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PREDLOG ZAKONA
o

ukrepih

hrane

in

za

pospeševanje

zagotavljanju

proizvodnje

osnovne

preskrbe

(ESA-7)
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na 19. seji dne 2.
oktobra 1986 določil besedilo:
- PREDLOGA ZAKONA O UKREPIH ZA POSPEŠEVANJE
PROIZVODNJE HRANE IN ZAGOTAVLJANJU OSNOVNE
PRESKRBE,
ki vam ga pošiljamo v obravnavo na podlagi prve alinee
215. člena, 266. in 267. člena poslovnika Skupščine SR
Slovenije.
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na podlagi 220. in
221. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije določil, da
bodo kot njegovi predstavniki pri delu skupščinskih delovnih teles sodelovali:
- Alojz KLEMENČIČ član Izvršnega sveta in predsednik

I. TEMELJNE DOLOČBE
1. člen
Zaradi pospeševanja družbeno organizirane tržne proizvodnje hrane in zagotavljanja osnovne preskrbe, ureja ta zakon
zadeve posebnega družbenega pomena na teh področjih,
zagotavljanje sredstev ter ukrepe za izvajanje nalog na teh
področjih.
Ta zakon določa tudi obveznost ustanovitve samoupravnih
interesnih skupnosti za pospeševanje proizvodnje hrane in za
osnovno preskrbo (v nadaljnjem besedilu: samoupravne interesne skupnosti) ter -temeljna načela njihove organizacije in
medsebojnih razmerij v teh interesnih skupnostih in med
njimi.
2. člen
Na področju pospeševanja proizvodnje hrane in zagotavljanja osnovne preskrbe so posebnega družbenega pomena
naslednje zadeve:
- kmetijske melioracije ter z njimi neposredno povezane
prostorsko ureditvene operacije;
- pospeševanje družbeno-organizirane tržne proizvodnje
hrane;
- zagotavljanje nemotene osnovne preskrbe;
- blagovne rezerve.
3. člen
V samoupravnih interesnih skupnostih delavci, delovni ljudje in občani trajno in organizirano uresničujejo skupne interese v zadevah iz prejšnjega člena in v ta namen sprejemajo
planske akte, zagotavljajo sredstva za njihovo izvajanje in
urejajo druga razmerja, pravice, obveznosti ter odgovornosti
v skladu z zakonom in s samoupravnimi splošni akti.
II. SAMOUPRAVNE INTERESNE SKUPNOSTI
4. člen
Delavci, delovni ljudje in občani se po temeljnih in drugih
organizacijah združenega dela, drugih samoupravnih organizacijah in skupnostih ter po krajevnih skupnostih v skladu s
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Republiškega komiteja za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
- Metka ODERLAP, namestnica predsednika Republiškega komiteja za tržišče in splošne gospodarske zadeve,
- Milan KNEŽEVIĆ, član Izvršnega sveta in predsednik
Republiškega komiteja za tržišče in splošne gospodarske
zadeve,
- Bojan TURK namestnik predsednika Republiškega
komiteja za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
- Martina LIPPAI, pomočnica predsednika Republiškega komiteja za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
- Roman KLADOŠEK, republiški podsekretar v Republiškem komiteju za tržišče in splošne gospodarske zadeve.
tem zakonom združujejo v samoupravne interesne skupnosti
za območje ene ali več občin (v nadaljnjem besedilu: občinske skupnosti), po teh skupnostih pa v samoupravno interesno skupnost Slovenije (v nadaljnjem besedilu: republiška
skupnost).
V skupščino občinske skupnosti delegirajo delegate
delavci, delovni ljudje in občani iz organizacij združenega
dela, iz drugih samoupravnih organizacij in skupnosti in iz
krajevnih skupnosti ter organizirani potrošniki v občinah.
V skupščino republiške skupnosti delegirajo delegate
občinske skupnosti. Občinske skupnosti, ustanovljene za
območje več občin, delegirajo v skupščino republiške skupnosti delegate iz vsake občine.
K samoupravnemu sporazumu o ustanovitvi in statutu
samoupravne interesne skupnosti da soglasje izvršni svet
skupščine ustrezne družbenopolitične skupnosti.
5. člen
V občinski skupnosti delavci, delovni ljudje in občani:
- sprejemajo planske akte, ki vsebujejo program pospeševanja družbeno-organizirane tržne proizvodnje hrane, program zagotavljanja osnovne preskrbe in enotni program
občinskih blagovnih rezerv, upoštevajoč program občinskih
stalnih blagovnih rezerv, sprejet po predpisih o blagovnih
rezervah;
- zagotavljajo sredstva za izvajanje planskih aktov in
upravljajo s temi sredstvi;
- spodbujajo združevanje dela in sredstev med organizacijami združenega dela zaradi uresničevanja planskih aktov;
- opravljajo druge naloge v skladu z zakonom, drugimi
predpisi, planskimi akti in samoupravnimi splošnimi akti.
6. člen
V republiški skupnosti delavci, delovni ljudje in občani:
- sprejemajo planske akte, ki vsebujejo program kmetijskih
melioracij ter z njimi neposredno povezanih prostorsko ureditvenih operacij in tisti program pospeševanja družbeno organizirane tržne proizvodnje hrane ter program zagotavljanja
osnovne preskrbe, ki sta skupnega pomena za delovne ljudi in
občane v republiki ter enotni program republiških blagovnih
rezerv, upoštevajoč program republiških stalnih blagovnih
rezerv, sprejet po predpisih o blagovnih rezervah;
poročevalec

- zagotavljajo sredstva za izvajanje planskih aktov in
upravljajo s temi sredstvi;
- usklajujejo planske akte z občinskimi skupnostmi;
- spodbujajo združevanje dela in sredstev med organizacijami združenega dela v SR Sloveniji in v drugih republikah ter
avtonomnih pokrajinah zaradi uresničevanja planskih aktov;
- opravljajo druge naloge, določene z zakonom, drugimi
predpisi, planskimi akti in samoupravnimi splošnimi akti.
7. člen
Samoupravne interesne skupnosti medsebojno sodelujejo
pri pripravi planskih aktov ter usklajujejo aktivnosti in ukrepe
za njihovo izvajanje.
Pri pripravi programa kmetijskih melioracij ter z njimi neposredno povezanih prostorsko ureditvenih operacij, ki ga
sprejme republiška skupnost, sodelujeta Zveza vodnih skupnosti Slovenije in Zveza kmetijskih zemljiških skupnosti Slovenije.
III. PLANIRANJE IN ZAGOTAVLJANJE SREDSTEV
8. člen
V samoupravnem sporazumu o temeljih plana samoupravne interesne skupnosti se v skladu s planskimi akti družbenopolitične skupnosti določijo zlasti:- programi za posamezna področja dela samoupravne
interesne skupnosti ter aktivnosti in ukrepi za njihovo izvajanje;
- pogoji za dodelitev sredstev po programih;
- obseg sredstev za izvajanje posameznih programov in
skupni obseg sredstev ter delež sredstev za posamezni program;
- stopnji prispevkov iz 12. in 13. člena tega zakona.
Sredstva, zbrana iz prispevka po tem zakonu se uporabljajo
namensko v skladu s programi za posamezno področje.
9. člen
Na podlagi srednjeročnega plana samoupravne interesne
skupnosti se, v skladu s planskimi akti družbenopolitične
skupnosti, v letnem planskem aktu samoupravne interesne
skupnosti za programe za posamezno področje podrobneje
določijo:
- ukrepi za izvajaje nalog iz programov;
- obseg sredstev, potrebnih za posamezne aktivnosti in
ukrepi za izvajanje posameznega programa;
- pogoji, ki jih morajo izpolniti izvajalci programov, da se
jim dodelijo sredstva;
- obseg sredstev za izvedbo posameznega programa in
skupni obseg sredstev ter delež sredstev za posamezni program.
10. člen
Sredstva za izvajanje planskega akta, ki se nanaša na program kmetijskih melioracij in z njimi neposredno povezanih
prostorsko-ureditvenih operacij se po tem zakonu ob izpolnitvi pogojev, določenih s planskimi akti samoupravne interesne skupnosti, dodelijo izvajalcu, če predloži dokazila, da
so izpolnjeni pogoji, določeni v predpisih o kmetijskih zemljiščih.
Sredstva za izvajanje planskega akta, ki se nanaša na program pospeševanja družbeno-organizirane tržne proizvodnje
hrane se po tem zakonu dodelijo izvajalcem, če zagotovijo
dogovorjen obseg in izpolnijo pogoje, določene s planskimi
akti samoupravne interesne skupnosti.
Sredstva za izvajanje planskega akta, ki se nanaša na program za zagotavljanje nemotene osnovne preskrbe, se po tem
zakonu dodeljujejo izvajalcem zato, da se preprečujejo motnje v preskrbi zaradi neusklajenih cenovnih razmerj in če so
izpolnjeni pogoji, določeni s planskimi akti samoupravne interesne skupnosti.
Sredstva za izvajanje planskega akta, ki se nanaša na program blagovnih rezerv, se po tem zakonu dodelijo izvajalcem
v skladu s predpisi o blagovnih rezervah, če so izpolnjeni
pogoji, določeni s planskimi akti samoupravnih interesnih
skupnosti.
poročevalec

Rok in način za dodelitev sredstev po prejšnjih odstavkih se
določi v pogodbi med pristojnim organom samoupravne interesne skupnosti in izvajalcem programa.
11. člen
Aktivnosti in ukrepi za izvajanje programov za posamezna
področja se uvedejo za določeno časovno obdobje in se
lahko ukinejo pred iztekom s planskimi akti samoupravne
interesne skupnosti določenega roka veljavnosti, če prenehajo razlogi, zaradi katerih so bili uvedeni.
12. člen
Sredstva za izvajanje zadev posebnega družbenega
pomena iz 1. alinee 2. člena tega zakona zagotavljajo s plačevanjem prispevka 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 delu, od osnove za obračun davka od dohodka
temeljnih organizacij združenega dela in delovnih skupnosti.
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 reševanju 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;
- 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, in se jim po predpisih o davkih občanov
ugotavlja dohodek iz samostojnega opravljanja kmetijske,
gospodarske oziroma poklicne dejavnosti, od osnove, od
katere se odmerja davek iz dejavnosti.
Glede načina obračunavanja in plačevanja prispevka iz
dohodka temeljnih organizacij se smiselno uporabljajo
določbe zakona o davku iz dohodka temeljnih organizacij
združenega dela in delovnih skupnosti.
Prispevek iz 2. alinee prvega odstavka tega člena se obračunava in plačuje kot je z zakonom o obračunavanju in plačevanju prispevkov za zadovoljevanje skupnih potreb na področju
družbenih dejavnosti (Uradni list SRS, št. 33/80, 23/83, 43/86)
določeno za obračunavanje in plačevanje prispevkov iz
dohodka, ki ga plačujejo delovni ljudje, za družbene dejavnosti.
Glede obračunavanja, odmere in pobiranja ter vračanja
prispevka, prisilne izterjave, odpisa zaradi neizterljivosti,
poroštva, zastaranja in kaznovanja, se za prispevek, ki ga
plačujejo zavezanci iz 2. alinee prvega odstavka tega člena
uporabljajo določbe zakona o davkih občanov.
13. člen
Sredstva za izvajanje zadev posebnega družbenega
pomena iz 2., 3. in del sredstev iz 4. alinee 2. člena tega
zakona zagotavljajo po načelih vzajemnosti in solidarnosti s
plačevanjem prispevka:
- delavci v temeljnih organizacijah združenega dela, v
delovnih skupnostih ter delavci, ki so v delovnem razmerju z
delovnimi ljudmi oziroma drugimi zasebnimi delodajalci, iz
osebnega dohodka;
- 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, in se jim po predpisih o davkih občanov
ugotavlja dohodek iz samostojnega opravljanja kmetijske,
gospodarske oziroma poklicne dejavnosti, iz osebnega
dohodka od osnove za plačevanje prispevkov za pokojninsko
in invalidsko zavarovanje.
Osnova za obračunavanje in plačevanje prispevka iz osebnega dohodka delavcev iz 1. alinee prejšnjega odstavka je
osebni dohodek, namenjen za zadovoljevanje delavčevih
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osebnih potreb, skupnih potreb ter splošnih družbenih potreb.
Prispevek iz prvega odstavka se plačuje po sklepu in v
korist samoupravne interesne skupnosti, ki je na območju
tiste družbenopolitične skupnosti, na katerem ima delavec
oziroma delovni človek ali člani njegove družine stalno prebivališče v smislu zakona o uporabi predpisov in o reševanju
kolizij med republiškimi oziroma pokrajinskimi zakoni na
področju davkov, prispevkov in taks.
Prispevek iz prvega odstavka tega člena se obračunava in
plačuje na način, kot je z zakonom o obračunavanju in plačevanju prispevkov za zadovoljevanje skupnih potreb na
področju družbenih dejavnosti (Uradni list SRS, št. 33/80, 23/
83 in 43/85) določeno za obračunavanje in plačevanje prispevkov iz osebnega dohodka za družbene dejavnosti.
Glede obračunavanja, odmere in pobiranja ter vračanja
prispevka, prisilne izterjave, odpisa zaradi neizterljivosti,
poroštva, zastaranja in kaznovanja, se za prispevek, ki ga
plačujejo zavezanci iz 2. alinee prvega odstavka tega člena
uporabljajo določbe zakona o davkih občanov.
14. člen
Za izvajanje planskih aktov samoupravnih interesnih skupnosti se lahko uporabijo tudi sredstva, ki jih delavci namensko
samoupravno združujejo iz skladov skupne porabe in iz drugih virov. Za izvajanje teh planskih aktov se lahko v skladu z
zakonom uporabijo tudi sredstva iz drugih virov.
IV. UKREPI ORGANOV DRUŽBENOPOLITIČNIH
SKUPNOSTI
15. člen
Če večina udeležencev samoupravnega sporazuma o temeljih plana samoupravne interesne skupnosti ne sklene samoupravnega sporazuma o temeljih plana in je zaradi tega ogroženo uresničevanje zadev posebnega družbenega pomena po
tem zakonu, lahko skupščina družbenopolitične skupnosti
začasno določi program kmetijskih melioracij ter z njimi
neposredno povezanih prostorsko ureditvenih operacij, program pospeševanja družbeno organizirane tržne proizvodnje
hrane, program zagotavljanja osnovne preskrbe in enotni
program blagovnih rezerv ter določi obveznost plačevanja
pripevka za te namene.
Ce samoupravnega sporazuma o temeljih plna ne sklene
del udeležencev in je zaradi tega ogroženo njegovo izvajanje,
lahko skupščina družbenopolitične skupnosti predpiše
obveznost plačevanja prispevkov za tiste udeležence, ki
samoupravnega sporazuma o temeljih plana niso sklenili.
16. člen
V postopku družbenega planiranja ugotavlja izvršni svet
skupščine družbenopolitične skupnosti skladnost samoupravnega sporazuma o temejih plana in drugih planskih aktov
samoupravne interesne skupnosti s planskimi akti družbenopolitične skupnosti.
Če izvršni svet skupščine družbenopolitične skupnosti ugotovi, da samoupravni sporazum o temeljih plana oziroma
planski akt ni v skladu s planskim aktom družbenopolitične
skupnosti, predlaga samoupravni interesni skupnosti, da ga
uskladi ter ji določi rok.
Če samoupravna interesna skupnosti v roku iz prejšnjega
odstavka ne obvesti izvšnega sveta skupščine družbenopolitične skupnosti o uskladitvi planskega akta, izvršni svet
skupščine družbenopolitične skupnosti o tem obvesti skupščino družbenopolitične skupnosti.
17. člen
Če samoupravna interesna skupnost ne odloči o vprašanju,
ki se nanaša na zadeve posebnega družbenega pomena,
določene s tem zakonom, oziroma katerega rešitev je nujna
za izvršitev skupaj ugotovljenih interesov in zastavljenih razvojnih ciljev v planskih aktih samoupravne interesne skupnosti oziroma družbenopolitičnih skupnosti, lahko skupščina'
družbenopolitične skupnosti s svojo odločitvijo začasno uredi
tako vprašanje.
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18. člen
Ukrepe za izvajanje zadev posebnega družbenega pomena
iz 2. člena tega zakona lahko uvede tudi izvršni svet skupščine
družbenopolitične skupnosti oziroma zaradi preprečevanja in
odpravljanja hujših motenj na področju zagotavljanja
osnovne preskrbe.
Ukrepe za ižvajanje programa zagotavljanja osnovne preskrbe lahko uvede tudi izvršni svet skupščine družbenopolitične skupnosti v skladu s planskimi akti te skupnosti, če je
uvedba teh ukrepov nujna zaradi preprečitve ali odpravljanja
hudih motenj na področju zagotavljanja osnovne preskrbe.
Ukrepi, ki jih uvede izvršni svet skupščine družbenopolitične
skupnosti, lahko trajajo najdalj eno leto.
V. NADZORSTVO
19. člen
Nadzorstvo nad zakonitostjo izvajanja planskih aktov samoupravnih interesnih skupnosti v delu, ki se nanašajo na kmetijske melioracije in z njimi neposredno povezane prostorskoureditvene operacije ter za pospeševanje družbeno organizirane tržne proizvodnje hrane opravljajo upravni organi, pristojni za kmetijsko inšpekcijo; nadzor nad zakonitostjo izvajanja planskih aktov samoupravnih interesnih skupnosti v delu,
ki se nanaša na zagotavljanje osnovne preskrbe in za blagovne rezerve, pa upravni organi, pristojni za tržno inšpekcijo.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
20. člen
Občinske skupnosti se ustanovijo najpozneje do 31. marca
1987, republiška skupnost pa se ustanovi najpozneje do 30.
junija 1987.
21. člen
Z dnem ustanovitve občinskh skupnosti prenehajo delovati
občinski samoupravni skladi za intervencije v kmetijstvu in
porabi hrane. Sredstva, pravice, obveznosti in odgovornosti
teh skladov se prenesejo na občinske skupnosti.
Z dnem ustanovitve republiške skupnosti preneha delovati
Samoupravni sklad za intervencije v kmetijstvu in porabi
hrane v SR Sloveniji. Sredstva, pravice, obveznosti in odgovornosti tega sklada se prenesejo na republiško skupnost.
Delavci, ki opravljajo strokovna, finančna, administrativna
in druga dela za samoupravne sklade za intervencije v kmetijstvu in porabi hrane, imajo pravico, da brez oglasa oziroma
razpisa sklenejo delovno razmerje v samoupravni organizaciji, skupnosti oziroma upravnem organu, ki bo za novoustanovljeno samoupravno interesno skupnost opravljal ta dela.
22. člen
Do 31. decembra 1990 se za področje kmetijskih melioracij
in z njimi neposredno povezanih prostorsko ureditvenih operacij zagotavljajo in uporabljajo sredstva po samoupravnem
sporazumu o temeljih plana Zveze vodnih skupnosti Slovenije
za obdobje 1985-1990 oziroma zakonu ter v skladu z določbami 140.a do 140.f člena zakona o kmetijskih zemljiščih
(Uradni list SRS, št. 1/79, 11/81 in 1/86).
S 1. januarjem 1991 se sredstva, pravice, obveznosti in
odgovornosti Zveze vodnih skupnosti Slovenije v zvezi s kmetijskimi melioracijami, vključno z delom odškodnine zaradi
spremembe namembnosti kmetijskega zemljišča ali gozda po
17. členu zakona o kmetijskih zemljiščih, prenesejo na republiško skupnost.
23. člen
Z dnem ko začne veljati ta zakon, prenehajo veljati:
- zakon o intervencijah v kmetijstvu in porabi hrane (Uradni
list SRS, št. 1/79);
- tretji in šesti odstavek 4. člena, 4.a člen, 1. alinea 4.b člena
in drugi odstavek 7. člena zakona o republiških blagovnih
rezervah (Uradni list SRS, št. 19/76 in 15/83).
24. člen
Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
SRS.
poročevalec

