanovanjskih objektov. Občinska skupščina
sprejme tak odlok za določeno območje na predlog kmetijske
zemljiške skupnosti.
132. člen
Izvajanje določb tega zakona in predpisov, izdanih na njegovi podlagi, nadzorujejo občinski upravni organi, ki so pristojni za kmetijsko inšpekciji
t
134. člen
(1) Kmetijski inšpektor ima poleg pooblastil, ki jih ima po
splošnih predpisih o organih, pristojnih za kmetijsko inšpekcijo, tudi dolžnost in pravico:
- pregledovati zemljišča, kmetijske objekte, poslovne
knjige in listine organizacije združenega dela, kmetijskih zemljiških skupnosti, drugih pravnih oseb, pašnih skupnosti, kmetov In drugih občanov, na katere se nanašajo določbe tega
zakona;
- prepovedati uporabljanje kmetijskega zemljišča v kakšen
drug namen kot za kmetijsko proizvodnjo, če tako izkoriščanje po zakonu ali predpisu, izdanem na podlagi zakona, ni
dovoljeno;
- prepovedati uporabo poslopij in naprav na zemljiščih
skupnega pašnika v kakšen drug namen kot za potrebe skupnega pašnika, če za tako uporabo ne da soglasja kmetijska
zemljiška skupnost;
- nadzirati izvajanje določb tega zakona o plačevanju
odškodnine po 14. členu tega zakona, o zakupu ter o maksimumu kmetijskih zemljišč, o kmetijskem zemljiškem skladu
ter o kmetijskih prostorsko-ureditvenih operacijah in skupnih
pašnikih, kadar ni za to pristojen drug organ;
- zadržati izvršitev nezakonitih dejanj;
- odrediti v nujnih primerih, ko bi sicer nastala škoda za
splošni interes, ukrepe, da se škoda prepreči.
(2) Organizacija združenega dela, kmetijske zemljiške skupnosti, druge pravne osebe, pašne skupnosti, kmetje in drugI
občani morajo inšpektorju omogočiti nadzorstvo in mu dati
vse potrebne podatke in pojasnila.
137. člen
(1) Z denarno kaznijo 1.000 do 30.000 dinarjev se kaznuje za
prekršek kmetijska organizacija ali druga družbenopravna
oseba:
1. če začne graditi objekt, na podlagi priglasitve, ne da bi
plačala odškodnino zaradi spremembe namembnosti kmetijskega zemljišča oziroma gozda (osmi odstavek 14. člena);
2. če v predpisanem roku ne prijavi količine izkopanih
rudnin pristojnemu organu (prvi odstavek 15. člena);
3. če proda kmetijsko zemljišče brez mnenja kmetijske
zemljiške skupnosti (prvi odstavek 30. člena);
4. če pogodbe o prodaji kmetijskega zemljišča v družbeni
lastnini občanu, društvu ali drugi civilni pravni osebi ne predloži v predpisanem roku občinskemu javnemu pravobranilstvu (prvi odstavek 35. člena);
5. če odda kmetijsko zemljišče v zakup v nasprotju s prvim
odstavkom 39. člena;
6. Če ne dovoli kmetijskemu inšpektorju izvrševati pooblastil iz 1. alinee prvega odstavka 134. člena;
7. Če v nasprotju s prepovedjo kmetijskega inšpektorja iz 2.
alinee prvega odstavka 134. člena izkorišča kmetijsko zemIjiščei
8. Če ni prenesla v predpisanem roku vseh kmetijskih zemljišč v kmetijski zemljiški sklad (prvi odstavek 145. člena). s
(2) Z denarno kaznijo od 1.000 do 5.000 dinarjev se kaznuje
za prekršek iz prejšnjega odstavka tudi odgovorna oseba
kmetijske organizacije ali druge družbene pravne osebe.
138. člen
Z denarno kaznijo od 500 do 5.000 dinarjev se kaznuje posameznik, če stori prekršek iz 1., 2., 6., ali 7. točke prvega
odstavka prejšnjega člena.
139. člen
Z denarno kaznijo od 500 do 5.000 dinarjev se kaznuje za
prekršek posameznik:
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1. Če ne naznani v predpisanem roku, da ima lastnik v lasti
kmetijsko zemljišče, ki presega z zakonom določeni maksimum (drugi odstavek 22. člena);
2. Ce po določbah tega zakona ni kmet, pa ne naznani v
predpisanem roku, da ima v lasti kmetijsko zemljišče iz 1. alinee drugega odstavka 10. člena tega zakona;
3. Če odda kmetijsko zemljišče v zakup v nasprotju z drugim odstavkom 40. člena tega zakona;
4. Če gradi nova poslopja za individualno porabo na zemljiščih skupnega pašnika v nasprotju s prvim, drugim in četrtim odstavkom 129. člena tega zakona.
139.a člen
Za 139. členom se doda nov 139.a člen, ki se glasi:
»(1) Z denarno kaznijo od 5.000 do 30.000 dinarjev se
kaznuje za prekršek društvo ali druga civilna pravna oseba, če
v predpisanem roku ne naznani, da ima v lasti kmetijsko
zemljišče iz prve alinee drugega odstavka 10. člena tega
zakona (četrti odstavek 22. člena).
(2) Z denarno kaznijo od 1.000 do 5.000 dinarjev se kaznuje
za prekršek iz prejšnjega odstavka tudi odgovorna oseba
društva ali druge civilne pravne osebe.«
140. člen
(1) Z denarno kaznijo od 5.000 do 50.000 dinarjev se kaznuje
za gospodarski prestopek kmetijska organizacija:
1. Če uporabi denarni znesek, ki ga pridobi za prodano
oziroma v zakup ali podzakup dano kmetijsko zemljišče, v
nasprotju z drugim odstavkom 30. člena tega zakona;
2. Če gospodarl-s skupnim pašnikom v nasprotju z drugim
odstavkom 126. člena tega zakona.
(2) Z denarno kaznijo od 1.000 do 5.000 dinarjev se kaznuje
za gospodarski prestopek iz prejšnjega odstavka tudi odgovorna oseba kmetijske organizacije
141. člen
(1) Občinski prostorski plani, ki so bili sprejeti po določbah
10. člena zakona o kmetijskih zemljiščih (Uradni list SRS,
št. 26/73, 24/75 in 23/77) morajo biti usklajeni z določbo
10. člena tega zakona v roku, ki ga določijo predpisi o prostorskem planiranju.
»Do sprejetja prostorskega dela družbenega plana občine,
s katerim se namenjajo zemljišča za potrebe kmetijstva in
gozdarstva,« ni dopustna sprememba namembnosti kmetijskega zemljišča oziroma gozda, razen v primeru, ko gre za
gradnjo objektov regionalnega pomena in za organizirano
stanovanjsko gradnjo, če ta ni predvidena na njivskih površinah ali na večjih že arondiranih, komasiranih in melioriranih
površinah ali za gradnjo objektov, ki so zajeti v že sprejetih
družbenih planih. V tem primeru se lahko spremeni namembnost kmetijskega zemljišča le, če da kmetijska zemljiška skupnost k temu posebno soglasje.
(3) Že izdana soglasja kmetijske zemljiške skupnosti glede
spremembe namembnosti kmetijskih zemljišč po tretjem
odstavku 11. člena zakona o kmetijskih zemljiščih (Uradni list
SRS, št. 26/73, 24/75 in 23/77), se štejejo kot njeno sodelovanje v upravnem postopku pri izdaji lokacijskih dovoljenj oziroma kot določitev lokacije v smislu tretjega odstavka
11. člena tega zakona.
142. člen:
Občanom, ki so pridobili status kmeta po določbah zakona
o kmetijskih zemljščlh (Uradni list SRS, št. 26/73, 24/75 in 23/
77), ta status ostane ne glede na določbe tega zakona, če
zemljo še obdelujejo z osebnim delom, ali če zemlje zaradi
starosti ali delovne nezmožnosti ne obdelujejo več.
143. člen
(1) Občani morajo prilagoditi obseg svojih zemljišč določbam tega zakona v roku dveh let od uveljavitve tega zakona.
Do preteka tega roka lahko občani prosto razpolagajo s
kmetijskim zemljiščem ali gozdom.
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Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na 87. seji dne
10. 10. 1985 določil besedilo:
- PREDLOGA ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNI:
TVAH ZAKONA O DEDOVANJU KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ
IN ZASEBNIH KMETIJSKIH GOSPODARSTEV /KMETIJ/, 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.
1.člen
2. člen zakona o dedovanju kmetijskih zemljišč in zasebnih
kmetijskih gospodarstev (kmetij) (Uradni list SRS, št. 26/73 in
29/73) se spremeni tako, da se glasi:
»Določbe tega zakona se smiselno uporabljajo tudi za
dedovanje gozdov«.
2. člen
3. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Kmetija po tem zakonu je tista kmetijska in gozdnogospodarska enota, ki zagotavlja ali bi lahko zagotavljala lastniku s
kmetijsko dejavnostjo primerno ekonomsko varnost. Šteje se,
da je lastniku zagotovljena primerna ekonomska varnost, če
na kmetijskih zemljiščih in v gozdu skupaj dosega najmanj
50.000. - din katastrskega dohodka.
V primeru valorizacije ali novega izračuna katastrskega
dohodka se znesek iz prejšnjega odstavka valorizira v skladu
s predpisi o ugotovitvi katastrskega dohodka z enotnim povprečnim količnikom, ki ga ugotovi Izvršni svet Skupščine SR
Slovenije.
Kmetijo po prvem odstavku tega člena določi po uradni
dolžnosti z odločbo v upravnem postopku občinski upravni
organ, pristojen za kmetijstvo, tiste občine, v kateri leži pretežni del kmetijskih zemljišč in gozda, ki sestavljajo kmetijo.
Poleg kmetije po prvem, odstavku tega člena se za kmetijo
po tem zakonu šteje tudi kmetija, ki jo v upravnem postopku
na predlog lastnika, kmetijske zemljiške skupnosti ali krajevne skupnosti določi občinski upravni organ, pristojen za
kmetijstvo tiste občine, v kateri leži pretežni del kmetijskih
zemljišč in gozda, ki kmetijo sestavljajo. Kmetijska zemljiška
skupnost da v postopku za določitev kmetije po tem odstavku
predhodno mnenje, razen če je sama predlagatelj postopka.
Pri določitvi kmetije po prejšnjem odstavku upošteva občinski upravni organ, pristojen za kmetijstvo, zlasti:
- razvrstitev kmetijskih zemljišč v družbenem planu občine;
- ogroženost smotrnega izkoriščanja kmetijskih zemljišč in
gozda, ki bi nastala zaradi drobitve kmetije;
- možnost proizvodnega sodelovanja z organizacijami
združenega dela;
- družbeni interes za ohranitev določenih kmetijskih in
gozdnogospodarskih enot zlasti zaradi varstva krajine, njihove pomembnosti za splošni ljudski odpor ali zaradi varstva
naravne in kulturne dediščine.
Občinska skupšina lahko z odlokom podrobneje opredeli
pogoje iz prejšnjega odstavka.
Kmetija po tem zakonu se zaznamuje v zemljiški knjigi.
Na predlog lastnika, kmetijske zemljiške skupnosti ali krajevne skupnosti oziroma po uradni dolžnosti lahko občinski
upravni organ, pristojen za kmetijstvo, v upravnem postopku
priloga poročevalca