OBRAZLOŽITEV
I. UVOD
Zbor cbčiri in Zbor združenega dela Skupščine SR Slovenija sta dne 24. 9. 1986 obravnavala in sprejela osnutek
zakona o ukrepih za pospeševanje proizvodnje hrane in zagotavljanje osnovne preskrbe ter o samoupravni interesni organiziranosti na teh področjih, predlagatelju pa naložila, da ob
upoštevanju pripomb, predlogov in stališč, ki so jih podali
delegati na zborih in delovnih telesih zborov, pripravi predlog
zakona o ukrepih za pospeševanje proizvodnje hrane in zagotavljanje osnovne preskrbe (v nadaljenjem besedilu: predlog
zakona).
O osnutku zakona so razpravljala naslednja delovna telesa:
a) Zbora združenega dela: Odbor za kmetijstvo, Odbor za
finance in kreditno monetarno politiko, Odbor za družbenoekonomske odnose in razvoj, Odbor za družbenopolitični
sistem:
b) Zbora občin: Odbor za družbenoekonomske odnose in
razvoj, Odbor za finance in Odbor za družbenopolitični sistem:
c) Zakonodajno pravna komisija in Komisija za spremljanje
izvajanja zakona o združenem delu.
Ta delovna telesa so osnutek zakona podprla, predlagatelju
pa naložila, da njihove pripombe, predloge in stališča ob
pripravi predloga zakona prouči ter ustrezno upošteva.
O osnutku zakona so razpravljali tudi Svet za družbenoekonomske odnose v kmetijstvu, gozdarstvu in na vasi pri Predsedstvu Republiške konference Socialistične zveze delovnega ljudstva Slovenije ter Izvršni odbor in komisija za družbenoekonomske odnose republiškega odbora Sindikata
delavcev kmetijstva in živilske industrije Slovenije. Osnutek
zakona je bil podprt, pripombe in predloge pa je predlagatelj
ob pripravi predloga zakona proučil in jih ustrezno upošteval.
II. UPOŠTEVANJE STALIŠČ, MNENJ, PRIPOMB
IN PREDLOGOV, DANIH NA OSNUTEK ZAKONA
Osnutek zakona je bil v vseh razpravah, tudi na zborih
Skupščine SR Slovenije po vsebini podprt. Podana pa so bila
stališča, mnenja, predlogi in pripombe; nekatera načelne,
nekatera povsem konkretne narave; nekatera se ne nanašajo
na sam zakon, temveč predvsem na konstitutivne in planske
akte samoupravnih interesnih skupnosti ter na organiziranje
samoupravnih interesnih skupnosti za območje ene ali več
občin.
Ob obravnavi osnutka zakona so delegati na delovnih telesih in na zborih Skupščine SR Slovenije podali večje število
stališč, mnenj, pripomb in predlogov, do katerih je podano
stališče predlagatelja po vsebinskih sklopih.
1. Več delegatov je ponovno zastavilo vprašanje, ali je
potrebno sedanje samoupravne sklade, ki so dobro, učinkovito in brez večjih stroškov opravljali svoje naloge, res reorganizirati v samoupravne interesne skupnosti.
K pojasnilom, ki jih je predlagatelj v zvezi s temi vprašanji
podal že v predlogu za izdajo in v obrazložitvi k osnutku
zakona, je treba posebej ponovno poudariti, da gre v tem
primeru za združitev štirih področij, ki so vsebinsko povezana
in se medsebojno dopolnjujejo. S to rešitvijo se pospešuje
tudi uveljavljanje samoupravnih družbenoekonomskih odnosov in na tej podlagi uveljavljanje ekonomskih, zlasti tržnih
zakonitosti na celotnem področju proizvodnje hrane in zagotavljanja osnovne peskrbe. Takšna organiziranost bo omogočila in pospešila že začeti proces podružbljanja in samoupravne preobrazbe ter prispevala k opredeljevanju skupnih
nalog dolgoročne razvojne politike na vseh obravnavanih
področjih. Na ta način pa bo zagotovljeno tudi trajnejše zagotavljanje sredstev za izvajanje dejavnosti posebnega družbenega pomena po tem zakonu za razliko od dosedanjega
urejanja z interventnimi zakoni.
Predlagatelj se zaveda, da zahteva organiziranje samoupravnih interesnih skupnosti precej dela v občinah in v republiki. Kljub temu pa ocenjuje, da je možno v občinah s tem, ko
so pripravljeni vzorci konstitutivnih in planskih aktov občinskih skupnosti, te skupnosti ustanoviti v relativno kratkem
roku, upoštevajoč izkušnje delovanja samoupravnih skladov
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in dejstva, da ponekod že dslujajo samoupravne interesne
skupnosti za preskrbo. Pri tem pa je treba zagotoviti, da se
zaradi spremembe v organiziranosti ne bo povečal obseg
administrativnih del in tudi ne število delavcev, ki bodo za ta
skupnosti opravljali strokovna in administrativno-tehnična
opravila.
2. Naslednji sklop pripomb, predlogov in mnenj se nanaša
na to, ali naj se za ta področja ustanovi samo republiška
skupnost ali tudi občinske oziroma ali ne bi bilo bolje občinskih skupnosti organizirati v regijah.
V razpravi o osnutku zakona, so bili ponovno obravnavani
predlogi, da ni potrebno ustanavljati samoupravnih interesnih
skupnosti v vsaki občini, temveč da je treba izpeljati racionalnejšo organiziranost v regijskih samoupravnih interesnih
skupnostih.
Poudariti je potrebno, da so nekatere aktivnosti oziroma
funkcije iz programa samoupravnih interesnih skupnosti
takega značaja, ki po ustavi pripadajo temeljnim družbenopolitičnim skupnostim, med njimi tudi odgovornost za preskrbo
v mirnem času in ob izjemnih prilikah. Predlog zakona
dopušča, da se ustanovijo samoupravne interesne skupnosti
za območje ene ali več občin. Na ravni republike pa bi v okviru
republiške samoupravne interesne skupnosti s programi in z
načinom financiranja teh programov ter z njihovo vsebino,
delno upoštevali tudi zahteve, da naj bi bili tako prispevek kot
tudi ukrepi enotni za vso republiko.
V predlogu zakona je zato predvideno, da bi v republiški
skupnosti izvajali zadeve skupnega pomena za republiko, v
občini pa bi v občinski skupnosti ali skupnosti za več občin
opravljali tiste zadeve, ki so specifične za te družbenopolitične skupnosti in niso vsebovane v programu republiške
skupnosti. To pa pomeni, da bi programi republiške skupnosti
zajemali vsa ključna področja, zato predlagatelj meni, da bo
potrebno v samoupravnem sporazumu o temeljih plana republiške skupnosti določiti višjo stopnjo prispevka kot je bila
doslej, ker bodo na ta način programi občinskih skupnosti
razbremenjeni obveznosti za skupne zadeve, bo treba temu
primerno znižati stopnjo prispevka za programe občinskih
skupnosti, pri čemer je treba upoštevati, da se skupna obveznost iz osebnega dohodka ne bi povečala.
Predlagatelj meni, da v posameznih občinah ne more prihajati do odstopanj od ciljev in nalog, določenih v planskih aktih
družbenopolitičnih skupnosti, saj predlog zakona določa, da
morajo biti med seboj usklajeni in da njihovo skladnost ugotavlja izvršni svet skupščine družbenopolitične skupnosti v
postopku družbenega planiranja.
V zakonu po mnenju predlagatelja tudi ni mogoče določiti,
da se ukrepi in druge oblike pospeševanja proizvodnje hrane
in zagotavljanja nemotene osnovne preskrbe med občinami
ne smejo razlikovati, saj bi se tako odvzela občinskim skupnostim pravica, da v planskih aktih glede na specifična razmere
v občini opredelijo ukrepe in druge oblike za izvajanje zadev
oosebnega družbenega pomena, ki jih določa zakon.
V predlogu zakona pa je določeno, da morajo samoupravne
interesne skupnosti med seboj usklajevati planske akte in
programe. Prav tako se bodo programi v republiški skupnosti
izvajali s sredstvi, zbranimi na podlagi enotne prispevne stopnje in bo torej glede tega uveljavljena republiška solidarnost.
Z organiziranjem samoupravnih interesnih skupnosti za več
občin, pa je mogoče zagotoviti ne le skupno reševanje soodvisnih in povezanih programskih nalog, temveč tudi uveljaviti
širšo solidarnost.
3. Med pomisleki je bilo ponovno izpostavljeno vprašanje
prelivanja sredstev za posamezne namene in tudi tokrat izražena bojazen, da se bodo sredstva namenjena za pospeševanje proizvodnje hrane uporabljala za kompenzacije ali druge
oblike odpravljanja cenovnih neskladij v fazi potrošnje.
Zakon predvideva ločene programe za posamezne namene,
ki predstavljajo tudi osnovo za zagotovitev sredstev zanje.
Vsakršna sprememba namembnosti sredstev zahteva samoupravno in družbeno verificirano spremembo programov.
Glede pršdloga o ločenih računih za vsak posamezni program, je treba pojasniti, da ima pravna oseba v skladu s
finančnimi predpisi le en zbirni račun, ki pa lahko ima za vsak
namen svojo podpartijo. Sredstva prispevka se bodo tako
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nakazala na zbirni račun, iz katerega se bodo takoj usmerila
na podpartijo.
V zakonu je po mnenju predlagatelja vgrajen dovolj močan
instrumentarij, da ne bi prišlo do nenamenske uporabe sredstev, zbranih po tem zakonu. Sredstva se bodo vsem izvajalcem programov dodeljevala, če bodo le-ti zahtevku priložili
dokazila, da izpolnjujejo pogoje, ki bodo predpisani v planskih aktih samoupravne interesne skupnosti. Odnos med
samoupravno interesno skupnostjo in izvjalcem programa se
bo uredil s pogodo, kar je tudi določeno v zakonu.
Če bodo sredstva dana izvajalcu programa - organizaciji
združenih kmetov, namenjena pa bodo kmetom, bo le-ta
organizacija odnose do kmeta uredila s pogodbo, s katero
tudi sicer ureja odnose glede skupne proizvodnje. Nadzor nad
namensko uporabo sredstev bo v skladu s predpisi izvajala
Služba družbenega knjigovodstva. Izpolnjevanje pogojev za
pridobitev sredstev, določenih v planskih aktih samoupravne
interesne skupnosti pa bodo nadzirali kmetijski in tržni
inšpektorji. Obračun sredstev, ki jih bodo izvajalci programov
- družbene pravne osebe prejeli po tem zakonu, bo potekal v
skladu s finančnimi predpisi. Za melioracije in z njimi neposredno povezane prostorsko ureditvene operacije pa velja še
posebna ureditev, določena v zakonu o kmetijskih zemljiščih
in na njegovi podlagi izdanih predpisih. Za te posege so
predpisani pogoji za uvedbo, postopek izvedbe, delitev stroškov izvedbe, postopek prevzema po končanem posegu ter
doložnosti uporabnikov in lastnikov zemljišč glede obdelovanja takih zemljišč.
4. V posameznih razpravah je bila izražena zahteva po
nadaljnji dograditvi sistema oziroma funkcije blagovnih
rezerv. Razpravljalei so se zavzeli za hitrejše uveljavljanje
funkcije pri stabilizaciji trga s kmetijskimi proizvodi.
Namenska sredstva za oblikovanje potrebnih količin osnovnih živil v blagovnih rezervah so bila zagotovljena predvsem
na podlagi interventnih zakonov. Iz tega razloga tudi še ni bilo
mogoče razviti vseh funkcij blagovnih rezerv in zagotoviti
sredstev za njihovo izvajanje s katerimi bi se lahko interveniralo v težkih razmerah in tudi v razmerah, ko naj bi delovali vsi
elementi trga.
5. Predlagatelj je v skladu s pomislekom, danim v razpravi
ponovno proučil domicilni princip plačevanja prispevkov in
ugotovil, da ga je nujno tudi v bodoče ohraniti.
6. Predloga, da bi bili tudi upokojenci zavezani za plačilo
prispevka, predlagatelj ni mogel upoštevati. Pokojnine so
namreč kategorija prejemkov iz minulega dela, na katere se
ne nanašajo obveznosti plačevanja prispevkov od osebnih
dohodkov. Sredstva za pokojnine zagotavljajo aktivni delavci
in delovni ljudje s prispevkom iz osebnega dohodka. Če bi
torej želeli, da bi upokojenci prispevali sredstva za namene po
tem zakonu, bi morali na drugi strani povečati obveznost
delavcev in delovnih ljudi za pokojninsko in invalidsko zavarovanje.
Tudi predloga, da bi bili delavci, zaposleni v invalidskih
delavnicah, oproščeni plačevanja prispevka iz osebnih
dohodkov po tem zakonu, predlagatelj ni mogel upoštevati.
Osebni dohodek je enotna kategorija, s tem pa tudi obveznosti, ki iz njega izhajajo.
Pripombe, da naj bi v tem zakonu določili način ugotavljanja dohodka temeljne organizacije združenega dela, s sedežem v drugi republiki ali avtonomni pokrajini, ki le del dejavnosti opravlja v Sloveniji, predlagatelj ni upošteval, ker to ni
predmet tega zakona, temveč predpisov, ki se nanašajo na
ugotavljanje in razporejenja dohodka.
7. Predloga, da naj bi v zakonu določili okvirne namene
uporabe sredstev po posameznih programih, predlagatelj ni
mogel upoštevati iz razlogov, ki jih je navedel že v obrazložitvi
k osnutku zakona. Pri tem predlagatelj posebej poudarja, da
je določitev namenov vezana na planske akte družbenopolitičnih skupnosti ter da so v planskih aktih za tekoče srednjeročno obdobje ti nameni že okvirno določeni. V družbenem
planu SR Slovenije je posebej poudareno, da je treba posebej
skrbeti za razvoj hribovitega območja in območij s težjimi
proizvodnimi pogoji.
Predlagatelj se strinja, da kritje tečajnih razlik in obresti od
mednarodnih kreditov ne spada povsem med namene po tem
zakonu, vendar bo te obveznosti treba vključiti v program, če
zanje ne bo drugega primernejšega načina za razreševanje.
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8. Glede pripombe na 1. alineo 2. člena zakona je treba
pojasniti, da je taka določba vsebovana že v 119.a členu
zakona o kmetijskih zemljiščih. V zakonu o kmetijskih zemljiščih pa je tudi pojasnjeno kaj se šteje za melioracije (namakanje, osuševanje in agromelioracije) ter kaj so druge z njimi
neposredno povezane prostorsko-ureditvene operacije
(komasacije, arondacije, nakup zemlje, združevanje zemljišč
in drugi posegi v urejanje in rabo kmetijskih zemljišč).
9. Nekatere pripombe so se nanašale na notranjo organizacijo samoupravne interesne skupnosti.
Skupščina samoupravne interesne skupnosti bo organizirana kot enodomna skupščina. V skupščino občinske skupnosti bodo delegirali delegate vsi delavci in delovni ljudje, ki
zagotavljajo sredstva za namene po tem zakonu, delovni
ljudje in občani po krajevnih skupnostih in organizirani
potrošniki v občini. Na ta način bodo zastopani v skupščini
tudi interesi delavcev kmetijskih organizacij in kmetov, preskrbovalnih organizacij itd.
V zvezi s pripombo, da naj bi v zakonu določili tudi druge
osnove za organiziranost v samoupravni interesni skupnosti,
je predlagatelj mnenja, da je potrebno notranjo organiziranost prepustiti samoupravnim interesnim skupnostim. Samoupravne interesne skupnosti bodo s samoupravnim sporazumom o ustanovitvi in s statutom določile skupne samoupravne organe in delovna telesa skupščine ter skupne samoupravne organe skupnosti. V delovnih osnutkih samoupravnih sporazumov in statutov je predvidena ustanovitev samoupravnih organov za vsako od zadev posebnega družbenega
pomena iz 2. člena tega zakona.,
Da bi zagotovili usklajenost posegov v prostor in racionalno
uporabo sredstev za melioracije, je v predlogu zakona določeno, da pri pripravi programa melioracij republiška skupnost
sodeluje z Zvezo kmetijskih zemljiških skupnosti Slovenije in
Zvezo vodnih skupnosti Slovenije. Zveza vodnih skupnosti
Slovenije oziroma območne vodne skupnosti bodo usmerjale
sredstva, ki jih pridobijo po predpisih o vodah, za ureditev
osnovne odvodne mreže, sredstva po tem zakonu se bodo
usmerjala za namakanje, osuševanje, agromelioracije in
druge planirane posege, sredstva kmetijskih zemljiških skupnosti pa se bodo usmerjala v manjše agromelioracije. S tem je
po mnenju predlagatelja ustrezno razmejena vloga in obenem
zagotovljeno usklajevanje med Zvezo kmetijskih zemljiških
skupnosti Slovenije, Zvezo vodnih skupnosti Slovenije in
republiško skupnostjoy
10. Predlagatelj je smiselno upošteval pripombo, da bi
moral izvršni svet skupščine družbenopolitične skupnosti
zagotoviti, da bodo samoupravne interesne skupnosti organizirane v skladu s tem zakonom in cilji, ki jih s tem zakonom
želimo doseči. Zato je v predlogu zakona določeno, da k
samoupravnemu sporazumu o ustanovitvi in k statutu samoupravne interesne skupnosti da soglasje izvršni svet skupščine družbenopolitične skupnosti. V primerih, ko bo skupnost
organizirana za več občin, dajo soglasje k prej navedenima
aktoma izvršni sveti vseh skupščin občin, za katere bo skupnost ustanovljena.
11. Predlagatelj meni, da ni mogoče določiti 90 dni kot rok
za uskladitev samoupravnega sporazuma o temeljih plana
samoupravne interesne skupnosti s planskimi akti družbenopolitične skupnosti. Tak rok bi bil lahko glede na obseg
neusklajenosti predolg ali pa prekratek, zato predlagatelj
meni, da je treba določitev roka prepustiti izvršnemu svetu
skupščine družbeno-politične skupnosti, ki bo ob ugotovitvi
• neskladnosti glede na obseg neusklajenosti določil tudi rok
za uskladitev.
12. Predlagatelj meni, da v predlogu zakona ni potrebno
,določati, da se morajo v planskih aktih samoupravne interesne skupnosti predvideti tudi sankcije za nepravilno izpolnitev prevzetih obveznosti, ker je to že urejeno v predpisih o
planiranju in v zakonu o združenem delu. V planskih aktih pa
bodo za izvajalce programov določeni tudi pogoji za pridobitev sredstev, ker po mnenju predlagatelja ta termin bolj
ustreza namenom, za katere bodo sredstva uporabljena, kot
pa termin »Normativi in standardi«.
13. Predlagatelj je upošteval naslednje pripombe:
- da je treba skrajšati naslov zakona;
- da pri družbenih pravnih osebah ne moremo govoriti o
premoženju, temveč o pravici do upravljanja z družbenimi
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sredstvi, kar je upoštevano s spremembo 21. in 22. člena
predlaganega zakona;
- da morajo biti planski akti samoupravnih interesnih skupnosti usklajeni tudi z družbenim planom in prostorskim planom, kar je upoštevano tako, da se izraz »planski akti družbenopolitične skupnosti« nanaša tako na smernice za pripravo
planov, dolgoročni plan, dogovor o temeljih družbenega
plana, družbeni (srednjeročni) plan, ki vsebuje tudi prostorske vidike, in na letne resolucje.
III. FINANČNE IN DRUGE POSLEDICE ZAKONA
Izvajanje predlaganega novega zakona ne bo terjalo finančnih sredstev proračuna družbenopolitičnih skupnosti.
Finančne obveznosti, ki bodo nastale za delavce in delovne
ljudi oziroma za organizacije združenega dela, ne predstavljajo dodatnih obveznosti, ker obstajajo že dosedaj po interventnih predpisih, njihov konkreten obseg in stopnja prispevka pa bosta odvisna od sprejetih planskih aktov samoupravnih interesnih skupnosti.
Za izvajanje strokovnih, administrativnih in drugih pomožnih del po uveljavitvi zakona ne bo potrebno zagotavljati
dodatnih finančnih sredstev, ker je že v obstoječih pravnih
subjektih organizirano opravljanje teh zadev, zaradi nove
ureditve pa ne bo potrebno zaposlovati novih delavcev oziroma ne bodo nastale druge finančne obveznosti.
Predvidena je poenostavitev administrativnih postopkov pri
izvajanju opredelitev predlaganega zakona, ki je bila doslej
precej zapletena z opredelitvami v številnih predpisih. Že
samo dejstvo, da se bo celotna problematika urejala z enim

zakonom in na enem mestu, zagotavlja večjo preglednost in s
tem tudi poenostavitev postopkov.
Strokovno administrativna in druga podobna opravila naj bi
se organizirala čimbolj smotrno z upoštevanjem specifičnosti
posameznih programskih nalog bodisi v okviru upravnih
organov in upravnih organizacij, bodisi v planskih in drugih
strokovnih organizacijah; za ožje potrebe delovanja skupščin
samoupravnih interesnih skupnosti pa bodisi v skupnih strokovnih službah samoupravnih interesnih skupnosti, bodisi v
okviru že obstoječih strokovnih služb sedanjih skladov in
skupnosti.
Da bi lahko čimprej ustanovili občinske in republiško skupnot ter sprejeli njihove planske akte, so pripravljeni vzorci
konstitutivnih in planskih aktov občinskih skupnosti, gradivo
za konstitutivne in planske akte republiške skupnosti ter
delovne zasnove programov republiške skupnosti za posamezna področja, ki jih bo urejal zakon. Z vsebino samoupravnih splošnih aktov in izhodišči za pripravo programov so bila
seznanjena delovna teleša Skupščine SR Slovenije ob obravnavi osnutka zakona.
Predlagatelj meni, da glede na predpisane postopke za
ustanovitev samoupravnih interesnih skupnosti in za sprejem
njihovih planskih aktov ni realno pričakovati, da bo s tem
zakonom predvideni sistem začel delovati s 1. januarjem
1987. Zato je pripravil za 1987. leto predloga interventnih
zakonov, na podlagi katerih se bodo do sklenitve samoupravnih sporazumov o temeljih plana samoupravnih interesnih
skupnosti po dosedanjem načinu zagotavljala sredstva za
pospeševanje proizvodnje hrane in za republiške blagovne
rezerve.

PREDLOG ZAKONA
o

določitvi

obveznosti

plačevanja

prispevka za pospeševanje družbeno
organizirane
1987

proizvodnje hrane v

(ESA-86)

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na 19. seji dne 2.
oktobra 1986 določil besedilo:
- PREDLOGA ZAKONA O DOLOČITVI OBVEZNOSTI
PLAČEVANJA PRISPEVKA ZA POSPEŠEVANJE DRUŽBENO ORGANIZIRANE PROIZVODNJE HRANE V LETU
1987,
ki vam ga pošiljamo v obravnavo na podlagi prve alinee
215. člena, 266. in 267. člena poslovnika Skupščine SR
Slovenije.

1, člen
Za uresničevanje ciljev in nalog pri pospeševanju družbeno
organizirane tržne proizvodnje hrane v skladu s planskimi akti
SR Slovenije za obdobje 1986-1990 se s tem zakonom določa
obveznost plačevanja prispevka za pospeševanje družbenoorganizirane tržne proizvodnje hrane v letu 1987 in določajo
prednostni nameni uporabe sredstev tega prispevka.
2. člen
Prispevek po tem zakonu se plačuje po stopnji 0,5%. Zavezanci, vir, osnova, postopek in način zbiranja prispevka so
določeni v 13. členu zakona o pospeševanju proizvodnje
hrane in zagotavljanju osnovne preskrbe (Uradni list SRS,
št. /86).
Obveznost plačevanja prispevka po tem zakonu velja za
poročevalec

letu

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na podlagi 85.
člena poslovnika Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije
in na podlagi 220. in 221. člena poslovnika Skupščine SR
Slovenije določil, da bosta kot njegova predstavnika pri
delu skupščinskih delovnih teles sodelovala:
- Milan KNEŽEVIĆ, član Izvršnega sveta in predsednik
Republiškega komiteja za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
- Bojan TURK, namestnik predsednika Republiškega
komiteja za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.
zavezance od 1. januarja 1987 do sklenitve samoupravnega
sporazuma o temeljih plana Samoupravne interesne skupnosti za pospeševanje proizvodnje hrane in za osnovno preskrbo Slovenije (v nadaljnjem besedilo: republiška skupnost)
za obdobje od leta 1987 do leta 1990, vendar najdlje do 31.
decembra 1987.
Za zagotovitev izvajanja planskih nalog in ciljev, določenih
v planskih aktih občin, lahko občinske skupščine z odlokom
določijo obveznost plačevanja občinskega prispevka za
pospeševanje proizvodnje hrane. Tudi za te prispevke se
smiselno uporabljajo določbe tega zakona.
3. člen
Sredstva prispevka po tem zakonu se plačujejo Samoupravnemu skladu za intervencije v kmetijstvu in porabi hrane v SR
Sloveniji (v nadaljnjem besedilu: republiški sklad), dokler le-ta
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v skladu z zakonom o pospeševanju proizvodnje hrane in
zagotavljanju osnovne preskrbe ne prenese sredstev pravic,
obveznosti in odgovornosti na republiško skupnost.
4. člen
Sredstva, zbrana s prispevkom po tem zakonu in s prispevki
za pospeševanje proizvodnje hrane, določenimi v odlokih
občinskih skupščin, se v letu 1987 lahko namenijo zlasti za:
- pospeševanje kmetijske proizvodnje v hribovitih območjih,
- pospeševanje živinoreje na domači krmni osnovi,
- pospeševanje intenzifikacije poljedelske proizvodnje in
zagotavljanje družbeno-organizirane poljedelske proizvodnje,
- delovanje kmetijske pospeševalne službe in pospešitev
prenosa znanja v proizvodnjo,
- kritje tečajnih razlik in dela obresti pri kreditih Mednarodne banke za obnovo in razvoj ter za nadomestilo dela
obresti za kredite dane iz sredstev hranilno-kreditnih služb do
leta 1980,
- delno sofinanciranje delovanja in vzdrževanja sistema
obrambe pred točo na branjenih območjih v SR Sloveniji.
Sredstva za intervencije iz 1. do 4. alinee prejšnjega
odstavka se lahko upravičencem dodelijo le ob pogoju, če
izpolnijo obveznosti, sprejete s sporazumom oziroma
pogodbo glede oddaje dogovorjenih količin hrane organiza-

cijam združenega dela s področja preskrbe s hrano.
Sredstva in intervencije iz 6. alinee prejšnjega odstavka se
dodelijo območnim samoupravnim skupnostim za obrambo
pred točo.
5. člen
V skladu z okvirnim programom pospeševanja proizvodnje
hrane, opredeljenim v resoluciji o izvajanju družbenega plana
SR Slovenije za leto 1987 in s tem zakonom, sprejme republiški sklad program pospeševanja proizvodnje hrane za leto
1987.
Skladnost programa pospeševanja proizvodnje hrane s
planskimi akti SR Slovenije ugotovi Izvršni svet Skupščine SR
Slovenije.
Ukrepe za izvedbo programa republiškega sklada za leto
1987 uvede z odlokom Izvršni svet Skupščine SR Slovenije.
6. člen
Samoupravni skladi za intervencije v kmetijstvu in porabi
hrane v SR Sloveniji sprejmejo dogovor o enotni politiki in
ukrepih pri pospeševanju proizvodnje hrane za leto 1987.
7. člen
Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu

OBRAZLOŽITEV
I. UVOD
Zbor občin in Zbor združenega dela Skupščine SR Slovenija sta na zasedanju dne 24. 9. 1986 sprejela predlog za
izdajo z osnutkom zakona o določitvi obveznosti plačevanja
prispevka za pospeševanje družbeno organizirane proizvodnje hrane v letu 1987 in predlagatelju naložila, da po proučitvi
pripomb, predlogov in mnenj, ki so jih na predlog za izdajo in
osnutek zakona dali delegati na delovnih telesih Skupščine
SR Slovenije, pripravi predlog zakona in v njem ustrezno
upošteva pripombe, predloge in mnenja.
Predlog za izdajo z osnutkom zakona so pred zbori obravnavali. Zakonodajno pravna komisija, Komisija za spremljanje
izvajanja zakona o združenem delu, Odbor za družbenoekonomske odnose in razvoj, Zbora občin, Odbor za finance
Zbora občin, Odbor za finance in kreditno monetarno politiko
Zbora združenega dela in Odbor za kmetijstvo Zbora združenega dela.
II. UPOŠTEVANJE PRIPOMB, PREDLOGOV
MNENJ IN STALIŠČ
Na predlog za izdajo z osnutkom zakona ni bilo pripomb,
temveč je bil izražen le pomislek o ustreznosti stopnje prispevka za te namene.
V odbodju 1982-1985 so delavci in delovni ljudje plačevali
iz osebnih dohodkov 0,4% za pospeševanje proizvodnje
hrane. V letu 1986 so bili prejšnji nameni uporabe razširjeni še
na sofinanciranje obrambe pred točo in na posebno obravnavanje hribovitih območjih ter območij s težjimi proizvodnimi
pogoji. Zaradi tega so delegati v Skupščini SR Slovenije
izglasovali amandma in zvišali stopnjo prispevka, ki jo je v
višini 0,4% predlagal Izvršni svet Skupščine SR Slovenije na
0,5%.
Tudi v letu 1987 naj bi se sredstva prispevka za pospeševa-
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nje proizvodnje hrane uporabljala za iste namene kot v letu
1986. Ta sredstva so eden od vzvodov, ki je v obdobju
1982-86 bistveno pripomogel k večji kmetijski proizvodnji in
boljši oskrbljenosti tržišča, kar naj bi bilo tudi v bodoče.
Ukrepi v pospeševanju proizvodnje hrane morajo biti dolgoročni, trajati morajo daljši čas, če žefimo doseči želene
učinke, s tem pa tudi cilje planskih aktov družbeno političnih
skupnosti. V družbenem planu SR Slovenije za obdobje
1986-1990 so kot cilji na področju kmetijstva opredeljeni
intenzifikacije kmetijske proizvodnje, njeno prestrukturiranje
in koncentracija ter povečanje tržne pridelave. To pa bomo
dosegli s programom, kakršnega že imamo za prvo leto srednjeročnega obdobja, zato predlagatelj meni, da je treba tudi v
letu 1987 obdržati enako stopnjo prispevka za pospeševanje
proizvodnje hrane kot je v letu 1986.
V predlogu zakona tudi ni več roka za predložitev programa
republiškega sklada za leto 1987, ker bo zakon predvidoma
sprejet v Skupščini SR Slovenije 19. 11. 1986, zato bo moral
republiški sklad pripraviti program neposredno po sprejemu
„ zakona.
III. FINANČNE IN DRUGE POSLEDICE ZAKONA
Predlagani zakon ne uvaja novih finančnih obveznosti.
Veljavni zakon o zagotavljanju in usmerjanju sredstev za
intervencije v proizvodnji hrane za leto 1986 namreč že
določa obveznost zagotavljanja sredstev iz osebnega
dohodka delavcev, in sicer po stopnji 0,5%.
Gre le za nadaljevanje interventnega zagotavljanja sredstev
za pospeševanje proizvodnje hrane do sprejetja samoupravnega sporazuma o temeljih plana samoupravnih interesnih
skupnosti, katerih ustanovitev je predvidena v letu 1987.
Uveljavitev zakona ne bo zahtevala novih administrativnih
in strokovnih služb in ne opravil, kajti vse to se že opravlja v
obstoječih samoupravnih skladih za intervencije v kmetijstvu
in porabi hrane.

poročevalec

PREDLOG ZAKONA
o zagotavljanju
blagovne

sredstev za republiške

rezerve v letu

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na 19. seji dne 2.
oktobra 1986 določil besedilo:
- PREDLOGA ZAKONA O ZAGOTAVLJANJU SREDSTEV
ZA REPUBLIŠKE BLAGOVNE REZERVE V LETU 1987,
ki vam ga pošiljamo v obravnavo na podlagi prve alinee
215. člena. 266. in 267.člena. poslovnika Skupščine SR
Slovenije.
Izvršni svet Skupščina SR Slovenije je na podlagi 85.
člena poslovnika Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije
in na podlagi 220. in 221. člena poslovnika Skupščine SR
1. člen
Za zagotovitev dela potrebnih sredstev za izvedbo programa republiških blagovnih rezerv v letu 1987, se s tem
zakonom uvaja poseben prispevek iz osebnega dohodka
delavcev v letu 1987, in sicer po stopnji 0,4%
2. člen
Zavezanci, vir, osnova, postopek in način zbiranja prispevka so določeni v 13. členu zakona o pospeševanju proizvodnje hrane in zagotavljanju osnovne preskrbe (Uradni list SRS
št. /86).
Obveznost plačevanja prispevka po tem zakonu velja za
zavezance od 1. januarja 1987 do sklenitve samoupravnega
sporazuma o temeljih plana Samoupravne interesne skupnosti za pospeševanje proizvodnje hrane in za osnovno preskrbo Slovenije (v nadaljnjem besedilu: republiška skupnost)
za obdobje od leta 1987 do leta 1990, vendar najdlje do 31.
decembra 1987. leta.
3. člen
Sredstva iz 1. člena tega zakona se v skladu s programom
republiških blagovnih rezerv za leto 1987 namenjajo za oblikovanje republiških blagovnih rezerv, in sicer:
- za osnovno preskrbo občanov in organizacij združenega
dela v primeru vojne in naravnih nesreč večjega obsega in

1987

(ESA-85)

Slovenije določil, da bodo kot njegovi predstavniki pri
delu skupščinskih delovnih teles sodelovali:
- Alojz KLEMENČIČ, član Izvršnega sveta in predsednik
Republiškega komiteja za tržišče in splošne gospodarske
zadeve,
- Metka ODERLAP, namestnica predsednika Republiškega komiteja za tržišče in splošne gospodarske zadeve,
- Roman KLADOŠEK, republiški podsekretar v Republiškem komiteju za tržišče in splošne gospodarske zadeve,
- Jože KOPUŠAR, pomočnik predsednika Republiškega
komiteja za tržišče in splošne gospodarske zadeve.
- za intervencije, s katerimi se preprečujejo večje motnje na trgu blaga osnovne preskrbe občanov.
4. člen
Sredstva prispevka po tem zakonu se plačujejo Samoupravnemu skladu za intervencije v kmetijstvu in porabi hrane v SR
Sloveniji, dokler le-ta v skladu z zakonom o pospeševanju
proizvodnje hrane in zagotavljanju osnovne preskrbe ne prenese sredstev, pravic, obveznosti in odgovornosti na republiško skupnost.
Ta sredstva se uporabljajo za nabavljanje blaga za republiške stalne blagovne rezerve, obnavljanje teh rezerv, zagotavljanje skladiščnih prostorov za potrebe teh rezerv, kritje manipulativnih stroškov, stroškov investicijskega in tekočega vzdrževanja republiških stalnih blagovnih rezerv ter kritje dela
obresti za republiške tržne blagovne rezerve.
5. člen
Za zagotovitev sredstev, potrebnih za izvajanje programv
občinskih blagovnih rezerv v letu 1987, lahko občinske skupščine z odlokom predpišejo prispevek iz osebnega dohodka
delavcev. Tudi za ta prispevek se smiselno uporabljajo
določbe tega zakona.
6. člen
Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
SRS.