zemljišč

zakona o

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:
- Milan KNEŽEVIČ, član Izvršnega sveta in predsednik
Republiškega komiteja za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
,
,
„ ...
- Lojze SENEGACNiK, namestnik predsednika Republiškega komiteja za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.
ugotovi, da kmetija ne izpolnjuje več pogojev po tem^členu in
o tem izda odločbo.«
3. člen
V 9. vrstici drugega odstavka 4. člena se besedilo »kmečke
skupnosti (36. člen zakona o združevanju kmetov, Uradni list
SRS, št. 22/72)« nadomesti z besedilom »skupnosti na podlagi
pogodbe o predpisih o združevanju kmetov«.
Doda se nov tretji odstavek, ki se glasi:
»Če je predmet dedovanja solastninski delež kmetije ali
kmetijsko zemljišče oziroma gozd, ki je v sestavi kmetije, letega dedujejo dediči po določbah tega zakona.«
4. člen
V 4. vrstici prvega odstavka člena se besedilo »53. člena«
nadomesti z besedilom »60. člen«.
5. člen
V 11. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Če noben od zakonitih dedičev iz dednega reda, ki je po
splošnih predpisih o dedovanju pozvan k dedovanju, ne izpolnjuje pogojev iz prejšnjega odstavka, lahko deduje kmetijo
dedič iz dednega reda, ki sicer ni bil pozvan k dedovnju, če
izpolnjuje pogoje iz prejšnjega odstavka.«
6. člen
V drugi vrstici prvega odstavka 12. člena se besedilo »prejšnjemu členu« nadomesti z besedilom »prvem odstavku prešnjega člena«.
v
7. člen
V 17. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Izdatki iz prejšnjega odstavka in dedni delež se valorizirajo
vsako ieto glede na splošno gibanje cen.«
8. člen
19. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Če dedič odtuji podedovano kmetijo ali njen znatni del
pred potekom desetih let potem, ko je kmetijo prevzel, ter ne
pridobi drugega kmetijskega zemljišča oziroma ne intenzivira
proizvodnje na preostalih zemljiščih najpozneje v enem letu
od odtujitve podedovane kmetije ali njenega znatnega dela,
mora na njihovo zahtevo izplačati vse zakonite sodediče oziroma jim doplačati razliko tako^ da niso prikrajšani glede
dednih deležev, ki bi jih dobili po splošnih predpisih o dedovanju. Enake obveznosti ima na zahtevo zakonitih sodedičev
tudi dedič, ki podedovano kmetijo ali njen znatni del odda v
zakup ali jo kako drugače preneha namensko uporabljati pred
35

potekom desetih let potem, ko je kmetijo prevzel, razen če gre
za zakup med kmeti, ki se sklene zaradi posebnih razlogov (na
primer: odhod k vojakom, delo v tujini).
V primeru prodaje ali zakupa kmetije oziroma njenega dela
imajo sodediči, ki so kmetje po zakonu o kmetijskih zemljiščih, prednosno pravico«.
9. člen
Drugi odstavek 21. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Oporočitelj lahko z bporoko zapusti kmetijo le osebi, ki
izpolnjuje pogoje iz 11. člena tega zakona.«
10. člen
28. člen se črta.
11. člen
Kmetije, ki so bile določene z odloki občinskih skupščin,
ohranijo ta status ne glede na določbe tega zakona, razen, če
lastnik, kmetijska zemljiška skupnost ali krajevna skupnost
SKUPŠČINA SR SLOVENIJE
IZVRŠNI SVET

12. člen
Zapuščinski postopki, katerih predmet je kmetija, ki so bili
uvedeni pred uveljavitvijo tega zakona in do njegove uveljavitve še niso končani na prvi stopnji, se nadaljujejo po določbah
tega zakona.
Sodišča prve stopnje odločajo po tem zakonu, če je ob
uvedbi dedovanja kmetija določena z odlokom oziroma z
odločbo ter v primerih, ko je ob uvedbi dedovanja postopek
za določitev kmetije že v teku. V tem primeru zapuščinsko
sodišče prekine zapuščinski postopek do pravnomočnosti
odločbe o določitvi kmetije.
13. člen
Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
SRS.

OBRAZL

I.
Zbor združenega dela in Zbor občin Skupščine SR Slovenije sta na sejah 10. 7. 1985 sprejela osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o dedovanju kmetijskih zemljišč in zasebnih kmetijskih gospodarstev (kmetij) in naložila
predlagatelju, da pripravi predlog zakona ter pri tem ustrezno
upošteva pripombe, predloge in mnenja, ki so jih na osnutek
zakona dala delovna telesa zborov in Skupščina SR Slovenije
ter delegati.
II.
Predlagatelj je pri pripravi predloga zakona upošteval pripombo Zakonodajnopravne komisije Skupščine SR Slovenije
in je v 8. členu predloga zakona besedilo »v desetih letih po
tem« nadomestil z besediom »pred potekom desetih let«.
Besedilu v oklepaju pa sta dodani besedi »na primer«, ker gre
le za primeroma neštete razloge.
Drugih sprememb oziroma dopolnitev v predlogu zakona
ni.
III.
Predlagatelj pri pripravi predloga zakona ni upošteval
naslednjih pripomb, predlogov in mnenj:
1. K 2. členu:
a) da naj se v prvem odstavku poleg besede »lastnik« doda
še beseda »solastnik« in se s tem zagotovi, da bodo pod režim
tega zakona spadala tudi kmečka gospodarstva, to je kmetije,
ki so v solastnini. Ta dopolnitev ni potrebna, ker se termin
kmetija tako v ustavi kot v zakonu o kmetijskih zemljiščih
uporablja za kmetijsko in gozdarsko celoto, na kateri je
skupno gospodarjenje ne glede na to, koliko je lastnikov
oziroma solastnikov te kmetije. Torej je možno po tem zakonu
zaščititi tudi kmetije, ki so v solastnini ali v skupni lastnini
večih občanov in ne samo kmetije, na katerih je samo en
lastnik.
b) da naj se v petem odstavku besede »iz prešnjega
odstavka« nadomestijo z besedilom »iz prvega in četrtega
odstavka, kar bi pomenilo, da bi morale tudi kmetije, ki bodo
zaščitene po prvem odstavku, izpolnjevati pogoje, ki so navedeni v petem odstavku. Te pripombe predlagatelj ni sprejel,
saj. je zaradi poenostavitve postopka in določitve jasnega
kriterija kot edinega kriterija za zaščito kmetij po prvem
odstavku tega člena predpisal doseganje najmanj 50.000 din
katastrskega dohodka. Na ta način bodo namreč pod režimom tega zakona vse kmetije, ki so posebej pomembne za
kmetijsko proizvodnjo. Poleg teh kmetij pa bo lahko občinski
upravni organ na podlagi četrtega odstavka zaščitil tudi kmetije, na katerih se ne dosega tak katasterski dohodek, če bodo
izpolnjevale pogoje iz prvega odstavka.
2. K 3. členu:
Da bo lahko v praksi prihajalo do težav glede dedovanja
solastninskega deleža kmetije kadar lastniki niso sorodniki.
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predlaga, da pogoje za določitev kmetije po tem zakonu v
upravnem postopku preveri občinski upravni organ, pristojen
za kmetijstvo.

Predlagatelj je to določbo ponovno proučil in meni, da do
posebnih težav pe bi smelo prihajati. Ta določba namreč ureja
dedovanje solastninskega deleža kmetije, kmetijskega zemljiišča ali gozda, ne glede na sorodstveno razmerje med solastniki. S to določbo se želi doseči, da tudi solastninskega
deleža ne bo mogoče dedovati po splošnih predpisih o dedovanju (ne bo ga mogoče razliti med sodediče), temveč ga bo v
skladu s tem zakonom dedoval Je en dedič. Predlagatelj se
zaveda, da bo tako v primeru, ko solastniki niso v sorodu,
prišlo po dedovanju solastninskega deleža do delitve sicer
zaščitene kmetije, ker to ne bo več eno kmetijsko gospodarstvo, vendar se takih situacij ne da reševati, saj v tem zakonu
ni mogoče obiti določb zakona o dedovanju predvsem tistih,
ki urejajo kaj tvori zapuščino in kdo so zakoniti dediči.
3. K 5. členu:
a) Pripomba, da naj bi se dediču priznal pogojno status
kmeta za dobo dveh let, tudi če ne bi bil usposobljen za
obdelovanje kmetijskih zemljišč, se nanaša na rešitve, ki so
bile v predlogu za izdajo tega zakona. Predlagatelj je v
osnutku zakona to določbo drugače uredil in v obrazložitvi k
osnutku pojasil razloge, ki so ga k temu vodili.
b) da bi bilo treba spremeniti določbo 12. člena veljavnega
zakona, ki daje prednost pri dedovanju zakoncu zapustnika,
ker so ti pogosto ostareli, med tem ko so drugi dediči, ki bi bili
sposobni bolje in intenzivneje obdelovati zemljo.
Predlagatelj je predlog proučeval, vendar je ocenil, da ga
zaenkrat ne more sprejeti iz naslednjih razlogov:
- dedovanje je z ustavo SRS zajamčena pravica (243. člen
ustave SR Slovenije):
- niti v predlogu za izdajo niti v kakšnem drugem aktu ni
ugotovitve, da bi starejši bili slabši gospodarji na kmetijah
oziroma, da bi bili mlajši boljši gospodarji;
- zakonec je po splošnih predpisih o dedovanju uvrščen v
prvi dedni red;
- premoženjska razmerja med zakonci ureja zakon o zakonski zvezi in družinskih razmerjih, ki med drugim določa tudi,
da se šteje, da sta lastnika skupnega premoženja zakonca
vsak do ene polovice, torej je predmet dedovanja v takem
primeru le tisti del kmetije, ki pripada umrlemu zakoncu,
vsaka drugačna rešitev bi pomenila poseg oziroma odvzem
lastninske pravice, kar pa ne bi bilo v skladu z ustavo; .
- socialna varnost preživelega zakonca bi bila ob takšni
določbi lahko zelo omajana ali pa sploh ne bi bila zagotovljena, zato bi morali določiti prevzemniku kmetije, da zagotovi
takim dedičem socialno varnost, in določiti kriterije za to, dar
pa bi prevzemniku še povečalo obveznosti;
- zakonec - dedič, se lahko v skladu s predpisi o dedovanju
odpove dedovanju v korist drugih dedičev oziroma lahko
izroči kmetijo v gospodarjenje drugim osebam torej drugim
dedičem.
V takih primerih gre za izjemno 'občutljive družinske
odnose, ki jih morajo družinski člani urejati sami, za to pa jim
dajejo veljavni predpisi dovolj možnosti.
priloga poročevalca