OBRAZLOŽITEV
I. UVOD
Zbor občin in Zbor združenega dela Skupščine SR Slovenije sta na zasedanju dne 24. 9. sprejela predlog za izdajo z
osnutkom zakona o zagotavljanju sredstev za republiške blagovne rezerve v letu 1987. V svojih sklepih sta predlagatelju
naložila, da prouči pripombe: predloge in mnenja, ki so jih k
predlogu za izdajo in k osnutku zakona dali delegati na
delovnih telesih Skupščine SR Slovenije, ter po preučitvi
pripomb pripravi predlog zakona, v katerem bodo upoštevana
posredovana stališča in mnenja delegatov.
II. UPOŠTEVANJE PRIPOMB, PREDLOGOV,
MNENJ IN STALIŠČ
Na predlog za izdajo zakona z osnutkom zakona ni bilo
pripomb. Hkrati je namreč bil v obravnavi in na istem zasedanju zborov Skupščine SR Slovenije sprejet osnutek zakona o
ukrepih za pospeševanje proizvodnje hrane in zagotavljanje
osnovne preskrbe ter o samoupravni interesni organiziranosti
na teh področjih, na podlagi katerega je pripravljen predlog
zakona. V tem zakonu so določene zadeve posebnega družporočevalec

benega pomena, med drugim tudi blagovne rezerve, predpisana je obvezna ustanovitev samoupravnih interesnih skupnosti in obvezen 'prispevek za opravljanje zadev posebnega
družbenega pomena. Navedeni zakon bo predvidoma sprejet
v Skupščini SR Slovenije novembra 1986. Program blagovnih
rezerv, potreben obseg sredstev za ta program in stopnja
prispevka za te namene, bodo določeni v planskih aktih samoupravnih interesnih skupnosti. Postopek za ustanovitev
samoupravnih interesnih skupnosti in za sprejemanje njihovih planskih aktov je dolgotrajen, zato realno ni pričakovati,
da bi se sredstva za te potrebe zbirala na predvideni sistemski
način že s 1. januarjem 1987. leta. Ker pa gre za izvajanje
zadev posebnega družbenega pomena, predlagatelj meni, da
je treba zagotoviti kontinuiteto pri zagotavljanju sredstev za
financiranje blagovnih rezerv.
III. FINANČNE IN DRUGE POSLEDICE ZAKONA
Na podlagi predloženega zakona naj bi zagotovili sredstva
za financiranje blagovnih rezerv do sklenitve samoupravnega
sporazuma o temeljih plana novo ustanovljenih samoupravnih interesnih skupnosti za pospeševanje proizvodnje hrane
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in osnovno preskrbo, vendar najdlje do 31. 12. 1987. Sredstva
bi se zbirala iz prispevka iz osebnega dohodka delavcev po
stopnji 0,4%. Zavezanci, osnova, vir, postopek in način plačila
prispevka bi bili enaki kot doslej in kot so opredeljeni v 13.
členu predloga prej omenjenega zakona. Pravtako bi se sredstva kot doslej nakazovala republiškemu skladu, dokler ta ne
bi prenesel sredstev, pravic, obveznosti in odgovornosti na
novo ustanovljeno republiško skupnost.
S sredstvi, pridobljenimi na podlagi predlaganega zakona,
bo poleg financiranja republiških stalnih blagovnih rezerv enako kot letos - treba zagotoviti tudi kritje dela obresti za
najete kredite za oblikovanje republiških tržnih blagovnih
rezerv.

Poleg ureditve financiranja republiških blagovnih rezerv, je
predvidena tudi pravna podlaga za sprejemanje odlokov
skupščin občin v uvedbi prispevkov iz osebnih dohodkov za
financiranje programov občinskih blagovnih rezerv.
Uveljavitev zakona ne bo zahtevala novih finančnih obveznosti, saj gre le za nadaljevanje interventnega zagotavljanja
sredstev za izvajanje programov republiških blagovnih rezerv.
Pravtako ne bodo potrebne nove administrativne in strokovne službe ter opravila, saj že dosedaj te naloge opravlja
Zavod SR Slovenije za rezerve, v občinah pa pristojni upravni
organi.

PREDLOG ZAKONA
o spremembah

in

dopolnitvah
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in

ki

(ESA-791)

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na 19. seji dne 2.
. oktobra 1986 določil besedilo:
- PREDLOGA ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O ZAJAMČENEM OSEBNEM DOHODKU IN
IZPLAČEVANJU OSEBNIH DOHODKOV V ORGANIZACIJAH ZDRUŽENEGA DELA, KI POSLUJEJO Z IZGUBO,
ki vam ga pošiljamo v obravnavo na podlagi prve alinee
215. člena, 266. in 267. člena poslovnika Skupščine SR
Slovenije.
1. člen
V zakonu o zajamčenem osebnem dohodku in izplačevanju
osebnih dohodkov v organizacijah združenega dela, ki poslujejo z izgubo (Uradni list SRS, št. 7/82 in 15/84) se tretji
odstavek 15. člena spremeni tako, da glasi:
»Tako določen znesek ne sme biti manjši od 60 odstotkov
poprečnega čistega osebnega dohodka delavcev v gospodarstvu SR Slovenije v predhodnem polletju.«
2. člen
17. člen se spremeni tako, da glasi:
»Temeljna organizacija, ki je v periodičnem obračunu za
šest oziroma devet mesecev izkazala izgubo v poslovanju,
sme od dneva, ko poteče rok, predpisan za predložitev periodičnega obračuna, v katerem je bila ugotovljena izguba, pa
do dneva, ko začne poslovati brez izgube, izplačevati akonotacije čistih osebnih dohodkov, največ do višine poprečnega
mesečnega čistega osebnega dohodka, izplačanega na
delavca v tej organizaciji v predhodnem obračunskem
obdobju, če ni drugače določeno v zveznem zakonu.«

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na podlagi 85.
člena poslovnika izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije
m na podlagi 220. in 221. člena poslovnika Skupščine SR
Slovenije določil, da bosta kot njegova predstavnika pri
delu skupščinskih delovnih teles sodelovala:
lzv
^,Z,Peterkomiteja
. TOŠ' član
bliškega
za delo,ršnega sveta in predsednik Repu- Franc ŠKUFCA, namestnik predsednika Republiškeaa
komiteja za delo.
3. člen
18., 19. in 20. člen se črtajo.
4. člen
V prvem odstavku 21. člena se znesek »5.000 din« nadomesti z zneskom »25.000 din«, znesek »50.000 din« pa z zneskom
»350.000 din«.
V drugem odstavku se znesek »500 din« nadomesti z zneskom »2.500 din«, znesek »5.000 din« pa z zneskom »25.000
din«.
5. člen
V 22. členu se znesek »3.000 din« nadomesti z zneskom
»15.000 din«, znesek »10.000 din« pa z zneskom »50.000 din«.
6. člen
Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
SRS, določbe '1., 2. in 3. člena pa se uporabljajo od 1.1. 1987.

OBRAZLOŽITEV
i.
Zbor združenega dela Skupščine SR Slovenije je obravnaval in sprejel osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah
zakona o zajamčenem osebnem dohodku in izplačevanju
osebnih dohodkov v organizacijah združenega dela, ki poslu10

jejo z izgubo (Uradni list SRS, št. 7/82 in 15/84) na svoji 2 seji
dne 28. maja 1986.
Izvršnemu svetu Skupščine SR Slovenije je Zbor združenega dela naložil, da pripravi predlog tega zakona. Obenem je
določil, da naj pri pripravi predloga zakona, predlagatelj proporočevalec

uči in ustrezno upošteva pripombe in predloge skupine delegatov za proučitev gradiv, ter stališča in pripombe skupin
delegatov iz razprave in pisne pripombe.
II.
Predlagatelj je pri pripravi predloga zakona izhajal iz ugotovitev in stališč ter sklepov Zbora združenega dela v vseh fazah
zakonodajnega postopka.
Pri oblikovanju rešitev v predlogu zakona je predlagatelj
temeljito proučil vse pripombe, mnenja in predloge, ki so bile
podane na skupini delegatov za proučitev gradiv, proučil pa je
tudi vsa ostala stališča in pripombe skupin delegatov, organizacij združenega dela in drugih, ki so posredovali svoje pripombe v času obravnave osnutka zakona.
Predlog zakona, ki po svoji vsebini pomeni zgolj uskladitev
z zakonom o sanaciji in prenehanju organizacij združenega
dela (Uradni list SFRJ, št. 41/80, 25/81, 66/81, 28/83, 20/84, 7/
85, 39/85, 9/86 in 43/86) se v vsebinskem pogledu razlikuje od
osnutka v naslednjem:
1. Upoštevan je predlog Republiškega sveta ZSS za spremembo 15. člena, po katerem naj bi se znesek, ki zagotavlja
materialno in socialno varnost delavca odmerjal upoštevaje
dosedanje kriterije, najmanj v višini 60% povprečnega čistega
osebnega dohodka delavcev v gospodarstvu SR Slovenije v
predhodnem polletju, tudi ko gre za določitev zneska v prvi
polovici leta in ne v višini 60% povprečnega čistega osebnega
dohodka delavcev v gospodarstvu SR Slovenije v preteklem
letu, kot je bilo doslej urejeno v zakonu.
Zato je v predlogu tretji odstavek 15. člena zakona spremenjen tako, da se kot spodnja meja za določitev zneska, ki
zagotavlja materialno in socialno varnost delavca, upošteva
najmanj 60% povprečnega čistega osebnega dohodka delavcev v gospodarstvu SR Slovenije v preteklem polletju.
Taka ureditev izhaja že iz 38. člena družbenega dogovora o
skupnih osnovah in merilih za samoupravno urejanje odnosov pri pridobivanju in delitvi dohodka v SFRJ (Uradni list
SFRJ, št. 2/85), katerega udeleženci so tudi Skupščina SR
Slovenije, Gospodarska zbornica Slovenije in Zveza sindikatov Slovenije. Sprememba člena torej pomeni realizacijo
obveznosti udeležencev navedenega družbenega dogovora.
2. V 4. in 5. členu predloga je upoštevano opozorilo Republiškega sekretariata za pravosodje in upravo po katerem je
potrebno zaradi uskladitve kazenskih določb z zakonom o
spremembah in dopolnitvah zakona o prekrških (Uradni list
SRS, št. 42/85) spremeniti zneske denarnih kazni, določenih v
21. in 22. členu zakona o zajamčenem osebnem dohodku in
izplačevanju osebnih dohodkov v organizacijah združenega
dela, ki poslujejo z izgubo.
III.
1. Pri oblikovanju predloga zakona predlagatelj ni mogel
upoštevati mnenj in pripomb, ki so jih podale skupine delegatov in nekatere organizacije združenega dela, da bi v zakonu
ohranili 20. člen, ki omogoča, da skupščina družbenopolitične skupnosti ali od nje pooblaščen organ lahko temeljni
organizaciji, ki je v periodičnem obračunu za 6 oziroma 9
mesecev izkazala izgubo v poslovanju, na njeno zahtevo
dovoli izplačilo akontacij osebnih dohodkov v večjem obsegu
kot to določa 17. člen zakona o zajamčenem osebnem
dohodku in izplačevanju osebnih dohodkov v organizacijah
združenega dela, ki poslujejo z izgubo. Ob izkazani izgubi ob
zaključnem računu pa 20. člen zakona določa, da skupščina
družbenopolitične skupnosti ali od nje pooblaščen organ
lahko temeljni organizaciji na njeno zahtevo dovoli izplačilo
akontacij v večjem obsegu kot to določa 19. člen veljavnega
zakona.
Skupine delegatov za gospodarsko področje iz občine
Idrija in občine Ravne na Koroškem so ob obravnavi osnutka
zakona podale pobudo, da bi kot izjema od določil zakona o
sanaciji in prenehanju organizacij združenega dela upoštevali
tudi rudnike, ki ne sodijo v dejavnost pridobivanje premoga,
torej tudi Rudnik živega srebra ter DO Rudnik svinca in
topilnica Mežica. Splošna služba Iskra Telematika iz Kranja je
k osnutku posredovala pripombo, da bi tudi dejavnost v
katero sodi njihova organizacija morali uvrstiti med izjeme.
Navedenih pripomb predlagatelj ni mogel upoštevati, ker
zakon o sanaciji in prenehanju organizacij združenega dela
ne omogoča drugačne ureditve v republiškem zakonu.
Prav tako predlagatelj ni mogel upoštevati pobude, da se
kot rok za izplačevanje osebnih dohodkov v višini z zakonom

zajamčenih osebnih dohodkov določi 1. maj, ter ustrezno
spremenijo roki za oddajo in sprejem sanacijskega programa,
ki bi moral biti sprejet pred tako predlaganim rokom, saj je ta
pobuda, po vsebini pobuda za dopolnitev zakona sanaciji in
prenehanju organizacij združenega dela. Tega ni mogoče
urejati z republiško zakonodajo. Ob prvi spremembi zakona o
sanaciji bomo navedene pobude in pripombe posredovali
predlagatelju sprememb in dopolnitev zveznega zakona.
2. Predlagatelj je pri oblikovanju predloga proučil tudi
novosti v zakonu o spremembah in dopolnitvah zakona o
sanaciji in prenehanju organizacij združenega dela (Uradni
list SFRJ, št. 43/86), ki ga je sprejela Skupščina SFRJ in se
nanašajo na 24. in 49. člen navedenega zakona.
V 24. členu zveznega zakona so kot izjema od osnovnih
določil zakona pri izplačevanju osebnih dohodkov ob izkazani izgubi v periodičnem obračunu za prvo polletje dodane
še organizacije združenega dela, ki opravljajo dejavnost proizvodnje morske soli, poljedelstva, kmetijskih storitev za rastlinsko proizvodnjo, visokih in nizkih gradenj, če v preteklem
letu niso poslovale z izgubo in če so v prvem polletju preteklega leta ustvarile manj kot 35% celotnega prihodka.
49. člen zveznega zakona pa je bil spremenjen tako, da je
način izplačevanja akontacij osebnih dohodkov po pokritju
izgube odvisen od načina pokrivanja izgube. Če se izguba
pokrije z nepovratnimi sredstvi oziroma odpisom terjatev, se
osebni dohodki lahko izplačujejo v skladu s samoupravnim
splošnim aktom, ob čemer je v sanacijski pogodbi mogoče
opredeliti do katere višine se smejo izplačevati osebni
dohodki. Če nadomesti izgubo s sanacijskim kreditom, sme
organizacija dokler ne posluje v tekočem letu brez izgube,
izplačevati osebne dohodke v višini povprečnih osebnih
dohodkov na delavca za predhodno leto v tej organizaciji.
Ob tem sme organizacija, ki je organizaciji nadomestila
izgubo s sanacijskim kreditom, dovoliti povečanje osebnih
dohodkov največ do 75% rasti izplačanih akontacij čistih
osebnih dohodkov na delavca v gospodarstvu republike v
tekočem letu v primerjavi s preteklim letom.
Omenjene spremembe so takšne narave, da ne terjajo
dodatnih sprememb in dopolnitev zakona o zajamčenem
osebnem dohodku in izplačevanju osebnih dohodkov v organizacijah združenega dela, ki poslujejo z izgubo, saj se 24. in
49. člen zveznega zakona uporabljata neposredno.
IV.
Za izvajanje tega zakona ne bodo potrebna finančna sredstva družbenopolitičnih skupnosti, organizacij združenega
dela, skupnosti in drugih samoupravnih organizacij in skupnosti. Prav tako niso potrebni za izvajanje tega zakona
posebni izvršilni predpisi.

ČLENI ZAKONA O ZAJAMČENEM
OSEBNEM DOHODKU IN
IZPLAČEVANJU OSEBNIH DOHODKOV
V ORGANIZACIJAH ZDRUŽENEGA
DELA, KI POSLUJEJO Z IZGUBO
(URADNI LIST SRS, ŠT. 7/82 IN 15/84),
KI SE SPREMINJAJO
15. člen
Najnižji znesek, ki zagotavlja materialno in socialno varnost
delavca (v nadaljnjem besedilu: znesek) določi Izvršni svet
Skupščine SR Slovenije po predhodnem mnenju Zveze sindikatov Slovenije in Gospodarske zbornice Slovenije. Pri določanju zneska izvršni svet upošteva vrednost osnovnih življenjskih potrebščin, gibanje osebnih dohodkov, usmeritve vsakoletne republiške resolucije o izvajanju družbenega plana na
področju delitve sredstev za osebne dohodke ter doseženo
Stopnjo družbene produktivnosti dela.
Znesek se določi in objavi v Uradnem listu SRS praviloma
dvakrat letno in sicer maja in decembra, na pobudo organov
in organizacij iz prejšnjega^ odstavka pa lahko tudi večkrat.
Tako določen znesek se uporablja pri izplačilih osebnih
11
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dohodkov od prvega dne naslednjega meseca pa objavi v
Uradnem listu SRS.
Znesek, določen v prvi polovici leta, ne sme biti nižji od 60%
poprečnega čistega osebnega dohodka delavcev v gospodarstvu v SR Sloveniji v predhodnem letu; znesek, določen v
drugi polovici leta pa ne nižji od 60% poprečnega čistega
osebnega dohodka delavcev v gospodarstvu v SR Sloveniji v
prvi polovici leta.
17. člen
Temeljna organizacija, ki je v periodičnem obračunu za šest
oz. devet mesecev izkazala izgubo v poslovanju, sme od
dneva, ko poteče rok, predpisan za predložitev periodičnega
obračuna, v katerem je bila ugotovljena izguba, in do dneva
ko začne poslovati brez izgube, izplačevati akontacije osebnih dohodkov do višine zneska poprečnega osebnega
dohodka, izplačanega na delavca v obračunskem obdobju
pred periodičnim obračunom, v katerem je izkazana izguba v
poslovanju, največ pa do višine poprečnega osebnega
dohodka, izplačanega na delavca, ki ga za območje SR Slovenije ugotovi Služba družbenega knjigovodstva na podlagi
podatkov za to predhodno obračunsko obdobje za podskupino, v katero je temeljna organizacija uvrščena po predpisih
o enotni klasifikaciji dejavnosti.
Določbe prejšnjega odstavka se ne uporabljajo za temeljne
organizacije združenega dela turističnega gospodarstva in
temeljne organizacije združenega dela za letališke storitve, ki
poslujejo sezonsko, za ugotovljene rezultate poslovanja po
periodičnem obračunu za obdobje januar-junij.
18. člen
Ne glede na določbo prejšnjega člena lahko temeljna organizacija izplačuje akontacije osebnih dohodkov v večjem znesku, in to:
- do višine, določene s samoupravnim splošnim aktom o
delitvi sredstev za osebne dohodke, če je izguba v poslovanju
manjša od stanja rezervnega sklada na zadnji dan obračunskega obdobja;
- do višine, določene s samoupravnim sporazumom, če je
s tem samoupravnim sporazumom določeno obvezno medsebojno kritje izgub in pod pogojem, da temeljne organizacije,
ki so to obveznost prevzele, ne poslujejo z izgubo ter da
razliko med zneskom sredstev, potrebnih za izplačilo akontacij osebnih dohodkov, in zneskom sredstev, ki jih je za ta
namen zagotovila temeljna organizacija, ki je poslovala z
izgubo, oz. dobljenih iz sklada skupnih rezerv, prenesejo na
žiro račun te temeljne organizacije.
19. člen
Temeljna organizacija, ki je izkazala v zaključnem računu
nekrito izgubo pri svojem poslovanju, izplačuje prve tri
mesece od dneva, ko poteče rok, predpisan za predložitev
zaključnega računa oz. od dneva, ko postane dokončna
odločba pristojne Službe družbenega knjigovodstva o ugotovitvi nekrite izgube, osebne dohodke največ do višine zneska
poprečnih osebnih dohodkov, izplačanih na delavca v zadnjem četrtletju prejšnjega leta. Kolikor pa izguba tudi po tem
roku ni pokrita ali ni sklenjen samoupravni sporazum o medseoojnih razmerjih v sanaciji oz. sklenjena prisilna poravnava
aii sprejeta odločitev o uvedbi stečaja, pa se izplačujejo
osebni dohodki v višini zajamčenih osebnih dohodkov, določenih na podlagi tega zakona.
20. člen
Skupščina družbenopolitične skupnosti ali od nje pooblaščen organ lahko temeljni organizaciji na njeno zahtevo dovoli
izplačilo akontacij osebnih dohodkov v večjem obsegu od
tistega, ki je določen v skladu s prvim odstavkom 17. člena
tega zakona, če ugotovi objektivni značaj vzrokov za izgubo,
ali oceni, da je zaradi narave in pomena dejavnosti to opravičljivo.
Skupščina družbenopolitične skupnosti ali od nje pooblaščen organ lahko temeljni organizaciji na njeno zahtevo dovoli
izplačilo akontacij osebnih dohodkov v večjem obsegu od
tistega, ki je določen v skladu z 19. členom tega zakona, če so
za razliko zagotovljena nepovratna sredstva.
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21. člen
Z denarno kaznijo od 5.000 din do 50.000 din se kaznuje za
prekršek temeljna organizacija, če ne izplača zajamčenega
osebnega dohodka v skladu s 4. členom tega zakona ali če ga
izplača v znesku, ki je manjši od zneska, določenega na
podlagi tretjega odstavka 8. člena tega zakona.
Z denarno kaznijo od 500 do 5.000 din se kaznuje tudi
odgovorna oseba temeljne organizacije, ki stori prekršek iz
prejšnjega odstavka
22. člen
Z denarno kaznijo od 3.000 do 10.000 din se kaznuje za
prekršek, kdor samostojno opravlja dejavnost z osebnim
delom s sredstvi v lasti občanov ali civilna pravna oseba, ki
ima delavce v delovnem razmerju, če jim ne izplačuje vsaj
osebnega dohodka v višini iz prvega odstavka 13. člena tega
zakona.

ČLENI ZAKONA O SANACIJI IN
PRENEHANJU ORGANIZACIJ
ZDRUŽENEGA DELA, KI UREJAJO
IZPLAČEVANJE OSEBNIH DOHODKOV
V PRIMERU POSLOVANJA Z IZGUBO
(URADNI LIST SFRJ, ŠT. 41/80, 25/81,
66/81, 28/83, 20/84, 7/85, 39/85, 9/86 in
43/86)
a) v periodičnem obračunu:
22. člen
Temeljna organizacija, ki je v periodičnem obračunu izkazala izgubo v poslovanju, izplačuje od dneva, ko poteče rok,
predpisan za predložitev periodičnega obračuna, do dneva,
dokler ne začne poslovati brez izgube, akontacije osebnih
dohodkov v skladu z republiškim oz. pokrajinskim zakonom,
vendar največ do višine povprečnega mesečnega čistega
osebnega dohodka, izplačanega na delavca v tej organizaciji
v predhodnem obračunskem obdobju.
Ne glede na prvi odstavek tega člena sme temeljna organizacija izplačevati akontacije osebnih dohodkov do višine;
1. določene s samoupravnim splošnim aktom, če je izguba
v poslovanju manjša od rezervnega sklada temeljne organizacije zadnjega dne obračunskega obdobja, za katero je v
periodičnem obračunu ugotovljena izguba v poslovanju;
2. določene s samoupravnim sporazumom, če je z njim
določeno obvezno medsebojno kritje izgub, pod pogojem, da
temeljne organizacije, ki so prevzele to obveznost, ne poslujejo z izgubo, in da so denarna sredstva prenesle najmanj v
znesku izkazane izgube na žiro račun oziroma interni račun
temeljne organizacije, katere izgubo krijejo.
23. člen
Temeljna organizacija lahko sklene, da bo sestavljala periodični obračun po poteku vsakega meseca; če po tem obračunu ugotovi, da ne posluje z izgubo, prenehajo obveznosti iz
18. člena ter posledice iz 20. člena in 22. člena tega zakona.
Periodični obračun iz prvega odstavka tega člena pošlje
temeljna organizacija pristojni službi družbenega knjigovodstva.
24. člen
Določbe 18., 21. in 22. člena tega zakona se ne uporabljajo
za ugotovljene rezultate poslovanja po periodičnem obračunu za obdobje januar-marec, v temeljnih organizacijah
združenega dela turističnega gospodarstva in temeljnih organizacij združenega dela za letališke storitve, ki poslujejo
sezonsko ter v temeljnih organizacijah združenega dela, ki
opravljajo dejavnost proizvodnje morske soli, poljedelstva,
kmetijskih storitev za rastlinsko proizvodnjo, visoke gradnje
in nizke gradnje, če v predhodnem letu niso izkazale izgube v
poročevalec

poslovanju in če so v prvem polletju omenjenega leta ustvarile
pod 35% celotnega prihodka - pa tudi ne za ugotovljene
rezultate poslovanja po periodičnem obračunu za obdobje
januar-junij.
b) v zaključnem računu:

49. člen
Temeljna organizacija, ki je izkazala v zaključnem računu
nepokrito izgubo v poslovanju, izplačuje od dneva, ko poteče
rok, predpisan za predložitev zaključnega računa, do dneva
dokler ne pokrije izgube oziroma dokler ne nadomesti sredstev v višini nepokrite izgube s sanacijskim kreditom, akontacije čistih osebnih dohodkov v višini z zakonom zajamčenih
osebnih dohodkov.
Če temeljna organizacija pokrije nepokrito izgubo, ki jo je
izkazala v zaključnem računu za predhodno leto, v sanacijskem postopku, izplačuje od dneva, ko pokrije izgubo s prejemom sredstev brez obveznosti vračanja oziroma z odpisom
terjatev po upnikih, akontacije osebnih dohodkov v skladu s
svojim samoupravnim splošnim aktom.
Ne glede na drugi odstavek tega člena se lahko s samoupravnim sporazumom oziroma pogodbo, ki jo skleneta sanator in temeljna organizacija, ki se sanira, uredi, do katere
višine se izplačujejo osebni dohodki delavcev v temeljni organizaciji, ki se sanira, v obdobju, dokler temeljna organizacija
ne ugotovi, da posluje v tekočem letu brez izgub.
Če nadomesti temeljna organizacija nepokrito izgubo s
sanacijskim kreditom, sme, dokler ne ugotovi, da posluje v
tekočem letu brez izgub, izplačevati akontacije osebnih
dohodkov največ do višine poprečnega mesečnega čistega
osebnega dohodka, izplačanega na delavca za predhodno
leto v tej organizaciji.
Ne glede na četrti odstavek tega člena sme organizacija
združenega dela, banka oziroma druga družbena pravna
oseba, ki je temeljni organizaciji nadomestila izgubo s sanacijskim kreditom, s samoupravnim sporazumom o medsebojnih razmerjih v sanaciji oz. s pogodbo o sanacijskem kreditu
za obdobje, dokler temeljna organizacija ne ugotovi, da
posluje v tekočem letu brez izgub, dovoliti povečanje poprečnega mesečnega čistega osebnega dohodka iz četrtega
odstavka tega člena največ do 75% rasti izplačanih akontacij
čistih osebnih dohodkov na delavca s področja gospodarstva
na območju republike oziroma avtonomne pokrajine v tekočem letu v primerjavi s poprečnim čistim osebnim dohodkom,
izplačanim na delavca v predhodnem letu.
Določbe prvega do petega odstavka tega člena ne veljajo za
temeljne organizacije, ki so po odloku o enotni klasifikaciji
dejavnosti (Uradni list SFRJ, št. 34/76, 62/77, 77/80, 77/82 in
71/83) razvrščene v področje 13 — Zdravstveno in socialno
varstvo.
49. a člen
Temeljna organizacija, ki je izkazala izgubo v zaključnem
računu za predhodno leto, lahko zaradi uporabe 49. člena
tega zakona odloči, da periodični obračun sestavi po poteku
vsakega meseca.
Periodični obračun iz prvega odstavka tega člena pošlje
temeljna organizacija pristojni službi družbenega knjigovodstva.
49. b člen
!
Odstotek rasti izplačanih akontacij čistih osebnih dohodkov na delavca s področja gospodarstva v republiki oziroma
avtonomni pokrajini ugotovi služba družbenega knjigovodstva na podlagi podatkov iz zadnjih periodičnih obračunov
oziroma zaključnih računov, ki so jih temeljne organizacije
poslale službi družbenega knjigovodstva v 30 dneh po poteku
roka, predpisanega za predložitev periodičnega obračuna
oziroma zaključnega računa.
Odstotek rasti iz prvega odstavka tega člena objavi služba
družbenega knjigovodstva.
49. c člen
Temeljna organizacija mora poslati službi družbenega knjigovodstva skupaj z nalogom za izplačilo akontacije osebnih
dohodkov podatke o določenem znesku, do katerega sme
razpolagati z družbenimi sredstvi za izplačevanje akontacije
čistih osebnih dohodkov v skladu z 22. in 49. členom tega
zakona.

49. d člen
»Funkcionar, ki vodi zvezni upravni organ za finance, predpiše naslednji dan po uveljavitvi tega zakona način za določitev zneska sredstev za izplačilo akontacij čistih osebnih
dohodkov v skladu z 22. in 49. členom tega zakona.
221. a člen
Ne glede na prvi odstavek 49. člena tega zakona sme
temeljna organizacija, ki je izkazala v zaključenem računu za
leto 1984 oziroma leto 1985 nepokrito izgubo v poslovanju,
sme v letu 1985 oziroma v letu 1986 izplačevati od dneva, ko
poteče rok, predpisan za predložitev zaključnega računa za
leto 1984, oziroma za leto 1985, do dneva, dokler ne pokrije
izgube oziroma dokler ne nadomesti sredstev v višini nepokrite izgube s sanacijskim kreditom akontacije čistih osebnih
dohodkov do višine povprečnega mesečnega čistega osebnega dohodka na delavca v tej organizaciji za leto 1984
oziroma za leto 1985.
221. b. člen
Ne glede na drugi odstavek 49. člena ter 221. a člen tega
zakona sme pristojni organ v republiki oziroma avtonomni
pokrajini na podlagi zahteve temeljne organizacije v letu 1985
odobriti povečanje povprečnega mesečnega čistega osebnega dohodka iz drugega odstavka 49. člena tega zakona,
tudi preden temeljna organizacija pokrije oziroma nadomesti
izgubo ali sklene samoupravni sporazum o medsebojnih razmerjih v sanaciji.
Odobritev iz prvega odstavka tega člena se sme dati temeljnim organizacijam, ki so po odloku o enotni klasifikaciji
dejavnosti razvrščene v tele panoge oziroma podskupine:
Elektrogospodarstvo (panoga 0101); Pridobivanje premoga
(panoga 0102); Proizvodnja kemikalij za kmetijstvo (podskupina 011820); Mletje in luščenje žita (podskupina 013010);
Proizvodnja kruha in peciva (podskupina 013021); Proizvodnja sladkorja (podskupina 013060^; Proizvodnja rastlinskih olj
in masti (podskupina 013080); Železniški promet (panoga
0601), in organizacijam združenega dela v kmetijstvu, ki so jih
prizadele dolgotrajnejše posledice suše v poljedelski proizvodnji, mraz pa v nasadih v vinogradništvu, sadjarstvu in
oljčnih nasadih, če je z zakonom oziroma s sklepom skupščine družbenopolitične skupnosti ali s samoupravnim sporazumom urejeno zagotavljanje sredstev za kritje izgub teh
temeljnih organizacij najpozneje do 31. decembra 1985.
Odobritev iz prvega odstavka tega člena se sme dati organizacijam iz drugega odstavka tega člena tudi, če izkažejo
izgubo po periodičnem obračunu v letu 1985.
221. c člen
Ne glede na drugi odstavek 49. člena ter 221. a člen tega
zakona sme pristojni organ v republiki oziroma avtonomni
pokrajini na podlagi zahteve temeljne organizacije v letu 1986
odobriti povečanje povprečnega mesečnega čistega osebnega dohodka iz petega odstavka 49. člena tega.zakona, tudi
preden temeljna organizacija pokrije oziroma nadomesti
izgubo ali sklene samoupravni sporazum o medsebojnih razmerjih v sanaciji.
Odobritev iz prvega odstavka tega člena se sme dati temeljnim organizacijam, ki so po odloku o enotni klasifikaciji
dejavnosti razvrščene v tele panoge oziroma podskupine:
Elektrogospodarstvo (panoga 0101); Pridobivanje premoga
(panoga 0102); Proizvodnja kemikalij Za kmetijstvo (podskupina 011820); Mletje in luščenej žita (podskupina 013010);
Proizvodnja nafte in zemeljskega plina (0104); Proizvodnja
naftnih derivatov (0105); Proizvodnja kruha in peciva (podskupina 013021); Proizvodnja sladkorja (podskupina 013060);
Proizvodnja rastlinskih olj in masti (podskupina 013080); Živinoreja (podskupina 020140); Železniški promet (panoga
0601); PTT storitve (0609); in organizacijam združenega dela v
kmetijstvu, ki so jih prizadele dolgotrajnejše posledice suše v
poljedelski proizvodnji, mraz pa v nasadih v vinogradništvu,
sadjarstvu in oljčnih nasadih, če je z zakonom oziroma s
sklepom skupščine družbenopolitične skupnosti ali s samoupravnim sporazumom urejeno zagotavljanje sredstev za kritje
izgub teh temeljnih organizacij najpozneje do 31. decembra
1986.
Odobritev iz prvega odstavka tega člena se sme dati organizacijam iz drugega odstavka tega člena tudi, če izkažsjo
izgubo po periodičnem obračunu v letu 1986.

PREDLOG ZAKONA
o spremembah
sodnih

taksah

in

dopolnitvah

(ESA-82)

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na 19. seji dne 2.
oktobra 1986 določil besedilo:
- PREDLOGA ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O SODNIH TAKSAH,
ki vam ga pošiljamo v obravnavo na podlagi prve aline/e
215. člena, 266. in 267. člena poslovnika Skupščine SR
Slovenije.
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na podlagi 85.
člena poslovnika Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije
1. člen
V drugem odstavku 6. člena zakona o sodnih taksah (Uradni
list SRS, štev. 30/78, 10/79 in 36/83) se znesek »1.000 din«
nadomesti z zneskom »5.000 din«.
Za tretjim odstavkom se doda nov četrti odstavek, ki se
glasi:
»(4) Sodne takse v taksnih vrednotnicah se plačujejo s
sodnimi kolki enotne emisije, tiskanimi pri Narodni banki
Jugoslavije v apoenih, barvi in obliki, kot je to določeno v
dogovoru o enotni emisiji upravnih in sodnih kolkov (Uradni
list SFRJ, štev. 10/85).«
2. člen
7. člen se črta.
3. člen
V drugem odstavku 19. člena se znesek »3.000 din« nadomesti z zneskom »15.000 din«.
4. člen
V 1. točki 22. člena se znesek »12.000 din« nadomesti z
zneskom »50.000 din«.
V 2., 6. in 7. točki se zneski »3.000 din« nadomestijo z zneski
»15.000 din«.
V 3. točki se znesek »3.000 din« nadomesti z zneskom
»50.000« din.
V 4. točki se znesek »6.000 din« nadomesti z zneskom
»25.000 din«.
V 5. točki se znesek »4.000 din« nadomesti z zneskom
»15.000 din«.
V 8. točki se znesek »8.000 din« nadomesti z zneskom
»25.000 din«.
5. člen
V četrtem odstavku 29. člena se znesek »1.000 din« nadomesti z zneskom »5.000 din«.
6. člen
V 31. členu se znesek »40 din« nadomesti z zneskom »200
din«.
7. člen
35. člen se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Če je bila taksa plačana v gotovini, pošlje sodišče
zahtevo za vrnitev takse s potrebnimi podatki za finance
pristojnemu upravnemu organu občine, na območju katere
ima sodišče svoj sedež.
(2) Če je bila taksa plačana v sodnih kolkih, pošlje sodišče
zahtevo za vrnitev takse s potrebnimi podatki za finance
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in na podlagi 220. in 221. člena poslovnika Skupščine SR
Slovenije določil, da bodo kot njegovi predstavniki pri
delu skupščinskih delovnih teles sodelovali:
- Janez ZAJC, član Izvršnega sveta in republiški sekretar za pravosodje in upravo,
- Jože TRATNIK, namestnik republiškega sekretarja za
pravosodje in upravo,
- Janez BREZNIK, pomočnik republiškega sekretarja
za pravosodje in upravo.
pristojnemu upravnemu organu občine, na območju katere je
stalno prebivališče oziroma sedež takšnega zavezanca.
(3) O zahtevi za vrnitev takse odloči za finance pristojni
upravni organ občine.
(4) Taksa se vrne v breme vplačilnega računa sodnih taks.«
8. člen
38. člen se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Republiški sekretariat za finance je pooblaščen skleniti
z Narodno banko Jugoslavije pogodbo o tiskanju, načinu
dajanja v obtok in distribuciji sodnih kolkov ter o znesku
nadomestila za kritje stroškov v zvezi s temi deli.
(2) Prodaja, zamenjava in umik sodnih kolkov enotne emisije iz prodaje se poveri Službi družbenega knjigovodstva v
SR Sloveniji, o čemer ta sklene pogodbo z Narodno banko
Jugoslavije, v skladu s pogodbo iz prejšnjega odstavka tega
člena.
(3) Organizacije združenega dela, registrirane za prodajo
taksnih in davčnih vrednotnic v maloprodaji, kupujejo sodne
kolke pri službi družbenega knjigovodstva, pristojni za
občino, v kateri se bodo taksne vrednotnice prodajale.
(4) Provizija za prodajo sodnih kolkov v maloprodaji znaša
10% nominalne vrednosti kupljenih sodnih kolkov.«
9. člen
39. člen se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Osebe, ki iz kakršnegakoli razloga ne uporabijo kolkov,
ki so v obtoku, lahko kolke zamenjajo za gotovino samo na
blagajnah, ki jih distribuirajo, in proti odbitku maloprodajne
provizije.
(2) Prodajalci kolkov na drobno, organizacije in fizične
osebe lahko zamenjajo kolke tekoče emisije, ki so se pri njih
naključno poškodovali, za nove pri blagajnah, ki jih distribuirajo. Kolkov, ki so bili nalepljeni na spis, ali so tako poškodovani, da ni mogoče ugotoviti, ali so bili uporabljeni ali naključno poškodovani, se ne sme zamenjati.«
10. člen
V prvem odstavku 40. člena se znesek »20.000 din nadomesti z zneskom »100.000 din«, v tretji in četrti vrsti pa se za
besedami »v nasprotju« besede »z drugim odstavkom prejšnjega člena tega zakona« nadomesti z besedami »s tretjim
odstavkom 38. člena tega zakona«.
V drugem odstavku se znesek »2.000 din« nadomesti z
zneskom »10.000 din«.
11. člen
Taksna tarifa se spremeni in dopolni tako, da se alasi'
»TAKSNA TARIFA
poročevalec

I. PRAVDNI IN IZVRŠILNI POSTOPEK
1. Vloga
Tarifna številka 1
(1) Za tožbo in nasprotno tožbo se plača po vrednosti
zahtevka naslednja taksa:
din
nad din
do din
2.000
20.000
3.000
20.000
40.000
4.000
40.000
100.000
5.600
100.000
200.000
7.200
200.000
300.000
8.600
300.000
400.000
400.000
1% od vrednosti ir)
znesek 4.600 din
S tem, da najvišja taksa ne sme presegati zneska 400.000
din.
(2) Za tožbo, ki obsega predlog za izdajo plačilnega naloga,
za predlog za izvršbo, za odpoved poslovne stavbe ali poslovnega prostora, za odgovor na tožbo, za odgovor na pritožbo
ali revizijo se plača polovica takse iz prvega odstavka te
tarifne številke.
(3) Za predlog za zavarovanje "po zakonu o izvršilnem
postopku, za predlog za vrnitev v prejšnje stanje, za predlog
za zavarovanje dokazov, za predlog za poskus poravnave
pred uvedbo postopka, za predlog za priznanje odločbe
tujega sodišča, za predlog za odlog izvršbe, za odgovor na
ugovor zoper sklep o izvršbi se plača taksa 300 din.
Pojasnilo:
a) Kadar oba zakonca sporazumno predlagata razvezo
zakonske zveze, se plača samo ena taksa za predlog.
b) Če se obravnava v sporu za razvezo zakonske zveze ali za
ugotovitev očetovstva hkrati tudi zahtevek za varstvo, vzgojo
in preživljanje otroka ali zahtevek za preživljanje zakonca, se
plača samo taksa za tožbo za razvezo zakonske zveze oziroma za tožbo za ugotovtev očetovstva.
c) Če je v sporu za razvezo zakonske zveze ali v sporu za
preživljanje otroka predlagana začasna odredba, se plača
samo taksa za tožbo za razvezo oziroma taksa za tožbo za
preživljanje.
č) Za predlog za izvršbo in za predlog za zavarovanje se
plača ena taksa tudi tedaj, kadar je predlaganih več sredstev
za izvršbo ali za zavarovanje, ne glede na to, ali istočasno ali
drugo za drugim dokler se izvršilni postopek s sklepom ne
ustavi.
d) Če obsega ena tožba več zahtevkov zoper istega
toženca, se taksa izračuna po vrednosti, ki predstavlja seštevek vrednosti vseh zahtevkov.
e) Če je v eni tožbi združenih več zahtevkov zoper več
tožencev in se zahtevki opirajo na bistveno istovrstno dejansko in pravno podlago, se taksa zaračuna po vrednosti vsakega posameznega zahtevka.
2. Odločbe
Tarifna številka 2
(1) Za sodbo prve stopnje in za sklep zaradi motenja posesti se plača po vrednosti spornega predmeta taksa iz prvega
odstavka tarifne številke 1.
(2) Za sodbo zaradi izostanka in za^odbo na podlagi pripoznave, izdano najkasneje na pripravljalnem naroku oziroma, če pripravljalnega naroka ni bilo, na prvem naroku za
glavno obravnavo, se plača polovica takse iz prvega odstavka
te tarifne številke.
(3) Za sklep o plačilnem nalogu in nalogu za izpraznitev
poslovne stavbe oziroma poslovnega prostora, za sklep o
predlogu za izvršbo in za sklep o stroških postopka, se plača
polovica takse iz prvega odstavka te tarifne številke.
(4) Za sklep o zavarovanju po zakonu o izvršilnem
postopku, za sklep s katerim se tožba zavrže, za sklep o
predlogu za vrnitev v prejšnje stanje, za sklep o zavarovanju
dokazov, za sklep o predlogu za priznanje odločbe tujega
sodišča se plača taksa 300 din.
poročevalec

Pojasnilo:
a) Za dopolnilno sodbo ali dopolnilni sklep se ne plača
taksa.
b) Če se izda med pravdo vmesna sodba, se plača taksa za
polno vrednost spornega predmeta. V takem primeru se ne
plača taksa za dokončno odločbo, ki se izda po vmesni sodbi.
c) če se izda med pravdo delna sodba, se plača taksa po
vrednosti zahtevka, o katerem je z njo odločeno. Za dokončno
odločbo se plača preostala taksa od skupno vtoževanega
zneska.
č) Za sodbo, ki jo izda sodišče prve stopnje v zvezi z
nasprotno tožbo, se plača taksa, kot da je sodišče nasprotno
tožbo posebej obravnavalo.
d) Ce je bilo več pravd združenih v skupno obravnavanje,
se plača taksa za sodbo v vsaki pravdi posebej, kot da pravde
niso bile združene.
e) Taksa za plačilni nalog in nalog za izpraznitev poslovne
stavbe oziroma poslovnega prostora se všteje v takso za
odločbo, ki jo izda sodišče na ugovor oziroma v takso za
poravnavo. Taksa za sklep o izvršbi na podlagi verodostojne
listine se všteje v takso za odločbo oziroma poravnavo (3.
odstavek 55. člena zakona o izvršilnem postopku).
f) Taksa za odločbo o predlogu za izvršbo oziroma zavarovanje in taksa za odločbo zaradi tožbe, v kateri je predlagana
izdaja plačilnega naloga, se plača takrat, ko se Vloži predlog
oziroma tožba.
g) Za sklep o izvršbi ali o zavarovanju se plača ena taksa
tudi tedaj, kadar je bilo odločeno o več sredstvih za izvršbo
oziroma zavarovanje, ne glede na to ali istočasno ali drugo za
drugim.
3. Pravna sredstva
Tarifna številka 3
(1) Za pritožbo zoper sodbo in zoper sklep v sporih zaradi
motenja posesti se plača dvojna taksa iz prvega odstavka
tarifne številke 1, s tem da najvišja taksa ne sme presegati
zneska 800.000 din.
(2) Za pritožbo zoper sklepa, za katere je predpisano plačilo sodne takse po tretjem odstavku tarifne številke 2, se
plača taksa po prvem odstavku tarifne številke 1.
(3) Za ugovor zoper plačilni nalog, za ugovor zoper nalog o
odpovedi poslovne stavbe oziroma poslovnih prostorov, za
ugovor zoper sklep o izvršbi in zavarovanju se plača taksa po
drugem odstavku tarifne številke 1.
(4) Za pritožbo zoper sklep, s katerim se tožba zavrže,
zoper sklep, s katerim se ugodi predlogu za vrnitev v prejšnje
stanje, ali se predlog zavrne, zoper sklep o priznanju odločbe
tujega sodišča, se plača taksa 500 din.
(5) Za revizijo in za predlog za obnovo postopka se plača
taksa kot za pritožbo.
4. Poravnava
Tarifna številka 4
(1) Za sodno poravnavo med pravdnim postopkom na prvi
stopnji ali pred uvedbo pravdnega postopka se plača polovica
takse iz prvega odstavka tarifne številke 1 po vrednosti, na
katero sta se stranki poravnali.
(2) Če je predmet poravnave neocenljiv, se plača taksa
I.000 din.
Pojasnilo:
Ce je bilo z vmesno sodbo odločeno o podlagi zahtevka,
nato pa sklenjena poravnava o njenem znesku, se ne plača
taksa za poravnavo.
II. NEPRAVDNI POSTOPKI
A. SPLOŠNE DOLOČBE
1. Predlogi
Tarifna številka 5
Za predlog, da se začne nepravdni postopek, se plača taksa
500 din.
15

Pojasnilo:
a) Takse po tarifnih številkah 5-8 se plačujejo v vseh
nepravdnih postopkih, razen tistih, za katere so takse v tej
taksni tarifi posebej določene.
bj V postopku za razglasitev za mrtvo osebo, ki je pogrešana v vojni, se ne plačajo takse po tarifnih številkah 5-8.
2. Odločbe
Tarifna številka 6
Za odločbo sodišča prve stopnje se plača taksa 1000 din.,
3. Pravna sredstva

(3) Za preklic oporoke pred sodiščem ali za vrnitev oporoke,
ki je v hrambi pri sodišču, se plača taksa 300 din.
(4) Za sestavo sporazuma potomca s prednikom o odpovedi
dediščini se plača taksa 500 din.
Pojasnilo:
a) Ne plača se nova taksa za hrambo, če se oporoka nadomesti z drugo, pač pa se plača taksa za vrnitev oporoke, ki se
nadomešča z drugo.
b) Ne plača se taksa za preklic, če se s poznejšo oporoko
prekliče prejšnja in hkrati sestavi nova oporoka.
2. a Postopek za določitev odškodnine

B. POSEBNE DOLOČBE ZA
POSAMEZNE VRSTE NEPRAVDNEGA
POSTOPKA

Tarifna številka 11 a
(1) Kadar se v postopku za določitev odškodnine plača
sodna taksa in se postopek zaključi s sklepom o določitvi
odškodnine, se za sklep prve stopnje plača po višini določene
odškodnine taksa iz prvega odstavka tarifne številke 1.
(2) Za sodno poravnavo se plača polovica takse iz prvega
odstavka te tarifne številke.
(3) Za pritožbo zoper odločbo sodišča prve stopnje se Dlača
taksa 1.500 din.
■
Pojasnilo:
a) Taksna obveznost po prvem odstavku te tarifne številke
nastane z vročitvijo sklepa o odškodnini udeležencu, ki mu je
naloženo plačilo odškodnine.
•
b) Taksna obveznost po drugem odstavku te tarifne številke,
nastane s sklenitvijo poravnave, taksna, obveznost po tretjem
odstavku pa z vložitvijo pritožbe.
c) Taksni zavezanec v primerih iz prvega in drugega
odstavka je udeleženec, ki mu je naloženo plačilo odškodnine, oziroma se je po poravnavi zavezal plačati odškodnino,
v primerih iz tretjega odstavka pa vložnik pritožbe.

1. Zapuščinski postopek

2. b Postopek za cenitev in prodajo stvari

Tarifna številka 7
Za pritožbo zoper odločbo sodišča prve stopnje se plača
taksa 1000 din.
Pojasnilo:
Takse za pritožbo v postopku za odvzem poslovne sposobnosti ne plača tisti, ki mu je odvzeta poslovna sposobnost
oziroma njegov zakoniti zastopnik ali skrbnik.
4. Poravnava
Tarifna številka 8
Za sodno poravnavo se plača polovica takse, predpisane za
odločbo.