4. da naj bi zakon določil maksimalni delež in sicer v
odstotku od vrednosti kmetije, ki se lahko izplača ostalim
dedičem oziroma ga je dolžan plačati prevzemnik. Takšna
rešitev bi pomenila nadaljnje omejevanje pravice do dedovanja. Splošni predpisi o dedovanju določajo, da vsak dedič
deduje ustrezen del zapuščine. Ta del je odvisen od vrednosti
zapuščine, števila dedičev in velikosti dednih deležev. Zakon
o dedovanju kmetij pa je to pravico omejil le s tem, da drugi
dediči ne dedujejo v naravi, temveč dedujejo le vrednost
nujnega deleža.
Predlagatelj se zaveda, da je lahko izplačilo drugih dedičev
veliko breme prevzemniku, vendar je v zakonu dana možnost,
da sodišče določi rok za izplačilo dednih deležev, ki ustreza
gospodarski moči kmetije.
5. da naj bi zakon določil rok, v katerem se zapuščinski
postopek zaključi, da imajo ti postopki pred sodišči prednost
ter da naj v zapuščinskem postopku sodeluje tudi občinski
upravni organ iz naslednjih razlogov:
- sodišča imajo že po zakonu o rednih sodiščih ter po
zakonih, ki urejajo postopke pred sodišči, dolžnost, da opravijo postopek brez zavlačevanja in s čim manjšimi stroški ter
da onemogočajo vsako zlorabo pravic, ki jih imajo stranke v
postopku,
- določitev roka pa tudi ne bi imela nikakršnega pomena,
saj bi bil ta rok le inštruktažni. Nihče drug kot sodišče ne more
odločati o zapuščinskih zadevah in tako tudi po poteku tega
roka, pa čeprav zadeva ne bi bila končana, ne bi nastopile
nobene posledice, ne za sodišče in ne za dediče,
- ker zapuščinske zadeve potekajo v nepravdnem
postopku, ki je glede na pravdni postopek bistveno enostavnejši in hitrejši, in ker sodišča že tudi sicer v veliko primerih
dajejo prednost zapuščinskim postopkom, katerih predmet so
kmetijska zemljišča, po mnenju predlagatelja tudi ni potrebno
zakona dopolnjevati z določbo, da morajo ti postopki imeti
pred sodiščem prednost,
- ni jasno zakaj bi moralo biti v zakonu določeno, da v
zapuščinskem postopkih sodeluje tudi občinski upravni
organ, saj ne more imeti statusa stranke, če pa želi sodišče od
tega organa kakršnokoli pojasnilo, mu ga je ta organ po
zakonu o rednih sodiščih dolžan dati.
IV.
Z uveljavitvijo sprememb in dopolnitev zakona ne bodo
nastale noben finančne posledice za proračune družbenopolitičnih skupnosti. Prav tako ne bodo z uveljavitvijo zakona
nastale nobene finančne in tudi ne druge obveznosti za organizacije združenega dela.
Za občinske upravne organe, pristojne za kmetijstvo, bodo
s tem zakonom nastale nove naloge, saj bodo morali namesto
odlokov odslej pripravljati posamične odločbe o določitvi
kmetij. Prav tako se bo s tem povečal obseg dela na republiškem upravnem organu, pristojnem za kmetijstvo, ki bo te
zadeve reševal na drugi stopnji, pa tudi za Vrhovno sodišče
SRS, ki bo te zadeve reševalo v primerih upravnih sporov.
Druge nove naloge za upravne organe ne bodo nastale.
Zaradi valorizacije nujnega deleža in izdatkov po 7. členu
predloga zakona se bo lahko povečalo število pravd, saj bo v
primeru nesoglasja med pravzemnikom in dedičem glede
višine valoriziranega nujnega deleža in višine valoriziranih
izdatkov lahko prišlo do sporov, ki jih bodo reševala sodišča v
pravdnem postopku.

BESEDILO DOLOČB ZAKONA O
DEDOVANJU KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ IN
ZASEBNIH KMETIJSKIH
GOSPODARSTEV (KMETIJ), KI SE
SPREMINJAJO
2. člen
Kmetijska zemljišča po tem zakonu so vsa obdelovalna,
neobdelovalna in gozdna zemljišča ter gozdovi, ki so namenjeni za kmetijsko ali gozdno proizvodnjo.
Niso kmetijska zemljišča po tem zakonu:
- zemljišča na območjih, ki so zajeta z urbanističnim ali
zazidalnim načrtom, razen če so po teh načrtih določena za
priloga poročevalca

kmetijsko ali gozdno proizvodnjo;
- zemljišča, ki so z urbanističnimi redi ali lokacijskimi
dovoljenji namenjena za graditev;
- zemljišča, na katerih so stavbe ter zemljišča, ki so
potrebna ali namenjena za redno uporabo stavbe.
3. člen
Kmetija po tem zakonu je tista kmetijska ali gozdna gospodarska enota, ki zagotavlja lastniku s kmetijsko in drugo z njo
povezano dejavnostjo primerno preživljanje ter jo je kot tako
določila občinska skupščina z odlokom na predlog kmetijske
zemljiške skupnosti (5. člen zakona o kmetijskih zemljiščih,
Uradni list SRS, št. 26/73) in krajevne skupnosti.
Kmetijska zemljiška skupnost in krajevna skupnost dasta
predlog iz prejšnjega odstavka po opravljeni javni razpravi, ki
se izvede po krajevnih skupnostih s sodelovanjem družbenopolitičnih organizacij.
Pri določanju kmetij je treba upoštevati zlasti:
- občinski prostorski plan (10. člen zakona o kmetijskih
zemljiščih);
- ogroženost smotrnega izkoriščanja kmetijskih in gozdnih
zemljišč, ki bi nastale zaradi drobitve kmetije;
. .. . .
- možnosti proizvodnega sodelovanja z organizacijami
združenega dela;
- družbeni interes na ohranitvi določenih kmetijskih in
gozdnogospodarskih enot, zlasti glede varstva krajine, njihove pomembnosti za splošni ljudski odpor, njihove ohranitve iz zgodovinskih in kulturnih razlogov ter podobno;
- če je treba preprečevati drobitev kmetij iz drugih
pomembnih razlogov.
Odlok iz prvega odstavka tega člena mora občinska skupščina po potrebi, najmanj 'pa vsakih pet let pregledati in uskladiti z občinskim prostorskim planom ter merili iz prejšnjih
odstavkov. Uskladitev opravi občinska skupščina po
postopku iz drugega odstavka tega člena.
4. člen
Kmetija obsega vse, kar sestavlja gospodarsko celoto in
rabi za redno kmetijsko proizvodnjo ter z njo povezano dejavnost.
V kmetijo spadajo poleg kmetijskih zemljišč zlastj gospodarska in stanovanjska poslopja skupaj z zemljišči, ki so
potrebna ali namenjena za redno uporabo stavbe (funkcionalna zemljišča), s kmetijo povezane služnosti in njim
podobne pravice, kmetijske priprave, orodja in živina, pravice
in dolžnosti iz trajnega gospodarskega sodelovanja z zadrugo
ali organizacijo združenega deia ter pravice in dolžnosti, ki
izvirajo iz kmečke skupnosti (36. člen zakona o združevanju
kmetov, Uradni list SRS, št. 22/72), objekti kmečkega turizma
ter terjatve in dolgovi, ki so nastali v zvezi s kmetijsko proizvodnjo ali z njo povezano dejavnostjo.
6. člen
Če noben dedič ne izpolnjuje pogojev, ki jih za dedovanje
kmetij določa ta zakon, se dedovanje odloži, dokler kmetijska
zemljiška skupnost ne dobi prevzemnika v skladu z načeli 53.
člena zakona o kmetijskih zemljiščih, vendar najdalj za eno
leto. V tem primeru plača prevzemnik prevzemno ceno v višini
in v rokih, za katere se dogovori z dediči. Če se prevzemnik in
dediči ne sporazumejo v višini prevzemne cene in o rokih, v
katerih jo je treba plačati, odloči o tem sodišče po pravičnem
preudarku glede na prevzemnikove možnosti, gospodarsko
zmožnost kmetije in višino bremen, vendar pa rok za plačilo
prevzemne cene ne sme biti daljši od petih let. Prevzemno
ceno dedujejo dediči po splošnih predpisih o dedovanju.
V primeru iz prejšnjega odstavka se lahko prevzemnik in
dediči dogovorijo, da se iz kmetije izločijo stanovanjska in
gospodarska področja, kmetijsko neobdelovalno zemljišče,
kmetijske priprave, orodja in živina ter objekti kmečkega
Kmetijo deduje tisti zakoniti dedič po splošnih predpisih o
dedovanju, ki ima namen obdelovati kmetijsko zemljišče z
osebnim delom, pri tem ima prednost tisti, ki je ta svoj namen
izkazal tako, da je bodisi na kmetiji delal oziroma se usposobil
za obdelovanje kmetijskih zemljišč bodisi je s svojim trudom,
zaslužkom ali kako drugače prispeval k ohranitvi oziroma
zboljšanju proizvodnih zmogljivosti kmetije.
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12. člen
Če več dedičev izpolnjuje pogoje za dedovanje kmetije po
prejšnjem členu (upravičeni dediči), deduje kmetijo zapustnikov zakonec.
Če zapustnikovega zakonca ni ali če se dedovanju odpove,
deduje kmetijo tisti upravičeni dedič, ki ga soglasno določijo
vsi upravičeni dediči.
Če se upravičeni dediči v roku, ki ga določi sodišče in ki ne
spne biti daljši od treh mesecev, ne sporazumejo, kdo izmed
njih naj deduje kmetijo, jo deduje tisti izmed njih, ki ga določi
sodišče. Pri svoji odločitvi upošteva sodišče vse okoliščine, ki
so za to pomembne.
<■

dela, mora sodedičem na njihovo zahtevo doplačati razliko,
tako da niso prikrajšani glede dednih deležev, ki bi jih dobili
po splošnih predpisih o dedovanju.

17. člen
Če v primeru iz 13. člena tega zakona ne pride do odložitve
določitve dediča, mora dedič, ki je dedoval kmetijo, zagotoviti
mladoletnim dedičem, da se usposobijo za samostojno življenje, primerno gospodarski zmožnosti kmetije. Ti izdatki se
vštejejo v dedni delež po splošg^i predpisih o dedovanju.