Tarifna številka 9
(1) Za obravnavo zapuščine v postopku na prvi stopnji, če
se postopek zaključi s sklepom o dedovanju, se plača
popečna taksa po čisti vredosti zapuščine, ki znaša:
nad din
do din
din
20.000
1.000
20.000
40.000
2.000
'»0.000
100.000
4.000
100.000
200.000
6.000
200.000
400.000
10 000
400.000
800.000
16 000
800.000
2.000.000
24.000
2.000.000
40.000
(2) Za dodatni sklep o dedovanju se plača taksa od vrednosti naknadno ugotovljene zapuščine.
Pojasnilo:
a) Sodišče ugotavlja vrednost, ki je odločilna za odmero
poprečne takse po prostem preudarku, na podlagi izjav dedičev in podatkov, s katerimi razpolaga. Če je potrebno, lahko
odredi, da ocenijo vrednost izvedenci na stroške dedičev.
Vrednost čiste zapuščine se ugotovi po vrednosti, ki jo ima ob
cenitvi.
b) Ne plača se posebej taksa za delitev zapuščine, če jo
dediči sporazumno predlagajo, in je sporazum o delitvi vpisan
v sklep o dedovanju.
c) Ce sodišče ne opravi nove zapuščinske obravnave,
nastane takšna obveznost za dodatni sklep o dedovanju z
vročitvijo tega sklepa dedičem.
Tarifna številka 10
Za pritožbo zoper sklep o dedovanju in o volilu, za pritožbo
zoper dodatni sklep o dedovanju se plača taksa 1500 din.
2. Sestavitev in hramba oporoke
"Tarifna številka 11
(1) Za sestavo sodne oporoke se plača taksa 1.000 din.
(2) Za hrambo oporoke pri sodišču se plača taksa 500 din.
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Tarifna številka 11 b
(1) Za predlog za cenitev in prodajo stvari se plača polovica
takse po prvem odstavku tarifne številke 1.
(2) Za odločbo sodišča prve stopnje se plača taksa iz prvega
odstavka te tarifne številke.
(3) Za pritožbo zoper odločbo sodišča prve stopnje se plača
dvojna taksa iz prvega odstavka te tarifne številke.
3. Delitveni postopek
Tarifna številka 12
(1) Za predlog, da se opravi delitev stvari ali skupfif^
premoženja, se plača taksa po vrednosti stvari ali premoženja,"
ki se deli:
nad din
do din
din
20.000
1.000
20.000
200.000
2.000
200.000
400.000
3.000
!
400.000
2.000.000
4.000
2.000.000
4.000.000
5.000
4.000.000
6.500
(2) Za odločbo sodišča prve stopnje se plača dvojna taksa iz
prvega odstavka te tarifne številke.
(3) Za pritožbo zoper odločbo sodišča prve stopnje se plača
dvojna taksa iz prvega odstavka te tarifne številke.
4. Postopek za ureditev meje in postopek za
določitev zasilne poti
Tarifna številka 13
(1) Za predlog za ureditev meje in za predlog za določitev
zasilne poti se plača taksa 1.000 din.
(2) Za odločbo sodišča prve stopnje se plača taksa 2 000
din.
(3) Za pritožbo zoper odločbo sodišča prve stopnje se plača
taksa 2.500 din.
poročevalec

5. Overitev podpisov, pisave in prepisov
Tarifna številka 14
(1) Za overitev vsakega podpisa (ročnega znaka), pisave ali
prepisa oziroma fotokopije se plača taksa 300 din. Taksa za
overitev pisave ali prepisa se plača od vsakega lista.
(2) Za overitev prepisa listine, pisane v tujem jeziku, se
plača dvojna taksa iz prvega odstavka te tarifne številke.
(3) Za overitev podpisov na pooblastilih in za overitev podpisov na pogodbah se, ob istočasni overitvi plača ena sama
taksa, ne glede na to ali se overja en podpis ali več in ne glede
na to, koliko izvodov se overja.
(4) Ne plača se taksa za overitev listine, potrebne za uveljavljanje pravic iz socialnega zavarovanja v tujini.
(5) Ne plača se taksa za overitev podpisa na listini ali za
overitev prepisa listine, na podlagi katere občani pridobijo
pomoč iz solidarnostno zbranih sredstev za odpravo posledic
naravnih nesreč.
. (6) Za overitev podpisa na pogodbi se plača:
1. Za pogodbe, katerih vrednost znaša
do 20.000 din vrednosti 500 din
nad 20.000 din
do 40.000 din vrednosti 1.000 din
nad 40.000 din
do 200.000 din vrednosti 2.000 din
nad 200.000 din
1%
s tem^ da najvišja taksa ne sme presegati zneska 5.000 din.
2. Ce vrednost pogodbe ni ocenljiva, se plača taksa 1.000
din.
3. Za overitev sporazuma o delitvi skupnega premoženja
med zakoncema po sodniku se plača taksa 1.000 din.
4. Za overitev podaljšanja veljavnosti pogodbe se plača
polovica takse iz točke 1. oziroma 2.
(7) Če taksa ni plačana, se overitev ne opravi.
Pojasnilo:
Podpisi na listini, ki jo izda državni organ, organizacija
združenega dela ali druga pravna oseba, se štejejo za en
podpis, če je po predpisih ali pravilih pooblaščenih za podpisovanje dvoje ali več oseb.
6. Vpisi ladij v vpisnike
Tarifna številka 15
(1) Za predlog za dovolitev prvega vpisa ladje v vpisnik ladij
se plača taksa 5.000 din.
(2) Za sklep o vpisu se plača polovica takse iz prvega
odstavka te tarifne številke.
(3) Za predlog za druge vpise v vpisnike ladij in za sklepe o
teh vpisih se plača polovica takse iz prvega oziroma drugega
odstavka te tarifne številke.
(4) Za pritožbo zoper sklep o vpisu se plača taksa 6.000 din.
Pojasnilo:
Ce se v vlogi zahteva prvi vpis za več ladij, se plača taksa za
vsako ladjo posebej.
6 a Ustanavljanje sklada za omejitev
odgovornosti ladjarja
Tarifna številka 15 a
(1) Za predlog za ustanovitev sklada za omejitev odgovornosti ladjarja se plača taksa po prvem odstavku tarifne številke 1.
(2) Za sklep o ustanovitvi sklada iz prvega odstavka te
tarifne številke se. plača taksa, predpisana v prvem odstavku
tarifne številke 2.
(3) Za sklep o delitvi sklada za omejitev odgovornosti
ladjarja se plača dvojna taksa, predpisana v prvem odstavku
tarifne številke 2.
(4) Za pritožbo zoper sklep o delitvi sklada za omejitev
odgovornosti ladjarja se plača taksa kct za sklep o delitvi.
Tarifna številka 16
Za pomorski protest se plača taksa 1.000 din.
poročevalec

III. ZEMLJIŠKOKNJIŽNI POSTOPEK
1. Vloge
Tarifna številka 17
(1) Za zemljiškoknjižni predlog se plača taksa 500 din.
(2) Za zemljiškoknjižni predlog, s katerim se predlaga samo
vpis ali izbris zaznambe se plača taksa 300 din.
(3) Za pritožbo zoper odločbo sodišča prve stopnje se
plača taksa 500 din.
(4) Za sklep o pozivnem postopku se plača taksa 500 din.
Pojasnilo:
a) Če se zahteva z enim predlogom vpis ali izbris v zemljiški
knjigi več sodišč, se plača taksa tolikokrat, kolikor je sodišč,
pri katerih je treba opraviti vpis ali izbris.
To velja tudi, kadar gre za skupno zastavno pravico, in je
treba opraviti vpise tudi v sovložkih pri raznih sodiščih, ne
glede na to, da stranke v svoji vlogi niso izrecno zahtevale teh
vpisov.
b) Če se zahteva vpis ali izbris v kakšni vlogi iz tarifne
številke 1, se ne plača taksa posebej za zemljiškoknjižni
predlog.
c) Taksa iz te tarifne številke se ne plača v zadevah, ki so
navedene v pojasnilu č) točke 3., 4. in 8. tarifne številke 18.
2. Vpis
Tarifna številka 18
(1) Za vknjižbo ali predznambo lastninske pravice se plača
taksa od vrednosti do 4.000.000 din 1%, vendar najmanj 1.000
din, od presežka nad 4.000.000 din pa 0,5%.
(2) Če je pridobitni naslov, na podlagi katerega se opravi
vknjižba ali predznamba lastninske pravice, zavezan davku od
prometa z nepremičninami, se plača taksa od vrednosti do
4.000.000 din 0,5%, vendar najmanj 500 din, od presežka nad
4.000.000 din pa 0,25%.
(3) Za vknjižbo ali predznambo drugih stvarnih ali njim
enakih pravic se plača:
1) če je predmet pravice ocenljiv - 1%,
2) če predmet pravice ni ocenljiv - 1.000 din
3) za vpis pravice uporabe na družbeni lastnini - 1.000 din.
(4) Za zaznambo se plača taksa 500 din.
Pojasnilo:
a) Takso je treba plačati tudi, če se vpis opravi po uradni
dolžnosti, razen če gre za vpis, ki je takse oproščen (opomba
č).
b) Taksa za vpis se plača tudi, kadar se opravi vpis med
pravdnim, nepravdnim ali izvršilnim postopkom.
c) Taksa po 3. točki tretjega odstavka se plača tudi v
primeru, če gre za pripis posameznih parcel k že obstoječemu
vložku, pri katerem je vpisana pravica uporabe.
č) Ne plača se taksa za naslednje vpise:
1) za vpis opravičbe predznambe:
2) za popolni ali delni izbris kakšne vpisane pravice;
3) za vpis v korist družbenopolitične skupnosti;
4) za uradna dejanja v postopku za ureditev, osnavljanje in
popravljanje zemljiških knjig, razen, če je napaka nastala po
krivdi nosilca pravice, ter za prilagoditev zemljiških knjig
dejanskemu stanju in stanju v katastru. Ta oprostitev velja
tudi za postopek za obnovo uničenih zemljiških knjig;
5) za ponovni vpis iste, čeprav deloma ugasle pravice
zaradi pravdnega ali izvršilnega postopka v korist iste osebe.
Če je vrednost vpisane pravice večja, se plača predpisana
taksa za presežno vrednost;
" "
6) za vpis iste, čeprav deloma ugasle pravice na več nepremičninah, ki jih vodi v knjigah eno ali več sodišč; za prenos
iste pravice z ene nepremičnine na drugo nepremičnino
istega lastnika; za omejitev ali utesnitev iste pravice na del
iste nepremičnine; za razširitev iste pravice še na druge
nepremičnine istega lastnika; za razširitev skupnega poroštva
na posamezna zemljiškoknjižna telesa. Ta oprostitev velja
samo, če niso nastale spremembe glede obsega pravice in
glede upravičenca;
7) za vpis delitve lastninske pravice, pravice uporabe ali
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služnostne užitne pravice med vpisanimi udeleženci, če so
bile vpisane te pravice kot skupne;
8) za vpis na podlagi sklepa o dedovanju;
9) za vpis zastavne pravice na nepremičnino poroka, če je
ta pravica že vpisana na nepremičnino glavnega dolžnika, in
če je bila za ta vpis plačana taksa;
10) za poznejši vpis solastnine zakonca na nepremičnini, ki
je njuna skupna lastnina, če je samo eden od zakoncev vpisan
kot lastnik v zemljiški knjigi, in za vpis, s katerim se označi
idealni del vsakega zakonca na nepremičninah, ki so njuna
skupna lastnina.
IV. TAKSE V STEČAJNEM POSTOPKU
1. Vloge
Tarifna številka 19
(1) Za predlog, da se uvede stečaj nad organizacijo združenega dela ali nad obratovalnico samostojnega obrtnika se
plača taksa 300 din.
(2) Za predlog za prisilno poravnavo, se plača taksa 300
din.
(3) Za prijavo vsake posamezne terjatve upnikov se plača
taksa 500 din.
(4) Za pritožbo zoper odločbo stečajnega senata se plača
taksa 1.000 din.
Pojasnilo:
a) Takse po tej tarifni številki in po tarifni številki 20 se
plačujejo tudi v stečaju nad temeljno zadružno organizacijo,
temeljno organizacijo kooperantov, kmetijsko, obrtno in
drugo zadrugo ter pogodbeno organizacijo združenega dela.
b) Taksa za predlog za prisilno poravnavo se ne plača, če je
predlog vložil predlagatelj stečajnega postopka.
2. Poprečna taksa
Tarifna številka 20
(1) Poprečna taksa se plača:
1) V stečajnem postopku od seštevka zneskov, ki so bili
uporabljeni, ali so na razpolago za poravnavo dolgov stečajne
mase - 20%;
2) v postopku prisilne poravnave od seštevka zneskov, s
katerimi je bila dosežena prisilna poravnava - 1%.
Pojasnilo:
a) Poprečna taksa se šteje za dolg stečajne mase. To takso
mora plačati stečajni upravitelj.
b) Poprečno takso za prisilno poravnavo plača organizacija
združenega dela oziroma samostojni obrtnik, v katerega
korist je potrjena prisilna poravnava.
V. VPIS V SODNI REGISTER

(4) Za vpis konstituiranja delovne organizacije, ki ima v svoji
sestavi temeljne organizacije, se plača poleg takse iz tretjega
odstavka te tarifne številke še za vsako temeljno organizacijo
taksa 2.000 din.
(5) Za vpis organiziranja in konstituiranja sestavljene organizacije združenega dela, združitve v poslovno skupnost,
ustanovitve in konstituiranje skupnosti premoženjskega in
osebnega zavarovanja, se plača taksa 10.000 din.
(6) Za vpis opravljanja zunanjetrgovinskega prometa in drugih podatkov, ki jih določa zakon, se plača taksa 1.500 din.
(7) Za vpis sprememb podatkov se za vsak registrski list
plača taksa 1.500 din.
(8) Za vpis prenehanja subjekta vpisa se plača taksa 1.000
din.
(9) Organizacije združenega dela in drugi subjekti vpisa v
sodni register, ki opravljajo družbene dejavnosti, plačajo za
vpise polovico takse po tej tarifni številki.
(10) Določbe te tarifne številke se uporabljajo tudi za vpis
ustanovitve in konstituiranja drugih subjektov vpisa in za vpis
sprememb pri teh subjektih.
Pojasnilo:
a) Določbe tretjega in četrtega odstavka te tarifne številke
veljajo tudi za vpis organiziranja in konstituiranja delovne
organizacije, ki nastane zaradi sprememb v organiziranju
delovne organizacije ali zaradi izločitve temeljne organizacije
iz sestava delovne organizacije.
b) Če se zahteva z isto vlogo več vpisov za isto organizacijo
združenega dela ali drug subjekt vpisa v sodni register, se
plača taksa za vsak vpis ali izbris posebej.
c) Za vpise v zvezi s stečajnimi postopkom se ne plača
taksa.
3. Vpis in evidentiranje poslovne enote
Tarifna številka 23
(1) Za vlogo za vpis ali evidentiranje poslovne enote se
plača polovica takse iz tarifne številke 21.
(2) Za vpis poslovne enote se plača polovica takse iz prvega
odstavka tarifne številke 22.
(3) Za vpis spremembe vpisanih podatkov pri poslovni enoti
se plača polovica takse iz sedmega odstavka tarifne številke
22.
(4) Za evidentiranje poslovne enote in za izbris poslovne
enote se plača taksa 500 din.
(5) Za vpis sprememb pri evidentirani poslovni enoti se
plača taksa 300 din.
VI. KAZENSKI POSTOPEK
NA ZASEBNO TOŽBO
1. Vloge

(1) Za vlogo za vpis v sodni register se plača taksa 300 din.
(2) Če se zahteva z isto vlogo več vpisov za isto organizacijo,
se plača ena taksa po prvem odstavku te tarifne številke.

Tarifna številka 24
(1) Za zasebno tožbo in za nasprotno tožbo se plača taksa
2.000 din. Ena sama taksa se plača tudi v primeru, če vlogo
vloži več zasebnih tožilcev, ali če je vložena zoper več obdolžencev, ali če obsega več kaznivih dejanj. Smiselno se besedilo tega odstavka uporablja tudi k tarifni številki 25.
(2) Za predlog za vrnitev v prejšnje stanje se plača taksa 600
din.

2. Vpis v sodni register

2. Odločbe

Tarifna številka 22
(1) Za vpis ustanovitve delovne organizacije se plača taksa
3.000 din.
(2) Za vpis ali izbris predznambe ali zaznambe se plača
taksa 1.000 din.
(3) Za vpis konstituiranja temeljne organizacije in delovne
organizacije, ki nima v svoji sestavi temeljnih organizacij, se
plača taksa 4.500 din.

Tarifna številka 25
(1) Za sodbo sodišča prve stopnje in za sklep, s katerim
Izreče sodišče sodni opomin, se plača taksa 2.000 din.
(2) Če izda isto sodišče za več kaznivih dejanj istega storilca
zaradi izločitve postopka posebne sodbe, se plača taksa za
sodbo samo enkrat.
(3) Za sklep o zahtevi za obnovo postopka se plača taksa
600 din.

1. Vloga
Tarifna številka 21
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poročevalec

3. Pravna sredstva
Tarifna številka 26
(1) Za pritožbo zoper sodbo sodišča prve stopnje in za
pritožbo zoper sklep, s katerim se izreče sodni opomin, se
plača taksa 3.000 din.
(2) Za odgovor na pritožbo se plača polovica takse iz prvega
odstavka tarifne številke 24.
(3) Za zah'tevo se izreden preizkus pravnomočne sodbe in
za zahtevo za obnovo postopka se plača taksa, kot za pritožbo.
VII. POSTOPEK V UPRAVNIH SPORIH
IN RAČUNSKIH UPRAVNIH SPORIH
1. Vloga
Tarifna številka 27
(1) Za tožbo zoper upravni akt se plača taksa 1000 din.
(2) Taksa po prejšnjem odstavku se plača tudi za zahtevo za
sodno varstvo zoper dokončne posamične akte in za zahtevo
za varstvo zaradi nezakonitega dejanja.
(3) Za tožbo za obnovo postopka se plača taksa 500 din.
(4) V računskih upravnih sporih se plača taksa povečana za
300% iz te tarifne številke in tarifne številke 28.
(5) Za pritožbo zoper sodbo sodišča v postopku v upravnem
sporu se plača taksa 1500 din.
2. Odločbe
Tarifna številka 28
(1) Za sodbo v postopku v upravnem sporu se plača taksa
3000 din.
(2) Taksa po prejšnjem odstavku se plača tudi za sodbo o
zahtevi za varstvo zoper dokončne posamične akte in o zahtevi za varstvo zaradi nezakonitega dejanja.
(3) Za sodbo v zadevah socialnega varstva se plača taksa
500 din.
(4) Za sodbo o obnovi postopka se plača taksa 500 din.
(5) Za sklep, s katerim se tožba zavrže, se plača taksa 500
din.
Pojasnilo:
Taksa iz prvega do četrtega odstavka te tarifne številke se
ne plača, če je tožbi ugodeno, in je izpodbijana odločba
odpravljena oziroma razveljavljena sodba ali sklep sodišča.
VIII. ZAHTEVA ZA SODNO VARSTVO
V POSTOPKU O PREKRŠKIH
Tarifna številka 29
(1) Za zahtevo za sodno varstvo se plača taksa 800 din.
(2) Za sodbo v postopku za sodno varstvo, s katero se
zahteva zavrne, se plača taksa 1000 din.
(3) Za sklep, s katerim se zahteva za sodno varstvo zavrže,
se plača taksa 800 din.

3. za uveljavljanje pravice do otroškega dodatka ali za
uveljavljanje pravice iz zdravstvenega, invalidskega in pokojninskega zavarovanja.
3. Potrdilo se ne izda, če taksa ni plačana.
2. Predpisi
Tarifna številka 31
(1) Za prepisovanje sodnih spisov ter za prepisovanje spisov iz
zbirke listin, ki ga opravi sodišče na zahtevo stranke, se plača
od lista izvirnika taksa 300 din. Za vsak nadaljnji izvod prepisa
in za prepis sodnega zapisnika, ki je bil napravljen s samim
izvirnikom, se plača od lista taksa 50 din.
(2) Za prepisovanje listin v tujem jeziku se poveča taksa iz te
tarifne številke za 50%.
(3) Prepis se ne izda, če taksa ni plačana.
3. Izpiski iz javnih knjig
Tarifna številka 32
(1) Za izpisek iz sodnega registra se plača za vsako začeto
stran taksa 300 din, za vsako overjeno fotokopijo registrskega
lista pa taksa 100 din.
(2) Za izpiske iz zemljiških knjig ali iz drugih javnih knjig, ki
jih vodijo sodišča, če se izdajo na za zahtevo stranke, se plača
od lista taksa 300 din.
(3) Za vsak nadaljnji izvod izpiska, ali če napravi izpisek ali
fotokopijo sama stranka, in ga predloži sodišču v potrditev, se
plača polovica takse iz te tarifne številke.
(4) Ne plača se taksa iz te tarifne številke za izpiske iz
zemljiških knjig in drugih javnih knjig o nepremičninah, ki se
izdajo strankam, da bi mogle uveljaviti pravico do otroškega
dodatka ali pravice iz zdravstvenega, invalidskega in pokojninskega zavarovanja.
(5) Izpisek ali fotokopija se ne izda, če taksa ni plačana.
4. Sodni pologi
Tarifna številka 33
(1) Za polog denarja, stvari in vrednostnih papirjev na zahtevo stranke se plača letno od vsakih začetih 4000 din vrednosti taksa 300 din.
(2) Taksa se plača za prvo leto naprej, za ostala leta pa
takrat, ko se polog dvigne. Začeto leto se šteje za celo leto.
(3) Če se prenese polog od enega sodišča k drugemu na
zahtevo položnika, se plača za prenos enoletna taksa.
(4) Taksna obveznost nastane z vložitvijo predloga.
5. Protesti
Tarifna številka 34
Za protest menice, čeka in drugih listin ali pogodb zaradi
neakceptiranja, neplačila, ali neizpolnitve in za nadomestitve
protestov po predpisih o menici in čeku se plača od vrednosti:
do 50.000 din
300 din
nad 50.000 din
600 din
6. Pravna pomoč

IX. POSEBNI PRIMERI
1. Sodna potrdila
Tarifna številka 30
(1) Za potrdilo se plača taksa 300 din. Če se izda potrdilo v
dveh ali več izvodih, se plača za vsak nadaljnji izvod 100 din.
(2) Ne plača se taksa iz te tarifne številke za potrdila:
1. izdana strankam, pričam, izvedencem in tolmačem o tem,
da so navzoči na naroku, če so morali priti na narok;
2. o pravnomočnosti in izvršljivosti sodne odločbe;
poročevaiec

Tarifna številka 35
(1) Za sestavo vloge, ki se da ustno na zapisnik pred sodiščem, vštevši tudi vloge, ki so sprejete na zapisnik na pripravljalnem naroku ali med glavno obravnavo, se plača polovica
takse, predpisane za vlogo.
(2) Za sestavo pogodbe pred sodiščem se plača
1) po vrednosti
do 20.000 din
1.500 din
nad 20.000 din
do 40.000 din
3.000 din
nad 200.000 din
7.000 din
2) Če vrednost pogodbe ni ocenljiva, in za sestavo spora19

zuma o delitvi skupnega premoženja zakoncev, se plača taksa
2000 din.
(3) Za overitev podpisov na pogodbi, sestavljeni pred sodiščem, se ne plača taksa.
Tarifna številka 36
Za vsako pot sodnega delavca zunaj sodišča na zahtevo
stranke zaradi sestave ali overitve listine se plača na glede na
število sodnih delavcev:
1) zaradi overitve taksa
300 din
2) zaradi sestave listine taksa
600 din
7. Druge zadeve

nad 3.000 din
nad 30.000 din

do 3.000 din
do 30.000 din

300 din
1.000 din
3.000 din

12. člen
(1) Takse za vloge, dejanja in listine, glede katerih je nastala
taksna obveznost do dneva, ko začne veljati ta zakon, se bodo
plačevale po dosedanjih predpisih in po dosedanji tarifi.
(2) Če je bila do uveljavitve tega zakona plačana taksa za
dejanje, ki naj bo opravljeno po uveljavitvi tega zakona, ni
treba plačati nove takse po tem zakonu, preveč plačana taksa
pa se ne vrne.
(3) Če po uveljavitvi tega zakona višje sodišče razveljavi
odločbo, ki jo je izdalo nižje sodišče, preden je začel veljati ta
zakon, za novo odločbo nižjega sodišča takse ni treba doplačati, preveč plačana taksa pa se vrne.