21. člen
Oporočitelj lahko z oporoko razpolaga s kmetijskimi zemljišči po splošnih predpisih o dedovanju in v skladu z zakonom o kmetijskih zemljiščih.
Oporočitelj lahko z oporoko zapusti kmetijo zakonitemu
dediču, ki izpolnjuje pogoje iz 11. člena tega zakona.
Če ni takega dediča, lahko oporočitelj z oporoko zapusti
kmetijo tudi drugi osebi, ki je kmet po določbah zakona o
kmetijskih zemljiščih.
Kmetijo lahko oporočitelj z oporoko zapusti samo enemu
dediču. Izjemoma sme oporočitelj zapustiti kmetijo več dedičem; če jo zapusti zakoncema, in v primeru iz 14. čiena tega
zakona. Kmetija, ki jo z oporoko zapusti zapustnik zakoncema, se ne sme deliti po fizičnih delih.
Če oporočitelj razpolaga s kmetijo v nasprotju z določbami
prejšnjih odstavkov, pride do dedovanja na podlagi zakona.

19. člen
Če dedič prostovoljno odtuji podedovano kmetijo ali njen
znaten del v desetih letih potem, ko je kmetijo prevzel ter ne
pridobi drugega kmetijskega zemljišča najkasneje v enem
letu od odtujitve podedovane kmetije ali njenega znatnega

28. člen
I
Dokler ne bodo občinske skupščine določile kmetij po 3.
členu tega zakona, določi kmetijo zemljiška skupnost, če je to
potrebno zaradi zapuščinskega postopka.

PREDLOG

ZAKONA

o spremembah
preživninskem

in

dopolnitvah

varstvu

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na 87. seji dne
10. 10. 1985 določil besedilo:
- PREDLOGA ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O PREŽIVNINSKEM VARSTVU KMETOV,
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
1. člen
4. člen zakona o preživninskem varstvu kmetov (Uradni list
S RS, št. 1/79) se črta.
2. člen
V 5. členu se črta prvi odstavek.
3. člen
Podpičje na koncu 1. alinee prvega odstavka 6. člena se
spremeni v vejico, in se doda še naslednje besedilo:
»ali manjšo površino kmetijskih zemljišč oziroma gozda, če
je njihova vrednost v času prodaje tolikšna, da preživnina,
izračunana po tem zakonu, ne bo manjša od 50% zneska
najnižje pokojnine za polno pokojninsko dobo iz preteklega
leta;«.
V 2. alinei se črta beseda »delavcev«.
Na koncu 3. alinee se podpičje spremeni v vejico in se doda
naslednje besedilo: »razen, če so za navedene osebe ob
sklenitvi pogodbe iz 17. člena tega zakona v nepravdnem
postopku na predlog upravičenca oziroma pristojnega
organa občinske skupnosti socialnega skrbstva ugotovljeni
razlogi za dedno nevrednost po predpisih o dedovanju;«.
4. člen
7. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Kmetijska zemljiška skupnost, ki prejme obvestilo kmeta iz
drugega odstavka 2. člena tega zakona, je dolžna poskrbeti za
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in na podlagi 215. in 216. člena poslovnika Skupščine SR
Slovenije določil, da bosta kot njegova predstavnika pri
delu skupščinskih delovnih teles sodelovala:
- Milan Kneževič, član Izvršnega sveta in predsednik
Republiškega komiteja za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
- Lojze SENEGAČNIK, namestnik predsednika Republiškega komiteja za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.
prevzem ponudenih kmetijskih zemljišč oziroma gozdov. Če
nobena druga družbena pravna oseba ni zainteresirana za
prevzem ponudenih kmetijskih zemljišč, jih prevzame kmetijska zemljiška skupnost, gozdove pa prevzame gozdnogospodarska organizacija združenega dela, ki gospodari z gozdovi
^na tem območju«.
5. člen
Drugi odstavek 10. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Če je tako izračunani znesek preživnine nižji od 50%
zneska najnižje pokojnine za polno pokojninsko dobo iz preteklega leta, je preživnina ob pridobitvi pravice do nje enaka
50% zneska najnižje pokojnine za polno pokojninsko dobo iz
preteklega leta«.
6. člen
12. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Znesek mesečne preživnine, določen po 10., 11. in 13.
členu tega zakona, se uskladi v začetku vsakega koledarskega leta glede na porast nominalnih osebnih dohodkov
vseh delavcev, zaposlenih na območju SR Slovenije v preteklem letu, ki se ugotovi po uradnih statističnih podatkih«.
7. člen
V 2. alinei prvega odstavka 13. člena se črta beseda »delavcev«.
Za prvim odstavkom se doda novi drugi odstavek, ki se
glasi:
priloga poročevalca

»(2) Enake pravice imajo osebe iz prvega odstavka tega
člena tudi v primeru smrti upravičenca, ki ob overitvi pogodbe
še ni dopolnil predpisane starosti in je umrl, preden je dosegel predpisano starost«.
V sedanjem drugem odstavku, ki postane tretji odstavek, se
beseda »prejšnjega« nadomesti z besedilom »prvega in drugega«.
Dodata se novi četrti in peti odstavek, ki se glasita:
»(4) O pravici do preživnine po tem členu odloča pristojen
organ Skupnosti pokojninskega in invalidskega zavarovanja v
SR Sloveniji.
(5) Če osebe iz tega člena menijo, da so prikrajšane za
pravico do preživnine, lahko v roku 30 dni od prejema odločitve po prejšnjem odstavku vložijo tožbo pri pristojnem red-

11. člen
V tretjem odstavku 17. člena se besedilo »Skupnosti starostnega zavarovanja kmetov« nadomesti z besedilom »Skupnosti pokojninskega in invalidskega zavarovanja v SR Sloveniji«.
Doda se nov četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Sestavna dela pogodbe iz drugega odstavka tega člena
sta tudi sporazuma iz 3. in 4. alinee prvega odstavka 6. člena
tega zakona.«
12. člen
Drugi odstavek 18. člena se črta.
13. člen
22. člen se črta.

14. člen se spremeni tako, da se glasi:
,
»Za izplačevanje preživnine po tem zakonu se pri Skupnosti
pokojninskega in invalidskega zavarovanja v SR Sloveniji
oblikuje poseben vplačilni račun.«
9. čleri
V 15. členu se črtajo drugi, četri in peti odstavek. Sedanji
tretji odstavek postane drugi odstavek, ki se spremeni tako,
da se glasi:
»(2) Sredstva za solidarnostno udeležbo združenega dela
zagotavljajo delavci in drugi delovni ljudje na podlagi posebnega programa s samoupravnim sporazumom o temeljih
plana Skupnosti pokojninskega in invalidskega zavarovanja v
SR Sloveniji.«
10. člen
V 16. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Za računanje obresti po prejšnjem odstavku se uporablja splošna obrestna mera, ki velja za kratkoročne kredite.«
SKUPŠČINA SR SLOVENIJE
IZVRŠNI SVET

15. člen
Doda se nov 23. a člen, ki se glasi:
»Če upravičenec, ki nadaljuje prejšnje starostno zavarovanje po zakonu o starostnem zavarovanju kmetov v smislu 153.
člena zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju
(Uradni list SRS, št. 27/83), ob oddaji kmetijskega zemljišča
po tem zakonu zadrži v lasti manj kot en hektar zemljišča, ne
plačuje prispevka za starostno zavarovanje kmetov.«
16. člen
Ta zakon začne veljati osmi da po objavi v Uradnem listu
SRS.

QBRA2

I.
Zbor združenega dela in Zbor občin Skupščine SR Slovenije sta na sejah 10. julija 1985 sprejela osnutek zakona o
spremembah in dopolnitvah zakona o preživninskem varstvu
kmetov in naložila predlagatelju, da pripravi predlog tega
zakona. Zbora sta predlagatelju naložila, da ob pripravi predloga zakona prouči in ustrezno upošteva pripombe, predloge
in mnenja delovnih teles zborov in Skupščine SR Slovenije.
II.
Predlagatelj je ob pripravi predloga zakona upošteval pripombe Zakonodajnopravne komisije Skupščine SR Slovenije,
in je v skladu z njimi:
1. v 3. vrstici 2. alinee prvega odstavka 6. člena in v 5. vrstici
2. alinee prvega odstavka 13. člena zakona črtal besedo
»delavcev.", ker je sistem ugotavljanja delovne nezmožnosti
za vse delavce, delovne ljudi m občane enoten in se ugotavlja
po zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju.
2. V 5. členu predloga zakona določil novo minimalno
višino preživnine, in sicer v višini 50% najnižje pokojnine za
polno zavarovalno dobo, saj starostna pokojnina kmetov kot
merilo ni več primerna, ker nima več istega pomena kot ga je
imela v času veljavnosti zakona o starostnem zavarovanju
kmetov. Ta najnižja višina preživnine je enaka kot je bila
doslej le terminološko je usklajeno z zakonom o pokojninskem in invalidskem zavarovanju.
3. V 15. členu predloga opredelil upravičence do starostne
pokojnine kmetov v skladu s 153. členom zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list SRS, št. 27/83).
Drugih pripomb, predlogov in mnenj na osnutek tega
zakona ni bilo, prav tako pa predlagatelj sam ni napravil
nobenih sprememb glede na osnutek tega zakona.
III.
Z uveljavitvijo sprememb in dopolnitev zakona o preživninskem varstvu ne bodo nastale nobene finančne obveznosti za
proračune družbenopolitičnih skupnosti.
priloga poročevalca

14. člen
23. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Republiški upravni organ, pristojen za delo, sprejme v
soglasju z republiškim upravim organom, pristojnim za kmetijstvo, izvršilne predpise za izvajanje tega zakona v roku
šestih mesecev po uveljavitvi tega zakona.«

Če bodo kmetijska zemljišča oziroma gozd prevzela kmetijska zemljiška skupnost oziroma gozdnogospodarska organizacija po 7. členu zakona, bo morala ta zagotoviti kupnino za
prevzeta zemljišča.
Z uveljavitvijo sprememb in dopolnitev zakona tudi ne bodo
dane nove naloge republiškim in občinskim upravnim organom, pa tudi ne samoupravnim organizacijam in skupnostim,
razen pristojnim organom Skupnosti pokojninskega in invalidskega zavarovanja v SR Sloveniji, ki bodo odločali o pravicah do družinske preživnine.
Poenostavljen bo postopek do sklenitve pogodbe o oddaji
zemljišč za preživnino, ker bo sestavni del te pogodbe tudi
sporazum med upravičencem, njegovim zakoncem in njunimi
dediči glede oddaje zemlje ter sporazum med upravičencem
in njegovim zakoncem glede delitve preživnine. Upravičencem tako ne bo treba posebej sklepati in overjati teh sporazumov, ker bodo pogodbo podpisale tudi te osebe in bo
potrebno overiti le njihove podpise na tej pogodbi.
Ustrezno spremembam in dopolnitva zakona bo potrebno
spremeniti tudi navodilo o načinu in postopku za pridobitev
pravice kmeta do preživninskega varstva. Drugi izvršilni predpisi pa niso predvideni.

BESEDILO DOLOČB ZAKONA O
PREŽIVNINSKEM VARSTVU KMETOV,
KI SE SPREMINJAJO IN
DOPOLNJUJEJO
4. člen
Če upravičenec nima zagotovljenega zdravstvenega varstva
po drugih predpisih, se mu zagotavlja zdravstveno varstvo kot
upravičencu do preživnine.
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5. člen -1. odstavek
Če upravičenec pri oddaji kmetijskega zemljišča družbeni
pravni osebi zadrži manj kot 1 hektar zemljišča, ne plačuje
prispevka za starostno zavarovanje kmetov.
6. člen -1. odstavek
Upravičenec pridobi pravico do preživnine:
- če odda družbeni pravni osebi najmanj 2 hektara kmetijskega zemljišča oziroma najmanj 3 hektarje gozda za kmetijske, gospodarske ali gradbene namene;
- če je star najmanj 65 let (moški) oziroma 60 let (ženska), ali
ne glede na starost, če je po predpisih o invalidskem zavarovanju delavcev ugotovljena njegova nezmožnost opravljati
kmetijsko dejavnost;
- če se z oddajo zemljišča strinja njegov zakonec oziroma
oseba, ki je po predpisih o zakonski zvezi izenačena z zakoncem, ter tisti, ki so po splošnih predpisih o dedovanju njegovi
nujni dediči in ki so kmetje po predpisih o kmetijskih zemljiščih;
- če predloži sporazum, sklenjen s svojim zakoncem, oziroma
osebo, ki je po predpisih o zakonski zvezi izenačena z zakoncem, o načinu razpolaganja s preživnino.
7. člen
(1) Če družbene pravne osebe ne prevzemajo zemljišč, ki jih
kmet namerava oddati po 2. členu tega zakona, pa sicer
izpolnjujejo pogoje iz prejšnjega člena, je kmetijska zemljiška
skupnost dolžna sprožiti pobudo za zagotovitev socialne varnosti in stabilnosti takega kmeta oziroma za prevzem njegovih zemljišč.
(2) Če osebe iz 3. alinee prvega odstavka prejšnjega člena v
roku treh mesecev po sprožitvi pobude kmetijske zemljiške
skupnosti ne izjavijo, da se strinjajo z oddajo zemljišča, so
dolžne poskrbeti za njegovo obdelavo ter za socialno varnost
in stabilnost kmeta ter tistih oseb, ki bi sicer izpolnjevale
pogoje za pridobitev družinske pokojnine po predpisih o
pokojninskem in invalidskem zavarovanju delavcev. Izvajanje
teh dolžnosti nadzorujejo v mejah svojih pristojnosti kmetijska zemljiška skupnost in pristojni organ občinske skupnosti
za socialno skrbstvo, če te osebe ne zagotovijo kmetu socialne varnosti in stabilnosti, je pristojni organ občinske skupnosti za socialno skrbstvo upravičen, ne glede na privolitev
kmeta, uporabiti vsa pravna sredstva v pravdnem in izvršilnem
postopku, da se to zagotovi.
(3) Če se osebe iz 3. alinee prvega odstavka prejšnjega
člena strinjajo z oddajo zemljišča po tem zakonu, pa ni družbenopravne osebe, ki bi zemljišče prevzela, prevzame v
začasno upravljanje tako zemljišče kmetijska zemljiška skupnost po predpisih o kmetijskih zemljiščih. Kmet, ki izpolnjuje
pogoje iz prejšnjega člena, in katerega zemljišče je prevzela v
začasno upravljanje kmetijska zemljiška skupnost, pridobi
pravico do preživnine po določbah tega zakona.
(4) Iplačilo preživnine po prejšnjem odstavku se zaznamuje
v zemljiški knjigi.
(5) Po smrti kmeta postane del kmetijskega zemljišča, ki je
po vrednosti enak izplačani preživnini, družbena lastnina iti
se prenese v kmetijski sklad. Če se dediči obvežejo povrniti
izplačano preživnino in s tem soglaša kmetijska zemljiška
skupnost, dedujejo vse zemljišče.
10. člen
(1) Znesek mesečne preživnine se izračuna tako, da se
kupnina za oddano zemljišče deli s 84.
(2) Če je tako izračunani znesek preživnine nižji od starostne pokojnine kmetov v letu, v katerem upravičenec pridobi pravico do preživnine, je preživnina ob pridobitvi pravice
do nje enaka tej pokojnini.
12. člen
Znesek mesečne preživnine, določen po 10., 11. in 13. členu
tega zakona se vsako leto povečuje v istem razmerju, v katerem se poveča starostna pokojnina kmetov (valorizacija preživnin).
13. člen
(1) Po smrti upravičenca pridobijo pravico do preživnine:
- njegov zakonec oziroma oseba, ki je po predpisih o
zakonski zvezi izenačena z zakoncem, če je stara 55 let
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(moški) oziroma 50 let (ženska), oziroma tisti, ki izpolnjuje
pogoje za pridobitev družinske pokojnine po predpisih o
pokojninskem in invalidskem zavarovanju, če odda upravičenec družbeni pravni osebi vse zemljišče razen 1 hektarja
oziroma 0,5 hektarja na območjih iz drugega odstavka 5.
člena tega zakona;
- njegov zakonec oziroma oseba, ki je po predpisih o
zakonski zvezi izenačena z zakoncem, če je stafe 65 let
(moški) oziroma 60 let (ženska), oziroma tisti, ki izpolnjuje
pogoje za pridobitev družinske pokojnine po predpisih o
pokojninskem in invalidskem zavarovanju delavcev, če si
upravičenec ob oddaji zemljišča zadrži več zemljišča, kot je
določeno v prejšnji alinei.
(2) Preživnina za osebe iz prejšnjega odstavka se določi v
deležu preživnine upravičenca v skladu s predpisi o pokojninskem in invalidskem zavarovanju.
14. člen
Za izplačevanje preživnine po tem zakonu se pri Skupnosti
starostnega zavarovanja kmetov oblikuje poseben račun.
15. člen
(1) Dohodki posebnega računa po prejšnjem členu se oblikujejo iz:
- na ta račun plačanih kupnin za zemljišča, oddana družbeni pravni osebi, in
- solidarnostne udeležbe združenega dela.
(2) Iz solidarnostne udeležbe združenega dela se zagotavljajo sredstva:
- za izplačilo preživnin po 10., 11., 12. in 13. členu tega
zakona, kolikor presega sredstva iz plačanih kupnin za
oddana zemljišča, in
- za nadomestilo izpada dohodkov Skupnosti starostnega
zavarovanja kmetov za kritje izdatkov za starostne pokojnine
kmetov, ki nastane zaradi izpada prispevkov po zakonu o
starostnem zavarovanju kmetov (17., 19., 28., 29. in 30. člen)
za zemljišča, prenešena v družbeno lastnino, in po prvem
odstavku 5. člena tega zakona.
(3) Sredstva za solidarnostno udeležbo združenega dela
zagotavljajo delavci in drugi delovni ljudje na podlagi programa posebnega računa Skupnosti starostnega zavarovanja
kmetov SR Slovenije s samoupravim sporazumom o temeljih
plana, s katerim določijo tudi obseg te udeležbe, in z drugimi
samoupravnimi sporazumi.
(4) Delavci in drugi delovni ljudje plačujejo za uresničevanje
te solidarnostne udeležbe prispevek. Višino prispevka določajo delavci in drugi delovni Jjudje v samoupravnih sporazumih iz prejšnjega odstavka. Če samoupravni sporazumi niso
sklenjeni ali pa jih sklene le del udeležencev in sredstva za
izvedbo programa posebnega računa Skupnosti riiso zagotovljena, Skupščina SR Slovenije določi obseg solidarnostne
udeležbe in stopnje prispevka za vse udeležence in druge
delovne ljudi ali pa le za tiste, ki samoupravnega sporazuma
niso sklenili.
(5) Obveznosti iz prejšnjih odstavkov se določijo v skladu z
gibanjem družbenega proizvoda vsega gospodarstva in produktivnosti vsega družbenega dela v mejah in v skladu s
smotri, določenimi v družbenih planih družbenopolitičnih
skupnosti.
16. člen
Prevzemnik zemljišča mora plačati kupnino iz 8. člena tega
zakona skupaj s pripadajočimi obrestmi najkasneje v roku
treh let od sklenitve pogodbe iz 17. člena tega zakona. Kupnina se plačuje v enakih trimesečnih obrokih, in sicer do 15. v
prvem mesecu trimesečja, začenši od prvega naslednjega
meseca po overitvi pogodbe na sodišču.
17. člen
(1) Znesek preživnine po 10., 11., 12. in 13. členu tega
zakona izračuna strokovna služba Skupnosti pokojninskega
in invalidskega zavarovanja SR Slovenije na podlagi podatkov, ki jih ji predloži družbena pravna oseba, ki namerava
prevzeti zemljišče od kmeta, še preden je sklenjena pogodba
o oddaji zemljišča. Tako izračunan znesek preživnine se
vnese v sklenjeno pogodbo.
(2) S sklenitvijo pogodbe o oddaji zemljišča družbeni pravni
osebi kmet pridobi pravico do preživnine.
priloga poročevalca

(3) Pogodbo iz prejšnjega odstavka je treba overiti pri
pristojnem sodišču. Družbena pravna oseba predloži izvod
overjene pogodbe Skupnosti starostnega zavarovanja
kmetov.
18. člen-2. odstavek
Ob pogojih iz prejšnjega odstavka se upravičencu iz 7.
člena tega zakona prične izplačevati preživnina s prvim
naslednjim mesecem potem, ko je kmetijska zemljiška skupnost prevzela zemljišče v začasno upravljanje.