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

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

Zbor združenega dela in Zbor občin sta na svojih sejah dne
24. 9. 1986 obravnavala in sprejela predlog za izdajo zakona o
spremembah in dopolnitvah zakona o sodnih taksah z osnutkom zakona. Predlagatelju zakona, Izvršnemu svetu Skupščine SR Slovenije, sta naložila, da pripravi predlog zakona, pri
tem pa prouči in ustrezno upošteva pripombe, predloge in
mnenja delovnih teles Skupščine in zborov ter pripombe
skupin delegatov.
Predlagatelj je pri pripravi predloga zakona proučil vse
pripombe, predloge in mnenja, podana ob obravnavi predloga za izdajo zakona in zakonskega osnutka in jih ustrezno
upošteva! v obsegu, kot ga predlagani okvir zakonskih sprememb oziroma dopolnitev po njegovi oceni dopušča.
Predlagatelj je v predlogu zakona predvsem opravil
potrebne redakcijske popravke besedila v prvem odstavku 1.
člena, 7. členu in v prvem odstavku tarifne številke 15 taksne
tarife, na katere je bilo opozorjeno ob obravnavi osnutka
zakona v Zakonodajno-pravni komisiji.
Po proučitvi je predlagatelj v predlogu zakona ustrezno
upošteval predloge in mnenja, izražena ob obravnavi osnutka
zakona pri VII. poglavju taksne tarife (tarifni številki 27 in 28 postopek v upravnih sporih in računskih upravnih sporih), na
katerega so se tudi pretežno nanašale podane pripombe:
Na pripombo Komisije za pravosodje je predlagatelj predvsem terminološko uskladil besedilo naslova poglavja in
tarifne številke 27 z zakonom o službi družbenega knjigovodstva (Uradni list SFRJ, št. 70/83 in 16/86), ki v svojem 65. členu
predvideva računski upravni spor. Upoštevana je tudi pripomba komisije, da sodišča v SR Sloveniji ne odločajo v
sporih o deviznih zadevah in je del besedila četrtega odstavka
tarifne številke 27, ki je določalo sodne takse za to vrsto
sporov, v predlogu zakona kot sedaj nepotreben izpuščen.
Predlagatelj je deloma upošteval pripombo Zakonodajnopravne komisije in Komisije za pravosodje, da je potrebno v
taksni tarifi določiti bistveno višjo taksno obveznost za računske upravne spore, ki so strokovno izjemno zahtevni in odgovorni. V odnosu na osnutek zakona, kjer je za te spore predvideno 100% povečanje taksne obveznosti glede na splošne
postopke v upravnih sporih, je v predlogu zakona predlagano
v teh sporih povečanje takse za 300%. Tako bo taksa za tožbo
v računskih upravnih sporih po predlogu zakona znašala
4.000 din, taksa za sodbo pa 12.000 din. Ob tem pa meni, da
predlogu Komisije za pravosodje ni mogoče slediti v celoti ter
takso za tožbo v tovrstnih sporih dvigniti na 30.000 din, za
sodbo pa na 60.000 din, ker meni da bi bila takšna višina
taksne obveznosti v nekaterih primerih povsem v nesorazmerju z višino sredstev, glede katerih je sprožen računski
upravni spor, pa tudi načelno glede na funkcijo sodnega
varstva v teh zadevah tolikšno povečanje sodne takse po
njegovi oceni v tem trenutku ne bi bilo sprejemljivo.
V celoti pa je upoštevana pripomba Komisije za pravosodje,
da bi bilo potrebno ohraniti dosedanje razmerje med taksno
obveznostjo za tožbo in za sodbo v postopkih v upravnih

sporih in računskih upravnih sporih. V veljavni taksni tarifi je
bilo uveljavljeno razmerje ena proti tri, v osnutku zakona pa je
bila taksa za sodbo predvidena v dvojni višini takse za tožbo.
Upoštevajoč, da takse za sodbo v obravnavanih postopkih ni
potrebno plačati, če je tožbi ugodeno, je predlagatelj v besedilu predloga ohranil dosedaj veljavno razmerje s tem, da
predlaga zvišanje sodne takse za sodbo po prvem odstavku
tarifne številke 28 na 3.000 din (v osnutku zakona 2.000 din).
Tarifna številka 37, ki določa takso za opomin, je bila v
osnutku zakona predlagana v osnovnem besedilu in varianti.
Večina delovnih teles skupščine in zborov, kot tudi skupin
delegatov se je opredelila za variantno rešitev. Predlagatelj je
sledil tej opredelitvi, po kateri je potrebno plačilno disciplino
taksnih zavezancev izboljšati s primerno visokimi sodnimi
taksami za oporninsko poslovanje, in v predlog zakona vnesel
besedilo variante.
Pri oblikovanju predloga zakona pa predlagatelj ni mogel
upoštevati naslednjih pripomb oziroma predlogov:
Predloga skupine delegatov iz Tržiča, da bi se sodni kolki
tiskali v večji nominalni vrednosti, predlagatelj v predlogu
zakona ni mogel upoštevati, glede na to, da vrednost apoenov
sodnih kolkov določa dogovor o enotni emisiji upravnih in
sodnih kolkov (Uradni list SFRJ, št. 10/85), na katerega
določbe je SR Slovenija kot podpisnica dogovora vezana.
Predlagatelj meni, da bo to vprašanje potrebno rešiti z
ustrezno spremembo tega dogovora, ter bo sprožil pobudo v
smislu povečanja nominalne vrednosti sodnih kolkov.
Skupina delegatov iz Nove Gorice je predlagala spremembo
6. člena zakona, s katero naj bi se stimuliralo takojšnje plačilo
sodne takse in predložitev potrdila o plačilu takse, nasprotno
ravnanje taksnih zavezancev pa sankcioniralo. Predlagatelj
ocenjuje, da sprememba 6. člena zakona v tem smislu ni
potrebna, ker zakon že določa sankcijo za nepravočasno
plačilo sodne takse (taksa za opomin po tarifni številki 37),
prav tako pa tudi sankcionira nepredložitev potrdila o (pravočasnem) plačilu takse z ustrezno kazensko takso (četrti odstavek 29. člena zakona).
Predlagatelj je po temeljiti proučitvi ugotovil, da ne more
upoštevati sugestije Komisije za pravosodje k tarifni številki 4
v smislu znižanja takse za poravnavo. Predlagatelj namreč
meni, da sedanja taksna obveznost za poravnavo (v višini
polovice takse za sodbo) v zadostni meri stimulira sklepanje
sodnih poravnav. Po njegovi oceq[ višina sodne takse za
poravnavo v odnosu do višine vseh stroškov postopka v fazi
pred sklenitvijo poravnave (takse za tožbo, odgovor na tožbo,
stroški odvetnikov, izvedencev ipd.) ne predstavlja takšnega
deleža, da bi znižanje takse za poravnavo bistveno spodbujalo
stranke k sklepanju poravnav. Ob tem pa je po njegovem
mnenju potrebno upoštevati tudi okoliščino, da se večina
sodnih poravnav sklene šele potem, ko se je z delovanjem
sodišča dejansko in pravno stanje zadeve v določeni meri že
razčistilo. To sodno delo pa terja določeno odmeno, ki je
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glede na vse okoliščine poslovanja sodišč-zlasti temeljnih zaenkrat ne kaže zniževati.
Predlagatelj dalje ni mogel upoštevati pripombe iste komisije k tarifni številki 15 (vpis ladij v vpisnike ladij) v smeri
zvišanja takse, ker po proučitvi vprašanja ocenjuje, da so
takse po obravnavani tarifni številki, kot so bile predvidene v
osnutku zakona, primerne. Ob tem je potrebno pojasniti, da
vpisnike ladij ne vodijo sodišča temveč upravni organi, ki tudi
izvršujejo vpise. Sodišča izdajajo le določene sklepe v zvezi z
vpisovanjem ladij v vpisnike ladij, kar podrobno ureja zakon o
pomorski in notranji plovbi (Uradni list SFRJ, št. 22/77 in 13/
82) in je tako sodno delo v zvezi z vpisom ladij le eno izmed
serije uradnih opravil, ki jih je potrebno v zvezi z vpisom
opraviti. Stranko obremenjuje v zvezi z vpisi vrsta stroškov
oziroma dajatev, od katerih je sodna taksa, predpisana v
tarifni številki 15, le del stroškov, ki predstavlja delno nadomestilo za delo sodišča v zvezi s postopkom vpisa in to po oceni
predlagatelja primerno, glede na obseg in zahtevnost sodnega dela v teh zadevah.
V predlogu zakona tudi ni upoštevan predlog komisije za
pravosodje glede zvišanja sodne takse za tožbo in sodbo v
sporih o objavi informacije, mnenja ali odgovora. Predlagatelj
namreč meni, da postopka na podlagi tožbe za objavo informacije, mnenja ali odgovora o pogledu taksnih obveznosti ni
mogoče enačiti s postopkom na podlagi tožbe za objavo
popravka. Zakon o javnem obveščanju (Uradni list SRS, št. 2/
86) za prvo vrsto postopkov predvideva vodenje postopka po
določbah zakona o upravnih sporih, pri tožbi za objavo
popravkov pa ob smiselni uporabi določb zakona o pravdnem
postopku. Tako se tudi takšna obveznost pri prvi vrsti sporov
oblikuje po načelih, kot veljajo za upravni spor, pri drugi vrsti
sporov pa po načelih, kot veljajo za pravdni postopek. Glede
na naravo pravic, ki se varujejo v sporih o objavi informacije,
mnenja ali odgovora, predlagatelj meni, da določitev višje
takse za to vrsto sporov v primerjavi s takso za upravne spore
tudi načelno ne bi bila sprejemljiva.
V predlogu zakona tudi niso mogle biti upoštevane pripombe skupine delegatov iz Nove Gorice k IX. poglavju
taksne tarife. Predpisovanje posebne takse za sestavo pooblastila pred sodiščem v okviru pravne pomoči, ki jo strankam
daje sodišče, po oceni predlagatelja ni potrebno. Po veljavnih
predpisih so dolžna sodišča nuditi pravno pomoč občanom le
v obsegu, ki ga določajo procesni zakoni, sestavljati pogodbe,
za katere je predpisana sodna oblika in zapisovati sodne
poravnave. V drugih zadevah, kot je na primer sestavljanje
pooblastila, pa sodišča dajejo pravno pomoč le izjemoma
socialno ogroženim občanom, pri katerih pa uvedba nove
taksne obveznosti ne bi bila primerna in tudi ne smotrna, saj
bi se v takih primerih praviloma pojavljalo vprašanje taksne
oprostitve.
Po oceni predlagatelja tudi ni razlogov za večje povečevanje takse po tarifni števili 31 (prepisi). Potrebno je poudariti,
da se v praksi sodni spisi ne prepisujejo, temveč fotokopirajo,
kar bistveno zmanjšuje obseg sodnega dela. Po drugi strani
pa je tudi v interesu sodišča, da so spisi strank oziroma
njihovih pooblaščencev čimbolj kompletni, saj v tem primeru
stranke manj obremenjujejo sodne pisarne s pregledovanjem
spisov.
Upoštevana tudi n mogla biti pripomba iste skupine delegatov k tarifni številki 37, po kateri naj bi se v zakonu določilo, da
se opomin za plačilo takse pošilja direktno stranki, tudi v
primerih, ko ima le-ta odvetnika, ker način vročanja sodnih
pisanj ureja zakon o pravdnem postopku, katerega določb z
republiškim zakonom ni mogoče spreminjati. Pripomniti je
tudi potrebno, da se po določbah citiranega zakona šteje
vročitev pooblaščencu kot vročitev stranki tudi glede teka
zakonskih in sodnih rokov.
Komisija za pravosodje je podala predlog za proučitev
besedila 12. člena osnutka zakona. Po ponovni proučitvi te
določbe predlagatelj pojasnjuje, da je njen namen preprečiti
retroaktivno uporabo spremenjenih zakonskih določb. Ne
posega pa besedilo te določbe v tiste primere, kadar je
potrebno vrniti preveč plačano takso po določbah zakona,
kakor so oziroma bodo v veljavi do dneva uveljavitve predlaganega zakona.
Zakonodajno-pravna komisija je v razpravi o osnutku
zakona predlagala, da predlagatelj pri pripravi predloga
zakona natančneje pojasni za katere vrste sporov se kot
poročevalec

vrednost zahtevka za plačilo takse vzame znesek po 3. točki
22. člena zakona (spori zaradi motenja posesti). Po stališču
predlagatelja je potrebno kot vrednost zahtevka za plačilo
takse vzeti znesek po 3. točki 22. člena zakona vedno takrat,
kadar redno sodišče na podlagi ustrezno oblikovanega tožbenega zahtevka postopa po določbah osemindvajsetega
poglavja zakona o pravdnem postopku (postopek v pravdah
zaradi motenja posesti) in v zadevi meritorno odloča s sklepom, ne oziraje se na naravo lastninskih razmerij na stvari, na
katero se motenje posesti nanaša.
Komisija za pravosodje je tudi predlagala predlagatelju, da
prouči možnost poenostavitve plačevanja sodnih taks v gotovini v smeri boljše informiranosti taksnih zavezancev o vplačilnih računih, na katere se plačujejo sodne takse. Predlagatelj bo problem proučil, zlasti glede možnosti uvedbe enotnega vplačilnega računa za celotno republiko, kot tudi glede
ustrezne informiranosti strank o številki vplačilnega računa
sodnih taks.
Izvajanje zakona ne bo zahtevalo novih ali dodatnih sredstev družbenopolitičnih skupnosti. Za taksne zavezance bo
izvajanje zakona pomenilo uskladitev finančne obremenitve z
gibanjem vrednosti dinarja.

DOLOČBE ZAKONA, KI SE
SPREMINJAJO
6. člen
(1) Sodne takse se plačujejo v takšnih vrednostnicah
(sodni kolki) ali gotovini.
(2) V gotovini se plačujejo takse tedaj, kadar mora plačati
taksni zavezanec večjo takso kot 1.000 din.
(3) Takso v gotovini plača taksni zavezanec na prehodni
račun sodnih taks. Potrdilo o vplačilu takse se priloži vlogi, za
katero je taksa plačana.
7. člen
Pri plačilu taks se znesek takse zaokroži ,tako, da se del
zneska do 50 par ne upošteva, del nad 50 par pa zaokroži na 1
dinar.
19. člen
(1) V sporih o pravici do zakonite preživnine ali o terjatvi
posameznih zneskov zakonite preživnine se izračuna vrednost za plačilo takse tako, da se seštejejo dajatve za tri
mesece, razen če se zahteva preživnina za krajši čas.
(2) V postopku za izvršitev zahtevka za preživljanje otroka
ali zakonca se kot vrednost za plačilo takse vzame znesek
3.000 din.
22. člen
Kot vrednost zahtevka za plačilo takse se vzame:
1. v sporih za ugotovitev obstoja ali neobstoja zakonske
zveze, o veljavnosti ali razvezi zakonske zveze - znesek
12.000 din;
2. v sporih za ugotovitev ali izpodbijanje očetovstva in v
sporih o varstvu in vzgoji otrok - znesek 3.000 din;
3. v sporih zaradi motenja posesti - znesek 3.000 din;
4. v sporih o stvarnih in osebnih služnostih in o dosmrtnem
preživljanju - znesek 6.000 din;
5. v sporih o odpovedi pogodbe o najemu ali zakupu stvari,
v sporih o odpovedi stanovanjskega razmerja, v spdorih o
odpovedi stanovanjske ali podstanovalske pogodbe. V sporih
za izpraznitev stanovanjskih prostorov, v sporih za odpoved
najemne pogodbe in za izpraznitev poslovne stavbe oz.
poslovnega prostora - znesek 4,000 din;
6. če se zahteva zavarovanje dokazov pred začetkom
pravde - znesek 3,000 din;
7. v sporih za objavo popravka - znesek 3.000 din;
8. v vseh drugih primerih, če v tem zakonu ni določeno
drugače - znesek 8.000 din.
21

29. člen
(1) Če taksni zavezanec ne plača takse v roku, ki je določen
v 26. oziroma 28. členu tega gzakona, sporoči sodišče to v
nadaljnjem roku 15 dni upravi za družbene prihodke občine, v
kateri ima taksni zavezanec svoje stalno prebivališče (sedež),
naj takso prisilnoč izterja, na spisu pa zaznamuje, da je
omenjeni organ obveščen o neplačani taksi.
(2) Ce taksni zavezanec nima stalnega prebivališča (sedeža)
v Jugoslaviji, pošlje sodišče sporočilo iz prejšnjega odstavka
udpravi za družbene prihodke občine, v kateri je sodišče, ali
upravi za družbene prihodke občine, v kateri ima taksni zavezanec kakšno premoženje.
(3)Ko prejme uprava za družbene prihodke občine sporočilo, izda odločbo, s katero naloži taksnemu zavezancu, naj v
15 dneh od prejema odločbe plača dolžno takso in 50%
pribitka nanjo kot kazensko takso. Če taksni zavezanec v tem
roku takse ne plača, se obe taksi prisilno izterjata in knjižita
na račun prihodkov od sodnih taks.
(4) Če upravni organ ugotovi, da je bila taksa plačana v
gotovini, pa taksni zavezanec ni predložil potrdila o plačilu, se
zaračuna in izterja samo kazenska taksa v višini 10%, vendar
ne več kot 1.000 din. Če taksa ni bila plačana pravočasno, se
izterja kazenska taksa pod tretjem odstavku tega člena.
31. člen
Če neplačane takse v posamezni zadevi ne presegajo skupnega zneska 40 dinarjev, se ne uporabljajo določbe tega
poglavja o prisilni izterjavi takse.
35. člen
(1)0 zahtevi za vrnitev takse odloči s sklepom sodišče iz
prejšnjega člena tega zakona.
(2)Taksa se vrne v breme vplačilnega računa sodnih taks.
38. člen
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je pooblaščen, da z
drugimi republikami in avtonomnima pokrajinama sklene
dogovor o enotni izdaji taksnih vrednotnic.
39. člen
(1) Način prodaje taksnih vrednotnic na drobno določajo
skupščine občin.
(2) Pooblaščeni prodajalci taksnih vrednotnic v maloprodaji
smejo kupovati taksne vrednotnice samo pri enoti Službe
družbenega knjigovodstva, ki je pristojna za občino, v kateri
se bodo taksne vrednotnice prodajale.
40. člen
(1) Z denarno kaznijo do 20.000 din se za prekršek kaznuje
pooblaščeni prodajalec takšnih vrednotnic, če nabavi taksne
vrednotnice v nasprotju z drugim odstavkom prejšnjega člena
tega zakona.
(2) Z denarno kaznijo do 2.000 din se kaznuje tudi odgovorna oseba pooblaščenega prodajalca taksnih vrednotnic, ki
stori prekršek iz prejšnjega odstavka.
TAKSNA TARIFA
I. PRAVDNI IN IZVRŠILNI POSTOPEK
1. Vloga
Tarifna številka 1
(1) Za tožbo in nasprotno tožbo se plača po vrednosti
zahtevka naslednja taksa:
din
nad din
do din
300
5.000
500
5.000
10.000
1.000
10.000
30.000
1.400
30.000
50.000
1.800
50.000
80.000
2.150
80.000
100.000
1% od vredosti in
100.000
znesek 1.150 din
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s tem, da navišja taksa ne sme presegati zneska 100.000
din.
(2) Za tožbo, ki obsega predlog za izdajo plačilnega naloga,
za predlog za izvršbo, za odpoved poslovne stavbe ali poslovnega prostora, za odgovor na tožbo, za odgovor na pritožbo
ali revizijo se plača polovica takse iz prvega odstavka te
tarifne številke.
(3) Za predlog za zavarovanje po zakonu o izvršilnem
postopku, za predlog za vrnitev v prejšnje stanje, za predlog
za zavarovanje dokazov, za predlog za poskus poravnave
pred uvedbo postopka, za predlog za priznanje odločbe
tujega sodišča, za predlog za odlog in ustavitev izvršbe, za
odgovor na ugovor zoper sklep o izvršbi se plača taksa 60 din.
Pojasnilo:
a) Kadar oba zakonca sporazumno predlagata razvezo
zakonske zveze, se plača samo ena, taksa za predlog.
b) Če se obravnava v sporu za razvezo zakonske zveze ali za
ugotovitev očetovstva hkrati tudi zahtevek za varstvo, vzgojo
in preživljanje otroka ali zahtevek za preživljanje zakonca, se
plača samo taksa za tožbo za razvezo zakonske zveze oziroma za tožbo za ugotovitev očetovstva.
c) Če je v sporu za razvezo zakonske zveze ali v sporu za
preživljanje otroka predlagana začasna odredba, se plača
samo taksa za tožbo za razvezo oziroma taksa za tožbo za
preživljanje.
č) Za predlog za izvršbo in za predlog za zavarovanje se
plača ena taksa tudi tedaj, kadar je predlaganih več sredstev
za izvršbo ali za zavarovanje, ne glede na to, ali istočasno ali
drugo za drugim dokler se izvršilni postopek s sklepom ne
ustavi.
d) Če obsega ena tožba več zahtevkov zoper istega toženca,
se taksa izračuna po vrednosti, ki predstavlja seštevek vrednosti vseh zahtevkov.
e) Če je v eni tožbi združenih več zahtevkov zoper več
tožencev in se zahtevki opirajo na bistveno istovrstno dejansko in pravno podlago, se taksa zaračuna po vrednosti vsakega posameznega zahtevka.
2. Odločbe
Tarifna številka 2
(1) Za sodbo prve stopnje in za sklep zaradi motenj posesti
se plača po vrednosti spornega predmeta taksa iz prvega
odstavka tarifne številke 1.
(2) Za sodbo zaradi izostanka in za sodbo na podlagi pripoznave, izdano najkasneje na pripravljalnem naroku oziroma, če pripravljalnega naroka ni bilo, na prvem naroku za
glavno obravnavo, se plača polovico takse iz prvega odstavka
te tarifne številke.
(3) Za sklep o plačilnem nalogu in nalogu za izpraznitev
poslovne stavbe oziroma poslovnega prostora, za sklep o
predlogu za izvršbo in za sklep o stroških postopka, se plača
polovica takse iz prvega odstavka te tarifne številke.
(4) Za sklep o zavarovanju pa zakonu o izvršilnem
postopku, za sklep, s katerim se tožba zavrže, za sklep o
predlogu za vrnitev v prejšnje stanje, za sklep o zavarovanju
dokazov, za sklep o predlogu za priznanje odločbe tujega
sodišča se plača taksa 60 din.
Pojasnilo:
a) Za dopolnilno sodbo ali dopolnilni sklep se ne plača
taksa.
b) Če se izda med pravdo vmesna sodba, se plača taksa za
polno vrednost spornega predmeta. V takem primeru se ne
plača taksa za dokončno odločbo, ki se izda po vmesni sodbi.
c) Če se izda med pravdo delna sodba, se plača taksa po
vrednosti zahtevka, o katerem je z njo odločeno. Za dokončno
odločbo se plača preostala taksa od skupno vtoževanega
zneska.
č) Za sodbo, ki jo izda sodišče prve stopnje v zvezi z
nasprotno tožbo se plača taksa, kot da je sodišče nasprotno
tožbo posebej obravnavalo.
d) Ce je bilo več pravd združenih v skupno obravnavanje,
se plača taksa za sodbo v vsaki pravdi posebej, kot da pravde
niso bile združene.
e) Taksa za plačilni nalog in nalog za izpraznitev poslovne
stavbe oziroma poslovnega prostora se všteje v takso za
odločbo, ki jo izda sodišče na ugovor oziroma v takso za
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poravnavo. Taksa za sklep o izvršbi na podlagi verodostojne
listine se všteje v takso za odločbo oziroma poravnavo (3.
odstavek 55. člena zakona o izvršilnem postopku).
f) Taksa za odločbo o predlogu za izvršbo oziroma zavarovanje in taksa za odločbo zaradi tožbe, v kateri je predlagana
izdaja plačilnega naloga, se plača takrat, ko se vloži predlog
oziroma tožba.
g) Za sklep o izvršbi ali o zavarovanju se plača ena taksa
tudi tedaj, kadar je bilo odločeno o več sredstvih za izvršbo
oziroma zavarovanje, ne glede na to ali istočasno ali drugo za
drugim.
3. Pravna sredstva
Tarifna številka 3
(1) Za pritožbo zoper sodbo in zoper sklep v sporih zaradi
motenja posesti se plača dvojna taksa iz prvega odstavka
tarifne številke 1, s tem da najvišja taksa ne sme presegati
zneska 200.000 din.
(2) Za pritožbo zoper sklepe, za katere je predpisano plačilo sodne takse po tretjem odstavku tarifne številke 2. se
plača taksa po prvem odstavku tarifne številke 1.
(3) Za ugovor zoper plačilni nalog, za ugovor zoper nalog o
odpovedi poslovne stavbe oziroma poslovnih prostorov, za
ugovor zoper sklep o izvršbi in zavarovanju se plača taksa po
drugem odstavku tarifne številke 1.
(4) Za pritožbo zoper sklep, s katerim se tožba zavrže,
zoper sklep, s katerim se ugodi predlogu za vrnitev v prejšnje
stanje ali se predlog zavrne, zoper sklep o priznanju odločbe
tujega sodišča, se plača taksa 120 din
(5) Za revizijo in za predlog za obnovo postopka se plača
taksa kot za pritožbo.
4. Poravnava
Tarifna številka 4
(1) Za sodno poravnavo med pravdnim postopkom na prvi
stopnji ali pred uvedbo pravdnega postopka se plača polovico
takse iz prvega odstavka tarifne številke 1 po vrednosti, na
katero sta se stranki poravnali.
(2) Če je predmet poravnave neocenljiv, se plača taksa 240
din.
Pojasnilo:
Ce je bilo z vmesno sodbo odločeno o podlagi zahtevka,
nato pa sklenjena poravnava o njenem znesku, se ne plača
taksa za poravnavo.
II. NEPRAVDNI POSTOPKI
A. SPLOŠNE DOLOČBE
1. Predlogi
Tarifna številka 5
Za predlog, da se začne nepravdni postopek, se plača taksa
60 din.
Pojasnilo:
a) Takse po tarifnih številkah 5—8 se plačujejo v vseh
nepravdnih postopkih, razen tistih, za katere so takse v tej
taksni tarifi posebej določene.
b) V postopku za razglasitev za mrtvo osebo, ki je pogrešana v vojni, se ne plačajo takse po tarifnih številkah 5-8.
2. Odločbe
Tarifna številka 6
Za odločbo sodišča prve stopnje se plača taksa 100 din.
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3. Pravna sredstva
Tarifna številka 7
Za pritožbo zoper odločbo sodišča prve stopnje se plača
taksa 120 din.
Pojasnilo:
Takse za pritožbo v postopku za odvzem poslovne sposobnosti ne plača tisti, ki mu je odvzeta poslovna sposobnost oz.
njegov zakoniti zastopnik ali skrbnik.
4. Poravnava
Tarifna številka 8
Za sodno poravnavo se plača polovica takse, predpisane z
odločbo.
B. POSEBNE DOLOČBE
ZA POSAMEZNE VRSTE
NEPRAVDNEGA POSTOPKA
1. Zapuščinski postopek
Tarifna številka 9
(1) Za obravnavo zapuščine v postopku na prvi stopnji, če se
postopek zaključi s sklepom o dedovanju, se plača poprečna
taksa po čisti vrednosti zapuščine, ki znaša:
nad din
do din
din
5.000
200
5.000
10.000
400
10.000
30.000
1.000
30.000
50.000
1.500
50.000
100.000
2 500
100.000
200.000
4.000
200.000
500.000
6.000
500.000
10.000
(2) Za dodatni sklep o dedovanju se plača taksa od vrednosti naknadno ugotovljene zapuščine.
Pojasnilo:
a) Sodišče ugotavlja vrednost, ki je odločilna za odmero
poprečne takse po prostem preudarku, na podlagi izjav dedičev in podatkov, s katerimi razpolaga. Če je potrebno, lahko
odredi, da ocenijo vrednost izvedenci na stroške dedičev.
Vrednost čiste zapuščine se ugotovi po vrednosti, ki jo ima ob
cenitvi.
b) Ne plača se posebej taksa za delitev zapuščine, če jo dediči
sporazumno predlagajo in je sporazum o delitvi vpisan v sklep
o dedovanju.
c) Če sodišče ne opravi nove zapuščinske obravnave, nastane
taksna obveznost za dodatni sklep o dedovanju z vročitvijo
tega sklepa dedičem.
Tarifna številka 10
Za pritožbo zoper sklep o dedovanju in o volilu, za pritožbo
zoper dodatni sklep od dedovanju se plača taksa 200 din.
2. Sestavitev in hramba oporoke
Tarifna številka 11
(1) Za sestavo sodne oporoke se plača taksa 180 din.
(2) Za hrambo oporoke pri sodišču se plača taksa 100 din.
(3) Za preklic oporoke pred sodiščem ali za vrnitev oporoke, ki
je v hrambi pri sodišču, se plača taksa 60 din.
(4) Za sestavo sporazuma potomca s prednikom o odpovedi
dediščini se plača taksa 90 din.
Pojasnilo:
a) Ne plača se nova taksa za hrambo, če se oporoka nadomesti z drugo, pač pa se plača taksa za vrnitev oporoke, ki se
nadomešča z drugo.
b) Ne plača se taksa za preklic, če se s poznejšo oporoko
prekliče prejšnja in hkrati sestavi nova oporoka.
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3. Delitveni postopek
Tarifna številka 12
(1) Za predlog, da se opravi delitev stvari ali skupnega premoženja, se plača taksa po vrednosti stvari ali premoženja, ki se
deli:
nad din
do din
din
5.000
200
5.000
50.000
500
50.000
100.000
700
100.000
500.000
1.000
500.000
1,000.000
1.200
1,000.000
1.600
(2) Za odločbo sodišča prve stopnje se plača dvojna taksa
iz prvega odstavka te tarifne številke.
(3) Za pritožbo zoper odločbo sodišča prve stopnje se
plača dvojna taksa iz prvega odstavka te tarifne številke.
4. Postopek za ureditev meje in postopek za
določitev zasilne poti
Tarifna številka 13
(1) Za predlog za ureditev meje in za predlog za določitev
zasilne poti se plača taksa 200 din.
(2) Za odločbo sodišča prve stopnje se plača taksa 600 din.
(3) Za pritožbo zoper odločbo sodišča prve stopnje se
plača taksa 600 din.