PREDLOG

ZAKONA

o spremembah
združevanju

in

dopolnitvah

zakona o

kmetov (ESA-660)

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na 87. seji dne
10. 10. 1985 določil besedilo:
- PREDLOGA ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O ZDRUŽEVANJU KMETOV,
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
1. člen
Drugi odstavek 6. člena zakona o združevanju kmetov (Uradni list
SRS, št. 1/79) se spremeni tako, da se glasi:
»Kmetje, ki so združeni v enoviti kmetijski zadrugi ali v temelji
zadružni organizaciji, se lahko združujejo tudi v temeljni ali delovni
organizaciji kooperantov oziroma v drugi organizaciji združenega
dela«.
2. člen
8. člen zakona se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Kmet postane združeni kmet, če:
1. sklene oziroma pristopi k samoupravnemu sporazumu o združevanju dela in sredstev in se s tem zaveže, da bo:
- trajneje združil za potrebe skupne proizvodnje svoje delo, kmetijsko zemljišče, delovna oziroma druga sredstva oziroma le svoje delo,
če je član kmečkega gospodarstva ter živi in dela na njem;
- ustvarjal v organizaciji združenih kmetov dohodek, ga razporejal in
delil po določbah tega zakona;
- prevzemal rizik po določbah tega zakona;
2. sklene pisno pogodbo, s katero se z organizacijo združenih
kmetov dogovori za določeno skupno proizvodnjo.
(2) Združeni kmet je tudi kmet, ki na način iz prejšnjega odstavka
proizvodno sodeluje z organizacijo združenega dela, v kateri ni organizirana organizacija združenih kmetov.
(3) Združeni kmetje v kmetijskih zadrugah oziroma v temeljnih
zadružnih organizacijah so člani, združeni kmetje v temeljnih oziroma
delovnih organizacijah kooperantov ter združeni kmetje v drugih organizacijah združenega dela pa so kooperanti.
(4) Kmetje, ki začasno in brez skupnega rizika sodelujejo s kmetijsko
zadrugo oziroma temeljno ali drugo organizacijo združenega dela,
niso združeni kmetje in uveljavljajo svoje pravice v skladu s pogodbo,
ki jo na podlagi samoupravnih splošnih aktov sklenejo z organizacijo
združenih kmetov ali drugo organizacijo združenega dela«.
3. člen
9. člen se črta.
4. člen
11. člen se spremeni tako, da se glasi:
"(1) V organizaciji združenih kmetov združeni kmetje odločajo skupaj in enakopravno z delavci o delu in poslovanju te organizacije, in
urejajo medsebojna razmerja pri delu, pri pridobivanju in razporejanju
dohodka in čistega dohodka ter drugega medsebojnega razmerja v
organizaciji, če ni s tem zakonom drugače določeno«.
»(2) Združeni kmetje, ki trajneje proizvodno sodelujejo z organizacijo združenega dela, v kateri ni organizirana organizacija združenih
kmetov, z delavci te organizacije enakopravno odločajo o skupnih
zadevah, o skupaj ustvarjenem dohodku in so pri njem udeleženi glede
na to, koliko so k njemu prispevali«.
5. člen
V 4. vrstici prvega odstavka 12. člena se za besedami »delovne
organizacije kooperantov« črta vejica in besedilo »ki nimajo v svoji
sestavi temeljnih zadružnih organizacij«.
priloga poročevalca

22. člen
Določbe 7. člena tega zakona se začnejo uporabljati, ko so
v ta namen zagotovljena sredstva s samoupravnimi sporazumi
o temeljih planov ustreznih samoupravnih interesnih skupnosti v skladu z dogovorom o temeljih plana SR Slovenije.
23. člen
Republiški sekretar za delo sprejme v soglasju z republiškim sekretarjem za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano izvršilne predpise za izvajanje tega zakona v roku šestih mesecev
po uveljavitvi tega zakona.

in na podlagi 215. in 216. člena poslovnika Skupščine SR
Slovenije določil, da bosta kot njegova predstavnika pri
delu skupščinskih delovnih teles sodelovala:
- Milan KNEŽEVIČ, člstn Izvršnega sveta in predsednik
Republiškega komiteja za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
- Lojze SENEGAČNIK, namestnik predsednika Republiškega komiteja za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.
6. člen
V 3. vrstici 18. člena se za besedo »sredstev« doda beseda »kmetov«.
7. člen
Zadnja alinea prvega odstavka 20. člena se črta.
8. člen
21. člen se črta.
9. člen
V 1. vrstici 4. točke prvega odstavka 24. člena se črta beseda »in«.
10. člen
Drugi odstavek 44. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Za kmeta, ki je lastnik gozda, pa ne izkoristi pravice, da postane
kooperant temeljne organizacije kooperantov na področju gozdarstva,
veljajo glede skupnega gospodarjenja z gozdovi sklepi te organizacije
in gozdnogospodarske delovne organizacije.«
11. člen
55. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Če ni s tem zakonom ali drugim predpisom drugače določeno,
veljajo za razmerja med člani skupnosti pravila civilnega prava.«
•12. člen
V 3. vrstici 59. člena se črta besedilo »104. in«.
13. člen
V 7. vrstici 60. člena se beseda »njihovo« nadomesti z besedo
»njegovo«.
Doda se nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Združeni kmetje in delavci opredelijo v statutu zadeve oziroma
posamezne samoupravne pravice, dolžnosti in odgovornosti, o katerih
lahko odločajo organi v delovnih oziroma zadružnih enotah.«
14. člen
V IV. poglavju se podnaslov »2. Članska razmerja a) Nastanek in
prenehanje članstva« nadomesti z novim podnaslovom »2. Nastanek in
prenehanje lastnosti združenega kmeta«, pod njim pa se spremeni 74.
člen tako, da se glasi:
»Na podlagi osebne odločitve lahko postane združeni kmet vsak
kmet, ki izpolnjuje pogoje, določene s tem zakonom in samoupravnim
sporazumom iz 70. člena tega zakona.«
15. člen
76. člen se spremeni tako, da se glasi:
»(1) V kmetijski zadrugi oziroma delovni organizaciji kooperantov,
ki imata v svoji sestavi temeljne organizacije, postane kmet združeni
kmet v temeljni zadružni organizaciji oziroma temeljni organizaciji
kooperantov, združeni kmet pa odloča enakopravno z združenimi
kmeti in delavci v drugih temeljnih oprganizacijah tudi o delu in
poslovanju kmetijske zadruge o?iroma delovne organizacije kooperantov.
(2) Vsakemu združenemu kmetu se vroči samoupravni sporazum o
združitvi dela in sredstev ter statut organizacije združenega dela, v
katero se združuje.«
16. člen
77. člen se spremeni tako, da se glasi:
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?(1) Vsak kmet ima pravico pri pristojnem organu v organizaciji
združenih kmetov oziroma drugi organizaciji združenega dela podati
zahtevo, da postane združeni kmet.
(2) Če pristojni organ zavrne kmetovo zahtevo iz prejšnjega
odstavka, mora zavrnitev obrazložiti.
(3) Zoper sklep o zavrnitvi vloge lahko kmet v tridesetih dneh vloži
zahtevo za varstvo pravic pri pristojnem organu organizacije združenih
kmetov oziroma druge organizacije združenega dela.
(4) O zahtevi iz prvega in tretjega odstavka tega člena mora pristojni
organ odločiti v tridesetih dneh od njene vložitve.
(5) Če kmet ni zadovoljen z odločitvijo organa iz tretjega odstavka
tega člena ali če organ ne odloči v tridesetih dneh od vložitve zahteve,
lahko v nadaljnjih tridesetih dneh vloži zahtevo za varstvo pravic pri
sodišču združenega dela, ki je pristojno po sedežu organizacije.«
17. člen
Prvi odstavek 78. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Kmet preneha biti združeni kmet z izstopom, z izključitvijo, s
smrtjo, če ne pristane na spremembo samoupravnega sporazuma o
združevanju dela in sredstev ali če preneha organizacija združenih
kmetov oziroma druga organizacija združenega dela«.
V 2. vrstici drugega odstavka se za besedo »kmetov« doda besedilo
»ali druge organizacije združenega dela«.
18. člen
79. člen se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Organizacija združenih kmetov oziroma druga organizacija
združenega dela vodi imenik združenih kmetov.
(2) V imenik se vpišejo najprej ustanovitelji, nato pa drugi združeni
kmetje po vrstnem redu, kot so bili sprejeti.«
IS. člen
V IV. poglavju se podnaslov »b) Delež in jamstvo članov« nadomesti
z novim podnaslovom »3. Delež in jamstvo v organizacijah združenih
kmetov«, za 81. členom pa se doda novi 81. a člen, ki se glasi:
»81. a člen
(1) Šteje se, da obveznosti organizacije združenih kmetov ni bilo
mogoče poravnati iz družbenih sredstev, s katerimi razpolaga, če je
nad organizacijo združenih kmetov uveden stečaj.
(2) Poleg družbenih sredstev, ki gredo v stečajno maso po splošnih
predpisih, sestavljajo stečajno maso organizacije združenih kmetov
tudi terjatve proti članom iz naslova njihovega jamstva.«
20. člen
Pred 83. členom se označba podnaslova spremeni tako, da se glasi:
»4. Storitve drugim«.
21. člen
Pred 84. členom se podnaslov »3. Medsebojna razmerja kooperantov« nadomesti z novim podnaslovom »5. Medsebojna razmerja združenih kmetov in delavcev v organizaciji združenega dela«.
22. člen
V 84. členu se za drugim odstavkom doda nov tretji odstavek, ki se
glasi:
»(3) Kot skupne zadeve, o katerih združeni kmetje enakopravno

odločajo z delavci organizacije združenga dela, se štejejo vse zadeve
te organizacije, razen tistih, o katerih odločajo samo delavci, kar so
zlasti:
1. sprejemanje samoupravnega splošnega akta o delovnih razmerjih,
razen določb o razvidu del in nalog;
2. določanje osnov in meril za delitev sredstev za osebne dohodke in
skupno porabo delavcev.«
V 1. vrstici sedanjega tretjega odstavka, ki postane četrti odstavek,
se beseda »prejšnjega« nadomesti z besedilom »drugega odstavka
tega člena«.
23. člen
Pred 86. členom se številka »4« pred podnaslovom nadomesti z
številko »6«, in se doda nov 85. a člen, ki se glasi:
»85. a člen
Če se zaradi skupnih naložb združujejo sredstva v družbeni lastnini z
delom in sredstvi združenih kmetov, lahko nastane solastnina na
nerazdeljeni stvari, katere en del je družbena lastnina, na drugem delu
pa ima združeni kmet lastninsko pravico.«
24. člen
V 4. vrstici prvega odstavka 86. člena se za besedo »sredstev« vstavi
besedilo »v družbeni lastnini z delom in sredstvi«.
25. člen
Tretji odstavek 90. člena se črta
26. člen
V 5. in 6. vrstici prvega odstavka 106. člena se besedilo »dela in
sredstev« nadomesti z besedilom »temeljnih orgazacij«.
27. člen
114. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Organizacija, ki vključuje v svoje poslovanje združene kmete, ugotovi dohodek tako, da od celotnega prihodka odšteje materialne in
druge poslovne in amortizacijske stroške razen dela materialnih stroškov in dela amortizacijskih stroškov, ki se razmejujeta ali obračunavata v breme dodatnih sredstev na račun zalog v skladu s predpisi o
ugotavljanju in razporejanju celotnega prihodka in dohodka ter o
ugotavljanju in razporejanju prihodka; pri tem všteje organizacija
združenih kmetov med materialne stroške tudi vrednost proizvodov
oziroma storitev, prevzetih od združenih kmetov, obračunano po osnovah in merilih iz samoupravnega sporazuma.«
28. člen
V 3. vrstici 116. člena se za besedami »v skladu z določbami tega
zakona« postavi vejica in vstavi besedilo »z določbo 117. člena zakona
o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list SRS, št. 27/
83).«
29. člen
Združeni kmetje in delavci v organizacijah združenih kmetov in
drugih organizacijah združenega dela morajo uskladiti samoupravne
splošne akte in urediti medsebojna razmerja v skladu z določbami tega
zakona v dveh letih po njegovi uveljavitvi.
30. člen
Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu SRS.

SKUPŠČINA SR SLOVENIJE
IZVRŠNI SVET

OBRAZLOŽITEV
i.
Zbor združenega dela in Zbor občin Skupščine SR Slovenije sta na
III.
sejah 10. julija 1985 sprejela osnutek zakona o spremembah in dopolPri pripravi predloga zakona predlagatelj ni upošteval naslednjih
nitvah zakona o združevanju kmetov in naložila predlagatelju, da
pripomb mnenj in predlogov oziroma je ponovno proučil naslednje
pripravi predlog tega zakona ter pri tem ustrezno upošteva pripombe,
rešitve:
predloge in mnenja delovnih teles zborov in Skupščine SR Slovenije
1. Na predlog Zakonodajno-pravne komisije Skupščine SR Slovenije
ter pripombe skupin delegatov, podane na sejah zborov.
je predlagatelj proučil, ali je za pridobitev lastnosti združenega kmeta v
vsakem primeru potrebno poleg samoupravnega sporazuma o združeII.
vanju dela in sredstev skleniti tudi pogodbo o dolgoročnem sodelovaPredlagatelj je upošteval pripombe in predloga Zakonodajno-pravne
nju in ugotovil, da je to potrebno, kajti samoupravni sporazum je
komisije Skupščine SR Slovenije, Odbora za agrarno politiko Zbora
samoupravni splošni akt, ki na splošpno ureja pravice, dolžnosti in
združenega dela, delegacije iz občine Kranj za Zbor občin Skupščine
odgovornosti združenih kmetov in organizacije, v kateri se združujejo,
SR Slovenije in Izvršilnega odbora Zveze kmetijskih zemljiških skupnos pogodbo o dolgoročnem sodelovanju pa se to razmerje konkretizira.
sti Slovenije in je v skladu z njimi v predlogu zakona napravil glede na
Šele iz te pogodbe je razvidna vsebina združevanja, to je, ali gre za
osnutek zakona naslednje spremembe in dopolnitve:
združevanje dela, sredstev in zemlje ali samo za združevanje dela in
1. V 2. členu predloga zakona je glede na osnutek črtan odstavek, ki
zemlje ali dela in sredstev ali pa samo dela, s kakšno proizvodnjo se
je urejal, da za združevanje kmetov na področju gozdarstva ne bi bilo
združuje (živinoreja, poljedelstvo ipd.), s kakšnim potencialom ter
potrebno skleniti pogodbe o dolgoročni skupni proizvodnji, kajti ta
katere vrste pridelkov in odgovornosti prevzema organizacija ipd. Po
določba bi bila v nasprotju z 42. členom zakona o gozdovih.
mnenju predlagatelja torej ni mogoče v zakonu predvideti rešitve, da bi
2. V 3. členu predloga: 9. "člen veljavnega zakona se črta v celoti, ker
združevalno razmerje nastalo zgolj s sklenitvijo oziroma pristopom k
je določanje pogojev za polno zdravstveno zavarovanje kmetov predsamoupravnemu sporazumu, saj se ne bi vedelo, za kakšno združevamet zakona o zdravstvenem varstvu.
nje gre, s tem pa bi bilo bistveno poslabšano oziroma sploh onemogo3. V 15. členu predloga: dodano je smiselno preoblikovano besedilo
čeno planiranje dohodka in proizvodnje take organizacije, ter njeno
drugega odstavka 76. člena veljavnega zakona, ki je v prejšnjih fazah
nadaljnje povezovanje v reproverigi.
pomotoma izpadlo.
2. Prav tako je predlagatelj na predlog Zakonodajno-pravne komisije
4. V 17. členu predloga: je med razlogi za prenehanje združevanja
Skupščine SR Slovenije ponovno proučil- ali je utemeljena delitev
dodano, da to razmerje preneha tudi, če kmet ne pristane na sprezdruženih kmetov na člane v kmetijskih zadrugah oziroma temeljnih
membe in dopolnitve samoupravnega sporazuma o združevanju dela
zadružnih organizacij tema kooperante v temeljnih in delovnih organiin sredstev.
zacijah kooperantov ter v drugih organizacijah združenega dela, in
5. Dodan je nov 27. člen, s katerim se v skladu z zakonom o
ugotovil, da je ta opredelitev nujna. Zaradi določbe drugega odstavka
ugotavljanju in razporejanju celotnega prihodka in dohodka ter o
8. člena veljavnega zakona o združevanju kmetov je v organizacijah
ugotavljanju in razporejanju prihodka spreminja 114. člen veljavnega
združenih kmetov prišlo do primerov, ki so v isti organizaciji združeni
zakona o združevanju kmetov.
tako člani kot kooperanti in tudi individualni kmetje, pri čemer so med
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člani in kooperanti nastale razlike v pravicah, obveznostih in odgovornostih, do česar pa ne bi smelo priti, saj gre v obeh primerih za
vsebinsko enako združevanje. Da bi jasno opredelili pojma »član« in
»kooperant« in to uskladili tudi z zakonom o združenem delu, je v 2.
členu predloga pojasnjeno, kdo so »člani« in kdo »kooperanti- v
nadaljnjem tekstu zakona pa se za obe obliki združevanja uporablja
enoten termin »združeni kmet«.
3. Pripomb obeh skupin delegatov za Zbor združenega dela Skupščine SR Slovenije na 1. in 2. člen osnutka (6. in 8. člen veljavnega
zakona) predlagatelj ni mogel upoštevati, saj je že veljavni zakon v
drugem odstavku 6. člena in v drugem odstavku 8. člena dal možnost,
da se kmetje lahko združujejo v večih organizacijah. Po 62. členu
ustave SFR Jugoslavije in 77. členu ustave SR Slovenije je združevanje
kmetov prostovoljno, ta določba pa je povzeta tudi v 4. členu zakona o
združevanju kmetov. To pa pomeni, da se kmet sam odloča ali se bo
združil v organizacijo združenih kmetov oziroma v drugo organizacijo
in v katere organizacije se bo združil glede na vrsto proizvodnje.
Gre torej za ustavno pravico, ki jo v zako/iu ne moremo omejevati,
poleg tega pa taka omejitev tudi iz praktičnih razlogov ni mogoča, saj
gre v nekaterih primerih za specializirano proizvodnjo (perutninarstvo,
gozdarstvo ipd.), za katero ne bi bilo smotrno in gospodarno, da bi bila
organizirana v vsaki organizaciji združenih kmetov. Tudi pravica, da se
kmet združuje tudi z drugimi organizacijami združenega dela, v katerih
ni organizirana organizacija združenih kmetov, izhaja iz 62. člena
ustave SFRJ in 77. člena ustave SRS, podrobneje je ta pravica urejena
v zakonu o združenem delu (291. - 298. člen), še podrobneje pa v
zakonu o združevanju kmetov. Če bi ta zakon urejal združevalna
razmerja tako kot je predlagano v pripombi skupine delegatov iz
občine Maribor-Tezno, bi bilo to v nasprotju z zvezno in republiško
ustavo in z zakonom o združenem delu. Te ustavne določbe pa ne
ovirajo organizacij združenih kmetov pri prizadevanjih, da bi se en
kmet združil s celotno proizvodnjo v eno organizacijo (kolikor seveda
ne gre za gozdarsko proizvodnjo, ki je v skladu z 80. členom ustave SR
Slovenije posebej urejena v zakonu o gozdovih), vendar mora to
združevanje temeljiti na prostovoljni odločitvi kmeta kot posledici
pretehtanja vseh učinkov takega združevanja.
Torej je dolžnost organizacij združenih kmetov, da zainteresirajo
kmete za združevanje v eni organizaciji in s tem odvrnejo tudi posledice, ki jih delegaciji navajata.
4. Pripombe delegacije iz občine Kranj za Zbor občin Skupščine SR
Slovenije, da naj se v zakonu točno navedejo zadeve, o katerih v
organizacijah združenega dela, v katerih niso organizirane organizacije združenih kmetov, odločajo delavci samostojno, predlagatelj ni
upošteval. V zakonu namreč zaradi pestrosti organiziranja in različnosti ureditve pravic, obveznosti in odgovornosti v samoupravnih splošnih aktih organizacij ni mogoče opredeliti teh zadev, zato jih zakon le
primeroma navaja, natančno pa se to določi v samoupravnih splošnih
aktih. Te akte pa sprejemajo tako delavci kot tudi združeni kmetje po
enakem postopku in na enak način, zato po mnenju predlagatelja ni
mogoče govoriti o prevelikem omejevanju pravice do samostojnega
odločanja delavcev.
IV.
Za izvedbo zakona ne bodo potrebna posebna finančna sredstva iz
proračunov družbenopolitičnih skupnosti oziroma organizacij združenega dela ali drugih samoupravnih organizacij ali skupnosti. Nove
naloge bodo natale le za organizacije, v katerih se kmetje združujejo,
saj bodo morale v dveh letih po uveljavitvi zakona uskladiti samoupravne splošne akte s tem zakonom.