(2) Za sklep o vpisu se plača polovico takse iz prvega
odstavka te tarifne številke.
(3) Za predlog za druge vpise v vpisnike ladij in za sklepe o
teh vpisih se plača polovico takse iz prvega oziroma drugega
odstavka te tarifne številke.
(4) Za pritožbo zoper sklep o vpisu se plača taksa 1.500 din.
Pojasnilo:
Če se v vlogi zahteva prvi vpis za več ladij, se plača taksa za
vsako ladjo posebej.
Ustanavljanje sklada za omejitev odgovornosti
ladjarja
Tarifna številka 15 a
(1) Za predlog za ustanovitev sklada za omejitev odgovornosti ladjarja se plača taksa do prvem odstavku tarifne številke 1.
(2) Za sklep o ustanovitvi sklada iz prvega odstavka te
tarifne številke se plača taksa predpisana v prvem odstavku
tarifne številke 2.
(3) Za sklep o delitvi sklada za omejitev odgovornosti
ladjarja se plača dvojna taksa predpisana v prvem odstavku
tarifne številke 2.
(4) Za pritožbo zoper sklep o delitvi sklada za omejitev
odgovornosti ladjarja se plača taksa kot za sklep o delitvi.
Tarifna številka 16
Za pomorski protest se plača taksa 200 din.

5. Overitev podpisov, pisave in prepisov
III. ZEMLJIŠKOKNJIŽNI POSTOPEK
Tarifna številka 14
(1) Za overitev vsakega podpisa (ročnega znaka), pisave ali
prepisa oziroma fotokopije se plača taksa 30 din. Taksa za
overitev pisave ali prepisa se plača od vsakega lista.
(2) Za overitev prepisa listine, pisane v tujem jeziku, se
plača dvojna taksa iz prvega odstavka te tarifne številke.
(3) Za overitev podpisov na pooblastilih in za overitev podpisov na pogodbah se ob istočasni overitvi plača ena sama
taksa, ne glede na to ali se overja en podpis ali več in ne glede
na to, koliko izvodov se overja.
(4) Ne plača se taksa za overitev listine, potrebne za uveljavljanje pravic iz socialnega zavarovanja v tujini.
(5) Ne plača se taksa za overitev podpisa na listini ali za
overitev prepisa listine, na podlagi katere občani pridobijo
pomoč iz solidarnostno zbranih sredstev za odpravo posledic
naravnih nesreč.
(6) Za overitev podpisa na pogodbi se plača:
1) Za pogodbe, katerih vrednost znaša
do 5.000 din vrednosti
100 din
nad 5.000
do 10.000 din vrednosti
200 din
nad 10.000
do 50.000 din vrednosti
400 din
nad 50.000
1%
s tem, da najvišja taksa ne sme presegati zneska 1.200 din.
(2) Če vrednost pogodbe ni ocenljiva, se plača taksa 200
din.
(3) Za overitev sporazuma o delitvi skupnega premoženja
med zakoncema po sodniku se plača taksa 200 din.
(4) Za overitev podaljšanja veljavnosti pogodbe se plača
polovico takse iz točke 1) oziroma 2).
(7) Če taksa ni plačana, se overitev ne opravi.
Pojasnilo:
Podpisi na listini, ki jo izda državni organ, organizacija
združenega dela ali druga pravna oseba, se štejejo za en
podpis, če je po predpisih ali pravilih pooblaščenih za podpisovanje dvoje ali več oseb.
6. Vpisi ladij v vpisnike
Tarifna številka 15
j(1) Za predlog za dovolitev prvega vpisa ladje v vpisnik ladij
se plača taksa 1.000 din.
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1. Vloge
Tarifna številka 17
(1) Za zemljiškoknjižni predlog se plača taksa 100 din.
(2) Za zemljiškoknjižni predlog, s katerim se predlaga samo
vpis ali izbris zaznambe, se plača taksa 60 din.
(3) Za pritožbo zoper odločbo sodišča prve stopnje se plača
taksa 100 din.
(4) Za sklep o pozivnem postopku se plača taksa 70 din.
Pojasnilo:
a) Če se zahteva z enim predlogom vpis ali izbris v zemljiški
knjigi več sodišč, se plača taksa tolikokrat, kolikor je sodišč,
pri katerih je treba opraviti vpis ali izbris.
To velja tudi, kadar gre za skupno zastavno pravico in je
treba opraviti vpise tudi v sovložkih pri raznih sodiščih ne
glede na to, da stranke v svoji vlogi niso izrecno zahtevale teh
vpisov.
b) Če se zahteva vpis ali izbris v kakšni vlogi iz tarifne
številke 1, se ne plača taksa posebej za zemljiškoknjižni
predlog.
c) Taksa iz e tarifne številke se ne plača v zadevah, ki so
navedene v pojasnilu č) točke 3, 4 in 8 tarifne številke 18.
2. Vpis
Tarifna številka 18
(1) Za vknjižbo ali predznambo lastninske pravice se plača
taksa od vrednosti do 1,000.000 din 1% vendar najmanj 200
din, od presežka nad 1,000.000 din pa 0,5%.
(2) Če je pridobitni naslov, na podlagi katerega se opravi
vknjižba ali predznamba lastninske pravice zavezan davku od
prometa z nepremičninami, se plača taksa od vrednosti do
1,000.000 din 0,5%, vendar najmanj 100 din, od presežka nad
1,000.000 din pa 0,25%.
(3) Za vknjižbo ali predznambo drugih stvarnih ali njim
enakih pravic se plača:
(1) Če je predmet pravice ocenljiv - 1%
(2) Če predmet pravice ni ocenljiv - 200 din.
(3) Za vpis pravice uporabe na družbeni lastnini - 200 din.
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(4) Za zaznambo se plača taksa 60 din.
Pojasnilo:
a) Takso je treba plačati tudi, če se vpis opravi po uradni
dolžnosti, razen če gre za vpis, ki je taks oproščen (opomba
&)•
b) Taksa za vpis se plača tudi, kadar se opravi vpis med
pravdnim, nepravdnim ali izvršilnim postopkom.
c) Taksa po 3. točki tretjega odstavka se plača tudi v
primeru, če gre za pripis posameznih parcel k že obstoječemu
vložku, pri katerem je vpisana pravica uporabe.
č) Ne plača se taksa za naslednje vpise:
1) za vpis opravičbe predznambe,
2) za popolni ali delni izbris kakšne vpisane pravice,
3) za vpis v korist družbenopolitičnih skupnosti,
4) za uradna dejanja v postopku za ureditev, osnavljanje in
popravljanje zemljiških knjig razen, če je napaka nastala po
krivdi nosilca pravice, ter za prilagoditev zemljiških knjig
dejanskemu stanju in stanju v katastru. Ta oprostitev velja
tudi za postopek za obnovo uničenih zemljiških knjig;
5) za ponovni vpis iste, čeprav deloma ugasle pravice zaradi
pravdnega aH izvršilnega postopka v korist iste osebe. Če je
vrednost vpisane pravice večja, se plača predpisana taksa za
preseženo vrednost;
6) za vpis iste, čeprav deloma ugasle pravice na več nepremičninah, ki jih vodi v knjigah eno ali več sodišč; za prenos
iste pravice z ene nepremičnine na drugo nepremičnino
istega lastnika; za omejitev ali utesnitev iste pravice na del
iste nepremičnine; za razširitev iste pravice še na druge
nepremičnine istega lastnika; za razširitev skupnega poroštva
na posamezna zemljiškoknjižna telesa. Ta oprostitev velja
samo, če niso nastale spremembe glede obsega pravice in
glede upravičenca;
7) za vpis delitve lastninske pravice, pravice uporabe ali
služnostne užitne pravice med vpisanimi udeleženci, če so
bile vpisane te pravice kot skupne;
8) za vpis na podlagi sklepa o dedovanju;
9) za vpis zastavne pravice na nepremičnino poroka, če je ta
pravica že vpisana na nepremičnino glavnega dolžnika in če
je bila za ta vpis plačana taksa:
10) za poznejši vpis solastnine zakonca na nepremičnini, ki
je njuna skupna lastnina, če je samo eden od zakoncev vpisan
kot lastnik v zemljiški knjigi in za vpis, s katerim se označi
idealni del vsakega zakonca na nepremičninah, ki so njuna
skupna lastnina.
IV. TAKSE V STEČAJNEM POSTOPKU
1. Vloge
Tarifna številka 19
(1) Za predlog, da se uvede stečaj nad organizacijo združenega dela ali nad obratovalnico samostojnega obrtnika se
plača taksa 60 din.
(2) Za predlog za prisilno poravnavo se plača taksa 60 din.
(3) Za prijavo vsake posamezne terjatve upnikov se plača
taksa 100 din.
(4) Za pritožbo zoper odločbo stečajnega senata se plača
taksa 200 din.
Pojasnilo:
a) Takse po tej tarifni številki in po tarifni številki 20 se
plačujejo tudi v stečaju nad temeljno zadružno organizacijo,
temeljno organizacijo kooperantov, kmetijsko, obrtno in
drugo zadrugo ter pogodbeno organizacijo združenega dela.
b) Takso za predlog za prisilno poravnavo se ne plača, če je
predlog vložil predlagatelj stečajnega postopka.
2. Poprečna taksa
Tarifna številka 20
(i) Poprečna taksa se plača:
1) V stečajnem postopku od seštevka zneskov, ki so bili
uporabljeni ali so na razpolago za poravnavo dolgov stečajne
mase - 2%;
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2) v postopku prisilne poravnave od seštevka zneskov, s
katerimi je bila dosežena prisilna poravnava - 1%.
Pojasnilo:
a) poprečna taksa se šteje za dolg stečajne mase. To takso
mora plačati stečajni upravitelj.
b) Poprečno takso za prisilno poravnavo plača organizacija združenega dela oziroma samostojni obrtnik, v katerega
korist je potrjena prisilna poravnava.
V. VPIS V SODNI REGISTER
1. Vloga
Tarifna številka 21
(1) Za vlogo za vpis v sodni register se plača taksa 45 din.
(2) Če se zahteva z isto vlogo več vpisov za isto organizacijo, se plača ena taksa po prvem odstavku te tarifne številke.
2. Vpis v sodni register
Tarifna številka 22
(1) Za vpis ustanovitve delovne organizacije se plača taksa
750 din.
(2) Za vpis ali izbris predznambe ali zaznambe se plača
taksa 150 din.
(3) Za vpis konstituiranja temeljne organizacije in delovne
organizacije, ki nima v svoji sestavi temeljnih organizacij se
plača taksa 1.050 din.
(4) Za vpis konstituiranja delovne organizacije, ki ima v
svoji sestavi temeljne organizacije, se plača poleg takse iz
tretjega odstavka te tarifne številke še za vsako temeljno
organizacijo taksa 450 din.
(5) Za vpis organiziranja in konstituiranja sestavljene organizacije združenega dela, združitve v poslovno skupnost,
ustanovitve in konstituiranje skupnosti premoženjskega in
osebnega zavarovanja, se plača taksa 2.250 din.
(6) Za vpis opravljanja zunanjetrgovinskega prometa in
drugih podatkov, ki jih določa zakon se plača taksa 300 din.
(7) Za vpis sprememb podatkov se za vsak registrski list
plača taksa 300 din.
(8) Za vpis prenehanja subjekta vpisa se plača taksa 150
din.
(9) Organizacije združenega dela in drugi subjekti vpisa v
sodni register, ki opravljajo družbene dejavnosti plačajo za
vpise polovico takse po tej tarifni številki.
(10) Določbe te tarifne številke se uporabljajo tudi za vpis
ustanovitve in konstituiranja drugih subjektov vpisa in za vpis
sprememb pri teh subjektih.
Pojasnilo:
a) Določbe tretjega in četrtega odstavka te tarifne številke
veljajo tudi za vpis organiziranja in konstituiranja delovne
organizacije, ki nastane zaradi sprememb, v organiziranju
delovne organizacije ali zaradi izločitve temeljne organizacije
iz sestava delovne organizacije.
b) Če se zahteva z isto vlogo več vpisov za isto organizacijo
združenega dela ali drug subjekt vpisa v sodni register, se
plača taksa za vsak vpis ali izbris posebej.
c) Za vpise v zvezi s tečajnim postopkom se ne plača taksa.
3. Vpis in evidentiranje poslovne enote
Tarifna številka 23
(1) Za vlogo za vpis ali evidentiranje poslovne enote se
plača polovico takse iz tarifne številke 21.
(2) Za vpis poslovne enote se plača polovico takse iz
prvega odstavka tarifne številke 22.
(3) Za vpis sprememb vpisanih podatkov pri poslovni enoti
se plača polovico takse iz sedmega odstavka iz tarifne številke
22.
(4) Za evidentiranje poslovne enote in za izbris poslovne
enote se plača taksa 75 din.
(5) Za vpis sprememb pri evidentirani poslovni enoti se
plača taksa 45 din.
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VI. KAZENSKI POSTOPEK NA
ZASEBNO TOŽBO

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

1. Vloge

VIII. ZAHTEVA ZA SODNO VARSTVO V
POSTOPKU O PREKRŠKIH

Tarifna številka 24
(1) Za zasebno tožbo in za nasprotno tožbo se plača taksa
500 din. Ena sama taksa se plača tudi v primeru, če vlogo vloži
več zasebnih tožilcev, ali če je vložena zoper več obdolžencev, ali če obsega več kaznivih dejanj. Smiselno se besedilo
tega odstavka uporablja tudi k tarifni številki 25.
(2) Za predlog vrnitev v prejšnje stanje se plača taksa 150
din.

Tarifna številka 29
(1) Za zahtevo za sodno varstvo se plača taksa 100 din.
(2) Za sodbo v postopku za sodno varstvo, s katero se
zahteva zavrne, se plača taksa 120 din.
(3) Za sklep, s katerim se zahteva za sodno varstvo zavrže,
se plača taksa 100 din.

2. Odločbe

IX. POSEBNI PRIMERI

Tarifna številka 25
(1) Za sodbo sodišča prve stopnje in za sklep, s katerim
izreče sodišče sodni opomin, se plača taksa 500 din.
(2) Če izda isto sodišče za več kaznivih dejanj istega storilca zaradi izločitve postopka posebne sodbe, se plača taksa
za sodbo samo enkrat.
(3) Za sklep o zahtevi za obnovo postopka se plača taksa
150 din.
3. Pravna sredstva
Tarifna številka 26
(1) Za pritožbo zoper sodbo sodišča prve stopnje in za
pritožbo zoper sklep, s katerim se izreče sodni opomin, se
plača taksa 750 din.
(2) Za odgovor na pritožbo se plača polovico takse iz prvega
odstavka tarifne številke 24.
(3) Za zahtevo za izreden preizkus pravnomočne sodbe in
za zahtevo za obnovo postopka se plača taksa kot za pritožbo
VII. POSTOPEK V UPRAVNIH SPORIH
IN UPRAVNO RAČUNSKIH SPORIH

1. Sodna potrdila
Tarifna številka 30
(1) Za potrdilo se plača taksa 50 din. Če se izda potrdilo v
dveh ali več izvodih, se plača za vsak nadaljnji izvod 10 din.
(2) Ne plača se taksa iz te tarifne številke za potrdila:
1) izdana strankam pričam, izvedencem in tolmačem o
tem, da so bili navzoči na naroku, če so morali priti na narok:
2) o pravnomočnosti in izvršljivosti sodne odločbe;
3) za uveljavljanje pravice do otroškega dodatka ali za
uveljavljanje pravice iz zdravstvenega, invalidskega in pokojninskega zavarovanja;
(3) Potrdilo se ne izda, če taksa ni plačana.
2. Predpisi
Tarifna številka 31
(1) Za prepisovanje sodnih spisov ter za prepisovanje spisov
iz zbirke listin, ki ga opravi sodišče na zahtevo stranke, se
plača od lista izvirnika taksa 40 din. Za vsak nadaljnji izvod
prepisa in za prepis sodnega zapisnika ki je bil napravljen s
samim izvirnikom se plača od lista taksa 20 din.
(2) Za prepisovanje listin v tujem jeziku se poveča taksa iz te
tarifne številke za 50%.
(3) Prepis se ne izda, če taksa ni plačana.

1. Vloga

3. Izpiski iz javnih knjig

Tarifna številka 27

Tarifna številka 32
(1) Za izpisek iz sodnega registra se plača za vsako začeto
stran taksa 60 din, za vsako overjeno kopijo registrskega list
pa taksa 20 din.
(2) Za izpiske iz zemljiških knjig ali iz drugih javnih knjig, ki
jih vodijo sodišča, če se izdajo na zahtevo stranke, se plača od
lista taksa 50 din.
(3) Za vsak nadaljnji izvod izpiska ali če napravi izpisek ali
fotokopijo sama stranka in ga predloži sodišču v potrditev, se
plača polovica takse iz te tarifne številke.
(4) Ne plača se taksa iz te tarifne številke za izpiske iz
zemljiških knjig in drugih javnih knjig z nepremičninami, ki se
izdajo strankam, da bi mogle uveljaviti pravico do otroškega
dodatka ali pravice iz zdravstvenega, invalidskega in pokojninskega zavarovanja.
(5) Izpisek ali fotokopija se ne izda, če taksa ni plačana.

(1) Za tožbo zoper upravni akt se plača taksa 100 din.
(2) Taksa po prejšnjem odstavku se plača tudi za zahtevo za
sodno varstvo zoper dokončne posamične akte in za zahtevo
za varstvo zaradi nezakonitega dejanja.
(3) Za tožbo za obnovo postopka se plača taksa 60 din.
(4) V sporih o deviznih zadevah se plača taksa, povečana za
50% iz te tarifne številke in tarifne številke 28.
(5) Za pritožbo zoper sodbo sodišča v postopku o upravnem
sporu se plača taksa 120 din.
2. Odločbe
Tarifna številka 28
(1) Za sodbo v postopku v upravnem sporu se plača taksa
300 din.
(2) Taksa po prejšnjem odstavku se plača tudi za sodbo o
zahtevi za varstvo zoper dokončne posamične akte in o zahtevi za varstvo zaradi nezakonitega dejanja.
(3) Za sodbo v zadevah socialnega varstva se plača taksa
100 din.
(4) Za sodbo o obnovi postopka se plača taksa 100 din.
(5) Za sklep, s katerim se tožba zavrže, se plača taksa 100
din.
Pojasnilo:
a) Po tej tarifni številki se plača taksa tudi za odločbo v
upravno računskem sporu.
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4. Sodni pologi
Tarifna številka 33
(1) Za polog denarja, stvari in vrednostnih papirjev na zahtevo stranke se plača letno od vsakih začetih 1000 din vrednosti taksa 40 din.
(2) Taksa se plača za prvo leto naprej, za ostala leta pa
takrat, ko se polog dvigne. Začeto leto se šteje za celo leto.
(3) če se prenese polog od enega sodišča k drugemu na
zahtevo položnika, se plača za prenos enoletna taksa.
poročevalec

(4) Taksna obveznost nastane z vložitvijo predloga.
5. Protesti
Tarifna številka 34
Za protest menice, čeka in drugih listin ali pogodb zaradi
neakceptiranja, neplačila, ali neizpolnitve in za nadomestitve
protestov po predpisih o menici in čeku se plača od vrednosti:
do 10.000 din
60 din
nad 10.000 din
120
6. Pravna pomoč
•
Tarifna številka 35
(1) Za sestavo vloge, ki se da ustno na zapisnik pred sodiščem, vštevši tudi vloge, ki so sprejete na zapisnik na pripravljalnem naroku ali med glavno obravnavo, se plača polovico
takse, predpisane za vlogo.
(2) Za sestavo pogodbe pred sodiščem se plača
(1) po vrednosti
do 5.000 din
360 din
nad 5.000 din do 10.000 din
700 din
nad 10.000 din do 50.000 din
1.300 din
nad 50.000 din
znesek 1.300 din
in 0,1% od celotne
vrednosti

poročevalec

s tem, da najvišja taksa ne sme presegati zneska 1.600 din.
2) Če vrednost pogodbe ni ocenljiva in za sestavo sporazuma o delitvi skupnega premoženja zakoncev se plača taksa
400 din.
3) Za overitev podpisov na pogodbi, sestavljeni pred sodiščem se ne plača taksa.
Tarifna številka 36
Za vsako pot sodnega delavca zunaj sodišča na zahtevo
stranke zaradi sestave ali overitve listine se plača ne glede na
število sodnih delavcev:
1) zaradi overitve taksa
60 din
2) zaradi sestave listine taksa
120 din
7. Druge zadeve
Tarifna številka 37
Za opomin za plačilo takse se plača 50 din.
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SPREMLJANJE IZVAJANJA ZAKONA O ZDRU