BESEDILO DOLOČB ZAKONA
O ZDRUŽEVANJU KMETOV,
KI SE SPREMINJAJO:
6. člen, drugi odstavek:
Kmetje, ki so združeni v kmetijski zadrugi ali v temeljni
zadružni organizaciji, so obenem lahko tudi člani ali kooperanti temeljne ali delone organizacije kooperantov.
8. člen:
(1) Kmet je lahko član organizacije združenih kmetov in
pridobi s tem lastnost združenega kmeta, če:
1. se v skladu s samoupravnim sporazumov o združevanju
dela in sredstev s pismeno pogodbo dogovori z organizacijo
združenih kmetov za določeno skupno proizvodnjo;
2. trajneje združi za potrebe skupne proizvodnje svoje delo,
kmetijsko zemljišče, delovna oziroma druga sredstva ali le
svoje delo in del sredstev oziroma le svoje delo, če je član
kmečkega gospodarstva ter živi in dela na njem;
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3. ustvarja v organizaciji združenih kmetov dohodek, ga
razporeja in deli po določbah tega zakona;
4. deli rizik po določbah tega zakona.
(2) Lastnost združenega kmeta si pridobi tudi kmet, ki na
način iz prejšnjega odstavka proizvodno sodeluje z organizacijo združenih kmetov, pa ni njen član ali z drugo organizacijo
združenega dela (v nadaljnjem besedilu: kooperant).
9. člen
Združeni kmet ima pravico do zdravsvenega, pokojninskega in invalidskega zavarovanja v obsegu kot delavec v
organizaciji združenega dela, če dosega z združevanjem dela
in sredstev in iz drugih virov najmanj tolikšen osebni dohodek, kot je z zakonom določen najnižji osebni dohodek
delavca in plačuje za to zavarovanje ustrezen prispevek.
11. člen:
(1) Člani organizacije združenih kmetov odločaji skupaj in
enakopravno z delavci o delu in poslovanju te organizacije,
urejajo medsebojna razmerja pri delu, pri pridobivanju in
razporejanju dohodka in čistega dohodka ter druga medsebojna razmerja v organizaciji, če ni s tem zakonom drugače
določeno.
(2) Kooperanti odločajo s člani organizacije združenih kmetov in z delavci organizacije, s katero proizvodno sodelujejo,
enakopravno o skupnih zadevah, skupno odločajo o skupaj
ustvarjenem dohodku in so pri njem udeleženi glede na to,
koliko so k njemu prispevali.
12. člen, prvi odstavek:'
Kmetijske zadruge, temeljne zadružne organizacije in
temeljne organizacije združenega dela v sestavi kmetijske
zadruge, temeljne organizacije kooperantov in delovne organizacije kooperantov, ki nimajo v svoji sestavi temeljnih
zadružnih organizacij, so članice Zadružne zveze .Slovenije.
18. člen
Ustanovitev kmetijske zadruge se začne s sprejemom
samoupravnega sporazuma o združitvi dela in sredstev v
kmetijsko zadrugo (v nadaljnem besedilu: kmetijska zadruga
v ustanavljanju) konča pa se z njenim konstituiranjem.
20. člen
Črta se zadnja alinea prvega odstavka:
- prednostne pravice članov.
21. člen
Po sklenitvi samoupravnega sporazuma o združitvi dela in
sredstev kmetov v kmetijsko zadrugo, sprejmejo ustanovitelji
z referendumom statut, s katerim natančneje uredijo razmerje
v zadrugi ter medsebojne pravice, obveznosti in odgovornosti.
24. člen
(1) Konstituiranje kmetijske zadruge je v tem:
1. da ustanovitelji in člani, ki so vstopili v zadrugo po
sprejemu samoupravnega sporazuma iz 20. člena tega
zakona, ter delavci zadruge na zborih ocenijo, če so dani
pogoji za organiziranje temeljnih zadružnih organizacij in
temeljnih organizacij združenega dela; da sprejmejo, če so
dani pogoji, sklep o organiziranju temeljnih organizacij,
samoupravne sporazume ter njihove statute in izvolijo
zadružni svet oziroma delavski svet temeljne organizacije;
2. da sklenejo samoupravni sporazum o združitvi temeljnih
organizacij v kmetijsko zadrugo;
3. da izvolijo zadružni svet kot organ upravljanja kmetijske
zadruge;
4. da imenuje zadružni svet in vršilca dolžnosti poslovodnega organa kmetijske zadruge.
(2) Če ustanovitelji, člani in delavci ocenijo, da pogoji za
organiziranje temeljnih zadružnih organizacij oziroma temeljnih organizacij združenega dela niso dani, dopolnijo samoupravni sporazum o združitvi kmetov v kmetijsko zadrugo z
določbami o osnovah za urejanje družbenoekonomskih
odnosov delavcev v zadrugi, sprejmejo statut in izvolijo
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zadružni svet kot organ upravljanja enovite kmetijske
zadruge. Ko imenuje zadružni svet vršilca dolžnosti poslovodnega organa, je taka zadruga konstituirana.
44. člen, drugi odstavek:
Za kmeta, ki je lastnik gozda, pa ne izkoristi svoje pravice,
da postane član ali kooperant temeljne organizacije kooperantov na področju gozdarstva, veljajo sklepi te organizacije,
sprejeti v skladu z zakonom o gozdovih.
55. člen
Če ni s tem zakonom drugače določeno, veljajo za razmerje
med člani skupnosti pravilg civilnega prava.
59. člen
Delavci, ki opravljajo administrativno strokovna, pomožna
in tem podobna dela, pa nimajo pogojev za organiziranje
delovne skupnosti iz 104. in 105. člena tega zakona, in
delavci, ki so zaposleni v predelavi, trgovirji in drugi, ki nimajo
pogojev za organiziranje temeljne organizacije združenega
dela, lahko v skladu s samoupravnim splošnim aktom iz
prejšnjega člena oblikujejo eno ali več delovnih enot.
60. člen
Člani in delavci zadružne oziroma delavci delovne enote
lahko na svojem zboru odločajo o delitvi sredstev za osebne
dohodke in o uporabi sredstev za skupno porabo, ki jih
ustvarjajo s skupnim delom oziroma z združitvijo sredstev, v
okviru plana organizacije združenih kmetov sprejmejo letni
plan proizvodnje in naložb ter skrbijo za njohovo izvajanje,
pripravljajo predloge za dodelitev družbenih sredstev skupnostim na svojem območju in predloge za skupna vlaganja,
skrbijo za povečanje članstva in intenzivnejše združevanje
dela in sredstev na svojem območju, sodelujejo pri programih
izobraževanja, odločajo pri dodeljevanju štipendij ter odločajo o drugih vprašanjih, ki jih določa samoupravni sporazum
o združevanju dela in sredstev, samoupravni splošni akt o
delovnih razmerjih ali statut.
74. člen
Članstvo v organizaciji združenih kmetov je prostovoljno in
osebno.
76. člen
(1) V kmetijski zadrugi oziroma v delovni organizaciji
kooperantov, ki imata v svoji sestavi temeljne organizacije,
nastane člansko razmerje med članom in temeljno organizacijo kooperantov, član pa odloča enakopravno z delavci
temeljnih organizacij združenega dela in s člani in delavci
drugih temeljnih zadružnih organizacij oziroma drugih
temeljnih organizacij kooperantov tudi o delu in poslovanju
kmetijske zadruge oziroma delovne organizacije kooperantov.
(2) Vsakemu članu se vroči samoupravni sporazum o združitvi dela in sredstev kmetov v kmetijsko zadrugo in njen
statut oziroma samoupravni sporazum o združitvi dela in
sredstev kmetov v delovno organizacijo kooperantov in njen
statut.
77. člen
(1) O sprejemu v članstvo odloča v skladu s samoupravnim
sporazumom o združevanju dela in sredstev ali s statutom
določeni organ organizacije združenih kmetov.
(2) Zoper sklep, s katerim je bil zavrnjen sprejem, je dovoljen ugovor na zadružni svet.
(3) Kmet, kateremu je tudi zadružni svet zavrnil sprejem,
vloži lahko v 30 dneh po sprejemu sklepa o zavrnitvi zahtevo,
da o tem odloči sodišče združenega dela, ki je pristojno po
sedežu organizacije združenih kmetov.
(4) določbe samoupravnega sporazuma o združevanju dela
in sredstev oziroma statuta, ki onemogočajo ali neopravičeno
omejujejo sprejem članov, nimajo pravega učinka.

44

78. člen
(1) Članstvo preneha z izstopom, z izključitvijo ali s smrtjo
zadružnika.
(2) Samoupravni sporazum o združevanju dela in sredstev
ali statut organizacije združenih kmetov določa odpovedni
rok za istop in pogoje za izključitev.
(3) Glede izključitve se smiselno uporabljajo določbe 77.
člena tega zakona.
79. člen
(1) Organizacija združenih kmetov vodi imenik svojih članov in podatke o njihovem ekonomskem ter socialnem položaju.
(2) V imenik se vpišejo najprej ustanovitelji, nato pa drugi
člani po vrstnem redu, kakor so bili sprejeti.
(3) Zavod SR Slovenije za statistiko določi na predlog
Zadružne zveze Slovenije, katere podatke mora najmanj vsebovati imenik članov. 84. člen, tretji odstavek
Določbe prejšnjega odstavka se smiselno uporabljajo tudi
za samoupravni sporazum o določitvi minimalnih pogojev za
pridobitev lastnosti združenega kmeta iz 3. alinee 70. člena
tega zakona.
86. člen
(1) Razmerja med organizacijo združenih kmetov ali drugo
organizacijo združenega dela in skupnostjo iz 50. člena tega
zakona ali združenim kmetom, ki nastanejo ob združevanju
sredstev združenih kmetov zaradi skupnih naložb v dogovorjeni skupni proizvodnji, ureja medsebojna pogodba po načelih, ki veljajo za samoupravne sporazume, po enotnih merilih
za sredstva v družbeni lastnini in v lastnini občanov.
(2) Pogodba iz prejšnjega odstavka določa zlasti:
- enotna merila za ugotavljanje začetne vrednosti združenih
sredstev;
- način obnavljanja združenih sredstev ob enaki amortizacijski stopnji;
- enoten način ugotavljanja in razporejanja dohodka iz
skupne proizvodnje.
(3) Pogodba po tem členu ne more biti sklenjena za krajšo
dobo kot je doba, za katero so dani krediti za gradnjo skupnih
objektov, vendar ne manj kot deset let.
90. člen, tretji odstavek
Statut organizacije združenih kmetov določa način odločanja kooperantov v tej organizaciji.
106. člen
(1) Delovne skupnosti iz 104. člena tega zakona oblikujejo
delavci temeljnih zadružnih organizacij oziroma temeljnih
organizacij kooperantov oziroma delavci temeljnih organizacij združenega dela, potem ko je sklenjen samoupravni sporazum o združevanju dela in sredstev v kmetijsko zadrugo
oziroma delavno organizacijo kooperantov oziroma sestavljeno kmetijsko zadrugo.
(2) Delovno skupnost iz 105. člena tega zakona oblikujejo
delavci kmetijske zadruge oziroma delovne organizacije
kooperantov potem, ko je sklenjen samoupravni sporazum o
združevanju dela in sredstev v kmetijsko zadrugo oziroma
delovno organizacijo kooperantov.
114. člen
Organizacija, ki vključuje v svoje poslovanje združene
kmete, ugotovi dohodek tako, da od celotnega prihodka
odšteje materialne stroške in amortizacijo po minimalnih, z
zakonom predpisanih stopnjah.
116. člen
Zadružni kmetje razpolagajo z delom dohodka, ki jim pripada po prvem odstavku 115. člena tega zakona, v skladu z
določbami tega zakona in s samoupravnimi splošnimi akti
organizacije, v kateri se združujejo.

priloga poročevalca