Vloga zbora združenega dela v povezavi

s

kritično analizo delovanja političnega
sistema socialističnega samoupravljanja
18. septembra 1986 je bil v Skupščini SR Slovenije
posvet predsednikov zborov združenega dela v
povezavi s kritično analizo delovanja političnega
sistema socialističnega samoupravljanja.
Razpravljanje o vlogi zborov združenega dela zgolj iz
temeljne ustavne in teoretične opredelitve ne bi doseglo
namena, zato bom po kratki temeljni opredelitvi poskusil
predstaviti nekatera vprašanja, ki izhajajo iz Kritične analize
delovanja političnega sistema socialističnega samoupravljanja in nekaterih dokumentov, ki so bili podlaga za to analizo.
Povzel bom tudi nekatera stališča, ki so bila oblikovana na
lanskem posvetovanju o zborih združenega dela, ki ga je
organizirala zvezna komisija za izvajanje zakona o združenem
delu, ter vse to soočil z nekaterimi aktualnimi problemi, ki jih
srečujemo v tem času.
Izhodišče pri opredeljevanju zborov združenega dela je, da
se problemi dela, materialnega in družbenega položaja človeka ne rešujejo samo v organizacijah združenega dela in v
drugih samoupravnih organizacijah in skupnostih, ampak se
mnoga tovrstna vprašanja in številni drugi družbeni problemi
lahko učinkovito rešujejo le v okviru celotne demokratične
zgradbe političnega sistema na ravni občin, republike in federacije (preko delegatov Zveznega zbora). Samoupravljanje,
družbena in ekonomska kontrola delavcev nad dohodkom,
proizvajalnimi sredstvi v družbeni lastnini, presežnim delom
ter upravljanje družbenih zadev in družbeni vpliv delavcev
nasploh se torej morajo zagotoviti na ravneh vseh družbenopolitičnih skupnosti. Skupščinski sistem z zbori združenega
dela, oblikovan na delegatskih načelih, je rešitev, ki na sedanji
stopnji razvoja uveljavlja socialistične samoupravne odnose
tudi kot vir in organizacijske temelje politične strukture oblasti delavskega razreda in vseh delovnih ljudi. Da bi zagotovili
kolikor mogoče tesno povezovanje skupščinskega sistema z
združenim delom, je bil z ustavnimi rešitvami sprožen proces
takšnega razvoja skupščin in drugih institucij našega političnega sistema, ki naj omogoči, da bodo le-te delovale kot
instrumenti samoupravno združenega dela, torej kot težnjo
po uveljavitvi ideje o delavskem razredu, organiziranem kot
država.
Analiza in raziskovanja ugotavljajo, da je vpliv združenih
delavcev na bistvena mesta družbenega odločanja, na katerih
se odloča o njihovih skupnih interesih in o splošnem interesu
vse od delovne organizacije pa do občine in federacije razmeroma majhen,, da je ta vpliv dostikrat posreden, prek vpliva
stališč in interesov poslovodnih oziroma izvršilnopolitičnih
struktur, družbenopolitičnih skupnosti itd. Lahko sklenemo,
da je vzroke za tako stanje potrebno iskati tudi v neizpeljani in
celoviti družbeni organiziranosti in materialni nezainteresiranosti za družbene pogoje gospodarjanja, na kar opozarja
program stabilizacije, ter v še vedno štfki materialni osnovi
njegove družbene moči (Kučan: Ekonomski in politični temelji družbene vloge samoupravnega združenega dela v zborniku: Zamisel in delovanje zbora združenega dela, Delavska
enotnost, 1985).
Kritična analiza ugotavlja, da se v občini kot samoupravni in
temeljni družbenopolitični skupnosti ni dosegla dovolj velika
integriranost in povezanost vseh oblik samoupravljanja: združenega dela, krajevnih skupnosti, SIS-ov in drugih oblik
samoupravnega in družbenopolitičnega organiziranja delovnih ljudi in občanov. Prav tako se ne uresničuje vloga občine v
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Uvodno besedo je podal dr. Janez Šinkovec, predsednik Komisije Skupščine SR Slovenije za spremljanje izvajanja zakona o združenem delu in jo
objavljamo v celoti.
procesih širše samoupravne demokratične integracije
družbe, kakor tudi ne načela materialno-finančne in normativne samostojnosti občine, kar negativno vpliva na uresničevanje njenih pristojnosti. Občine so tudi vse preveč obrnjene
k sebi, kar je tudi posledica nekaterih sistemskih rešitev
(financiranje skupne in splošne porabe). To pogosto povzroča, da si občine prizadevajo odločati neodvisno od ekonomskih meril in na način, ki ne zagotavlja ekonomičnosti,
rentabilnosti in popolnega izkoriščanja zgrajenih gospodarskih zmogljivosti. Ker ne delujejo gospodarski mehanizmi, ki
bi delavce prisilili, da odločajo o združevanju dela in sredstev
in dohodkovnem povezovanju v vsem jugoslovanskem prostoru, so zelo prisotni pojavi lokalizma namesto integracij in
koncentracij. Po stališču Kritične analize je bila operacionalizacija vloge zborov združenega dela taka, da ni omogočila, da
bi ti postali glavni samoupravni in politični organ delavskega
razredi pri Taznešavanju protislovij in problemov v družbeni
reprodukciji, še posebej p#pri povezovanju in usklajevanju
različnih samoupravnih interesov. Zato" riiso f&patali t učinkovita oblika, s katero si delavski razred zagotavlja uresničevan
nje, varstvo in razpolaganje z družbeno lastnino v skladu z
ustavnimi določbami.
Kritični pogledi na delovanje zborov združenega dela pa na
vodijo k njihovemu zanikanju, temveč v dosledno uveljavljanje ustavno opredeljenega modela. Razkorak med normativnim in dejanskim stanjem je treba preseči s tem, da začnejo
zbori združenega dela razpravljati in odločati o vprašanjih, ki
so celovitega pomena za združeno delo, ter tako presežejo
etatizem in različne oblike neformalnega odločanja mimo
pristojnih teles. Bistveni problem v samoupravnem odločanju
je v številnih neformalnih črtah, zaradi česar pristojni organi
neredko postajajo nedejavni in se spreminjajo v gole oblike z
malo realne vsebine. Zato je nujno, da se v zborih združenega
dela doseže racionalizacija in poenostavitev postopkov, kar
naj bo vse usmerjeno v večjo učinkovitost in s tem možnost
uresničevanja odločilne vloge delavskega razreda v sistemu
odločanja. Ob tem bo potrebno posvetiti posebno skrb delovanju delegatskega sistema, saj so delegacije v OZD-ih
sestavni del samoupravnega mehanizma, ki ne morejo delovati same za sebe in brez strokovne pomoči. Pri tem bo še
zlasti treba posvetiti posebno pozornost konferencam delegacij, ki bi morale odigrati ustvarjalno sintezo interesov delovnih
ljudi.
Posebej je pomembna ugotovitev nekaterih raziskav, da so
se zbori združenega dela v določeni meri uveljavili kot organi
oblasti, zanemarjena pa je funkcija samoupravljanja. Zato bi
morali v bodoče posvetiti več pozornosti temu, da se zbori
uveljavijo kot organi samoupravljanja, da so tisti, ki skrbe zs
ustrezen položaj delavcev, da se ukvarjajo pretežno s temefji
našega družbenega sistema — to je s samoupravljanjem in
družbeno lastnino, slednje zlasti v smislu ekonomske in družbene smotrnosti njene uporabe. Za realno delovanje delegatskega sistema je potrebno zagotoviti tudi smotrno informiranje, kar je možno doseči z večjim angažiranjem gospodarskih
zbornic, stroke in znanosti ter drugih ustvarjalnih sil. Delegati
v združenem delu ne bi smeli odločati le na podlagi enostranporočevalec

skih informacij. Potrebno je zagotoviti celostno poznavanje
problemov in soočanje dobljenih predlogov z ugotovitvami
stroke, znanosti in družbenopolitičnih organizacij (še posebej
sindikatov). Le tak pristop bo tudi omogočil preseganje vpliva
ožjih struktur in preprečil zgolj pritrjevanje predlogom, s
čimer nastaja pasivizacija v zborih združenega dela. Prav v
zvezi s temi vprašanji se tudi načenja razprava, ali je smotrno,
da je pasivna volilna pravica tolikanj omejena in da bi morali
problem nezdružljivosti verjetno reducirati le na poslovodne
organe, ki v določeni meri odgovarjajo skupščinam družbenopolitičnih skupnosti, sicer pa omogočiti strokovnim in vodilnim delavcem, da svoje znanje uveljavljajo tudi v zborih združenega dela v širšem družbenopolitičnem sistemu.
Po kratkem uvodnem pojasnjevanju temeljnih izhodišč in
nekaterih rezultatih analiz in raziskav bi prešel na nekatera
temeljna vprašanja iz delovanja zborov združenega dela:
1. Delovanje ekonomske politike na pogoje
gospodarjenja ter pridobivanje dohodka
organizacij združenega dela
Nujno je potrebno, da pridobijo delavci in s tem zbori
združenega dela odločilen vpliv na sprejemanje in izvajanje
ekonomske politike in sploh gospodarjenja z družbenimi
sredstvi. Zato bi morali že ob sprejemanju sprememb in
dopolnitev zakona o združenem delu zagotoviti nekatera
temeljna pravila, ki bi omogočila delavcem odločanje razširjene reprodukcije v celoti. Komisija za izvajanje zakona o
'združenem delu v naši skupščini meni, da so potrebne zlasti
naslednje spremembe:
- v srednjeročnih družbenih planih je potrebno opredeliti
ekonomsko politiko, zlasti pa celotno področje splošne in
skupne porabe, kar bi omogočilo delavcem v združenem delu
dolgoročnejše načrtovanje ter s tem povezana stabilnejša
razmerja;
- potrebno je doseči realno vrednotenje osnovnih sredstev in realno amortizacijo, ker se le tako lahko uresniči
položaj delavcev najmanj glede enostavne reprodukcije in s
tem tudi pravilno ter smotrno ugotavljanje dohodka;
- splošna poraba mora preseči pretežno fiskalni interes in
se uveljaviti kot posredni in neposredni urejevalec ekonomskih gibanj, pri tem pa mora biti stabilna, kot je že bilo
poudarjeno.
Zbori združenega dela bi morali zagotavljati uveljavljanje
take ekonomske politike, ki bo spodbudila tiste organizacije
združenega dela, ki so nosilci napredka in razvoja. Realno je
treba ovrednotiti položaj tistih organizacij, ki poslujejo na
meji rentabilnosti ali celo z izgubami. Ugotoviti je torej treba
možnosti prestrukturiranja takih organizacij ali pa se odločiti
za njihovo prenehanje ob skrbi za socialni položaj prizadetih
delavcev. Zato bi morali zbori združenega dela zahtevati od
izvršilnih organov jasne analize o stanju v organizacijah,
podkrepljene z mnenji strokovnih in znanstvenih organizacij,
gospodarskih zbornic ter družbenopolitičnih organizacij, saj
neprestana socializacija izgub vodi v negativne družbene
učinke.
Ob zahtevah, ki se postavljajo pred zbore združenega dela,
po različnih koncentracijah sredstev, ki pogosto niso samoupravne, ampak imajo jasno ali prikrito vlogo etatističnih koncepcij, je potrebno zahtevati jasne programe z vsemi kvantifikacijami, zlasti pa je potrebno zborom združenega dela predstaviti rezultate takih združevanj, torej podajati obračun gospodarjenja.
Številnost organov in organizacij ter skupnosti praviloma
ne vodi v učinkovitost sistema. V naših občinah obstoje tudi
samoupravne interesne skupnosti, ki v bistvu prikrivajo prisilno združevanje sredstev, ob nizki učinkovitosti takih združevanj, ta pa so neredko podana predvsem iz lokalnih interesov.
Številne analize, zlasti pa ekonomski teoretiki poudarjajo,
da sedanji davčni sistem preprečuje mobilnost, koncentracijo
in smotrno alokacijo sredstev. Način napajanja občinske
skupne in splošne porabe pogosto zasleduje negospodarno
ravnanje, vodi v ekstenzivno zaposlovanje, zapiranje trga in
marsikdaj v občinske monopole na različnih področjih. Zato
bi morali oblikovati tako davčno politiko, ki bi spodbujala
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ekonomsko in družbeno smotrno uporabo družbenih sredstev, s tem pa tudi njihovo gibljivost in koncentracijo. Koncentracija in smotrna alokacija sredstev je v sedanjem trenutku
zelo pomembna. Zapiranje v ožje, lokalne skupnosti povzroča
drobljenje sredstev, njihovo neučinkovitost in s tem zaostajanje za razvojem v svetu.
Če želimo uresničiti položaj delavcev in s tem zborov združenega dela, je potrebno torej takšno uveljavljanje ekonomske politike, ki bo spodbujala razvoj nosilcev napredka, zlasti
pa, da bo omogočala delavcem oblikovanje akumulacije. Zato
je treba nujno v zborih združenega dela zahtevati realno
korelacijo med skupno in splošno porabo ter sposobnostjo
gospodarstva za razvoj. Najbrž bo ob tem potrebno spreminjati nekatere poglede na družbene dejavnosti in njihovo
pojmovanje le kot posrednih ustvarjalcev nove vrednosti. V
svetu se vse bolj uveljavlja znanje kot bistveni pogoj
napredka, vstopamo v novo etapo družbenega razvoja obdobje informatike in neslutenega razvoja tehnike in tehnologije, zato bomo tako morali spodbujati razvoj znanja družbe
kot celote, prav tako pa tudi vsakega posameznika. Zato bo
potrebna večja družbena angažiranost na tem področju, to pa
narekuje tudi hkratno koncentracijo pameti in sredstev za njo.
2. Družbeno planiranje
Ne bi se spuščal v ocenjevanje sedaj veljavnega sistema
družbenega planiranja, ker je o tem že stekla vrsta razprav.
Vendar velja poudariti, da bi morali biti srednjeročni družbeni
plani jasni v določanju elementov ekonomske politike. Kakor
je že bilo rečeno, bi bila to tudi podlaga uveljavljanja odgovornosti izvršilnih in upravnih organov. V našem sistemu imamo
opredeljene nekatere oblike odgovornosti nosilcev javnih
funkcij in pooblastil (zaupnica, ostavka, odpoklic), ni pa zgrajen ustrezen instrumentarij. Menimo, da bi morali biti družbeni plan in na njem temelječi izvedbeni akti kriteriji za
presojo dela izvršilnih in upravnih organov kot predlagateljev
in kasneje izvajalcev sprejete ekonomske politike. To je
nujno, saj bi se s tem okrepila odgovornost do skupščin,
posebej pa še do zborov združenega dela.
V obdobju ekonomske nestabilnosti je planiranje nedvomno težavno, zato bi morali poiskasti oblike fleksibilnega in
dinamičnega planiranja, ki bi bilo sposobno reagirati na številne spremenjene okoliščine, ki jih povzročajo hiter razvoj
tehnike in tehnologije, spremembe na svetovnem trgu,
različni državni in meddržavni ukrepi. Vendar je nedvomno,
da ni mogoče urejati širših družbenih vprašanj brez dologoročne usmeritve, ki jo mora predstavljati srednjeročni plan.
V pripravah za sprejem republiškega zakona o planiranju bi
bilo potrebno razrešiti številna vprašanja s tega področja.
Predvsem mora biti sprejem planskega srednjeročnega akta
jasna usmeritev o prioritetnih ciljih. Očitno tudi postaja, da
zbori združenega dela ne morejo delovati brez realne planske
podlage. Ugotavljamo, da nam prostorsko planiranje ne
steče, da so pretežno določene le cone pri razdelitvi prostora,
ne pa tudi režim obnašanja v takih conah z vidika varstva
okolja in pogojev življenja. Zastavlja se nam tudi vrsta spornih
vprašanj z vidika prostorskega plana republike in močno
izraženih lokalističnih tendenc na eni strani, in dejstva, da
družbenopolitične meje ne obsegajo danih eko-sistemov, kar
utegne privesti prav tako do parcialnih in neusklajenih stališč.
Razvojno bi morali razrešiti nekatera temeljna vprašanja v
prostorskih planih, ki bi morali biti dolgoročni, saj spremembe v prostoru niso hitre. Ob tem pa se zastavljajo nadaljnji problemi številnih krogov sporazumevanja in usklajevanja,
tako kot npr. prostorski plan kot dolgoročna kategorija, srednjeročni družbeni plani, plani samoupravnih interesnih skupnosti itd. Čeprav v našem političnem sistemu ne priznavamo
hierarhije družbenopolitičnih skupnosti med seboj, se bo
vseeno treba dogovoriti o spoštovanju skupnega interesa na
številnih področjih, temu pa podrediti lokalne interese.
V zvezi s planiranjem se nam zastvljajo tudi odprta vprašanja o pravni naravi resolucij o ekonomski politiki, ki določajo
okvirna razmerja delitve dohodka na eni strani ter družbenih
dogovorov na drugi strani, kar vse povzroča prav v zadnjem
času precej težav. Najbrž bi morali poiskati racionalne rešitve,
ki bi delavce v OZD zavezovale k smotrnemu gospodarjenju,
zlasti z zagotavljanjem potrebne akumulacije, dalje zagotoviti
socialno varnost z določanjem osnov in meril, sicer pa v večji
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meri prepustiti delavcem urejanje vseh teh vprašanj. Vedno
večje število aktov, ki urejajo delitveno področje, nujno vodi v
konfliktne situacije in težave.
Zbori združenega dela bi morali tudi zavzeti jasna stališča
do programov, ki so predstavljeni kot izvedbeni akti planov.
Menimo, da morajo ti temeljiti na načelih združevanja sredstev, ne pa se opirati na državne intervencije ali na postavljenje zahtev po izjemnem položaju, saj prav neenakopravnost
gospodarskih subjektov pogojuje v veliki meri nedelovanje
osnovnih zakonitosti blagovne proizvodnje.
Planski instrumentarij, ki mora biti realen, kompleksen in
učinkovit, naj bi predstavljal temeljne odločitve delavcev in
zborov združenega dela. Izvajanje sprejete politike naj bi bila
naloga izvršilnih, upravnih oziroma poslovodnih struktur.
Delavci in zbori združenega dela naj bi tedaj intenzivneje
spremljali izvajanje sprejete politike in tudi uveljavljali odgovornost. Prav na področju globalnih odločitev pogrešamo
odgovornost, zato je nujno afirmirati delo zborov združenega
dela prav pri uveljavitvi planskega instrumentarija.
Nekateri kritiki našega sistema menijo, da uveljavljamo
sistem planiranja, ki zanika delovanje blagovno-tržnih zakonitosti. Dejstvo je, da ima sedaj veljavni zvezni zakon o planiranju določene elemente, ki sicer kažejo na sistem direktivnega
planiranja, vendar se bodo bistvene lastnosti tega uveljavile z
izvedbenimi planskimi akti. Ob teh razpravah, ko se nekateri
ogrevajo za popolno delovanje trga in danemu sistemu očitajo tako imenovano dogovorno ekonomijo, ki naj bi se uveljavljala z veljavnim sistemom planiranja in sporazumevanjem, pa vendar velja poudariti nekaj temeljnih vprašanj. Ni na
svetu modela družbenopolitičnega ali družbenoekonomskega sistema, ki bi deloval izključno na svobodnih tržnih
zakonitostih. Vsak model nacionalne ekonomije v razvitih
družbah daje prednost uveljavljanju trga, vendar ob tem
dopolnilno delujejo posredna in neposredna državna intervencija, plansko gospodarstvo ter integracije in koncentracije. Zato kaže slednjemu vprašanju, ki ga v našem sistemu
poimenujemo z združevanjem dela in sredstev, v zborih združenega dela posvetiti posebno pozornost.
3. Združevanje dela in sredstev
Uveljavljena družbena delitev dela povzroča nujnost integracij in koncentracij, saj praktično ni več mogoče govoriti o
avtonomiji kakršnegakoli gospodarskega subjekta. Vsak
gospodarski subjekt ima številne vstopne in izstopne zveze,
od katerih je odvisen njegov obstoj, pa tudi razvoj. Tako
postajajo integracije in koncentracije zapoved sodobnega
gospodarskega življenja. Z integracijo razumemo zelo
različne oblike povezovanja v gospodarstvu, ki privedejo do
večje enotnosti. Tu gre za oblike od poslovnega sodelovanja
pa do združitve. Zato razumemo z integracijo koordinirano
delovanje dveh ali več gospodarskih subjektov, ki nato delujejo kot enoten gospodarski subjekt. Koordinirano delovanje
je lahko različno od enkratne oblike, pa tja do spojitve. Gre
torej za zelo različne oblike, katerih intenzivnost se spreminja
od minimalnih do maksimalnih vrednosti. Res je, da smo v
ustavi opredelili združevanje dela in sredstev kot način delnega obvladovanja tržne stihije, nikakor pa ne kot instrumentarij, ki naj nadomesti trg. Zato menimo, da se morajo rezultati
integracije odražati v povečani produktivnosti in proizvodnji,
v večji tržni moči, razvoju tehnologije, s katero se dosegajo
komparativne prednosti, znižujejo stroški po enoti proizvoda,
dosega usmerjenost v izvoz in večja stopnja inovativnosti.
Razumljivo je, da so prisotni socialni in vrednostni faktorji,
med katerimi je zlasti pomembna stabilnost poslovnih razmerij, in s tem socialna varnost delavcev. Združevanje sredstev
daje možnost stalnega širjenja materialne osnove proizvodnje
in s tem ustvarjanja večjega družbenega bogastva. Gospodarski subjekti nujno težijo k temu, da izločajo čimvečji del novo
ustvarjene vrednosti za akumulacijo, ki vodi h koncentraciji
kot temelju za ponovno akumulacijo. Zato koncentracija sredstev spremlja rast tehnične strukture sredstev, povečuje se
produktivnost dela, zmanjšujejo se stroški proizvodnje, in
povečuje dohodek. Ker vsak posamezen subjekt ni sposoben
priskrbeti sredstev za razvoj, morajo nastajati različne oblike
koncentracije sredstev, ki bodo lahko sledile hitremu tehničnemu in tehnološkemu razvoju. Tako opisane oblike združevanja dela in sredstev pa nikakor ne pomenijo zanikanja
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delovanja trga in uveljavljanje »dogovorne ekonomije«, kakor
očitajo nekateri teoretiki.
V izhodiščnih temeljih dolgoročnega programa gospodarske stabilizacije je posebej poudarjeno, da trg ni ovira, temveč
pogoj za razvoj socialističnega samoupravljanja, zaradi česar
bi družbeno dogovarjanje in sporazumevanje moralo biti v
večji meri v funkciji ekonomskih in tržnih zakonitosti, kriterijev in razmerij in ne njihov substitut. Zato bi morali zbori
združenega dela spodbujati in uveljavljati le take oblike integracij in koncentracij, ki vodijo k željenim gospodarskim
učinkom. Integracije in koncentracije ne izključujejo trga v
njihovih temeljnih funkcijah, ki se kažejo v tem, da je trg
globalni in strukturalni verifikator družbene aktivnosti gospodarskih subjektov. To pomeni, da se v njem merijo, primerjajo
in potrjujejo rezultati njihovega individualnega dela na temelju objektivnih družbenoekonomskih meril; da trg ustvarja
objektivno zakonite zveze med gospodarskimi subjekti; spodbuja povečano produktivnost dela, kar vse pripelje do boljših
rezultatov. Gospodarski subjekt tudi upošteva informacije, ki
jih daje trg, po njem prognozirajo in planirajo aktivnosti, da bi
na ta način dejansko potrdili rezultate svojega dela kot družbeno potrebne in družbeno priznane.
Sedanje oblike združevanja dela in sredstev so neredko
vezane na občinske ali regionalne meje, kar prav gotovo ne
vodi k učinkovitosti gospodarjenja z družbenimi sredstvi.
Potrebno je uveljaviti take oblike združevanja dela in sredstev,
ki povečujejo gospodarsko moč združenega subjekta, zlasti
pa vseh skupaj, in s tem povečujejo družbeno bogastvo.
Zapiranje v lokalne meje je nesmiselno v današnjem času, ko
postaja družbeno delo predmet mednarodne delitve dela, ko
se pojavljajo mednarodne integracije, mednarodne organizacije z najrazličnejšimi oblikami sodelovanja in obvladovanja
mednarodnega in svetovnega gospodarstva.
Posebej pa velja še opozoriti, da se v nekaterih primerih
lokalnih integracij in koncentracij pojavljajo tudi monopolne
tendence, zlasti na področju gospodarske infrastrukture, kar
neredko vodi v skrajno neučinkovito gospodarjenje z družbenimi sredstvi, ima pa tudi številne druge negativne družbene
posledice. Očitno postaja, da bodo morali zbori združenega
dela posvetiti vso pozornost različnim oblikam združevanja
dela in sredstev, zlasti z vidika gospodarske učinkovitosti v
širšem obsegu in z odločnim preprečevanjem monopolnih
pozicij takih združevanj.
Posebno pozornost bomo morali v zborih združenega dela
posvetiti koncentraciji znanja. Vstopamo v novo obdobje
hitrih tehničnih in tehnoloških sprememb in če ne bomo želeli
ostati na ravni provincializma, bomo morali začeti združevati
sredstva za razvoj znanja in znanosti ter osvajanja moderne
tehnike in tehnologije. V skladu s tem si bo potrebno prizadevati za vključevanje v mednarodno delitev dela, preko vlaganj
tujih pravnih oseb, tako da bi prišli do čim hitrejšega uvajanja
nove tehnike in tehnologije, ki dosega v svetu strahovit razvoj.
Razvijanje čim višje stopnje družbenega znanja pa zahteva
hkrati tudi čim večjo profesionalizacijo naših strokovnih
kadrov, ustaljen sistem permanentnega izobraževanja na
visokih in višjih šolah, kar dosedaj žal še nismo dosegli, in
odločno spodbujanje inovativne dejavnosti.
Presojanje integracij in koncentracij, pa naj bo katerekoli
oblike, pa tudi ekonomske politike, mora potekati predvsem
na tem, koliko se motivira gospodarske subjekte, pa tudi
posameznike, k čimbolj učinkovitemu delu. Končno moramo
le priti do spoznanja, da so interesi in motivacije gibalo
družbenega razvoja.
4. Svobodna menjava dela
Svobodna menjava dela kot neposredno razmerje, s katerim delavci v združenem delu zagotavljajo opravljanje dejavnosti v obsegu, in načinu, ki jim je potreben, delavci v družbenih dejavnostih pa s tem pridobijo svoj dohodek, v praksi še ni
zaživel. Razlog za tako stanje je najbrž treba iskati v tem, da v
samoupravnih interesnih skupnostih ne poteka v zadovoljivi
meri usklajevanje interesov. Delavci in delovni ljudje očitno še
nimajo zadovoljujočega vpliva na delo izvajalcev. Zanimivo je,
da prav tako delavci v družbenih dejavnostih s svojim položajem niso zadovoljni. Dosedanje težnje, da se združevanje
skupnih potreb omejuje tako, da bi se doseglo intenzivnejše
razšrjanje materialne osnove dela za proizvodnjo, mnogokrat
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povzroča precejšnje težave. Z razvojem znanosti na številnih
področjih in z vse večjim vplivom tega dela družbenega dela
na razvoj družbe kot celote, obstoje resne potrebe o verificiranju nekaterih dosedanjih stališč, zlasti pojmovanje o posrednem in neposrednem prispevku pri ustvarjanju nove vrednosti.
Nedvomno drži dejstvo, da bo potrebno doseči na področju
samoupravnih interesnih skupnosti večjo racionalizacijo, da
je najbrž njihovo število preveliko in da smo marsikje v notranji organizaciji prišli v prevelike specializacije. Vse to povzroča sorazmerno drago delovanje samih skupščin, pa tudi
celotnega aparata, povzroča pa tudi številne, marsikdaj nepotrebne kroge sporazumevanja in usklajevanja. V zadnjem
času so zlasti v ospredju razprave o tem, da bi morali na
področju, kjer- se uveljavljajo ustavne pravice, kot je npr.
izobraževanje in zdravstveno varstvo, doseči učinkovitejše
mehanizme solidarnosti na področju republike in zagotavljanju enakega položaja občanov pri pridobivanju pravic s tega
področja. Splošna kritika o samoupravnih interesnih skupnostih ni sprejemljiva, saj so vsepovsod v razvitem svetu družbene dejavnosti opredeljene kot posebne javne službe izven
proračunskega sistema. V Skupščini SR Slovenije pripravljamo posebno analizo za področje svobodne menjave, ki naj
privede k racionalizaciji in uveljavljanju nujnih elementov
solidarnosti na občutljivih področjih uveljavljanja pravic in
svoboščin. Prav tako bodo morali zbori združenega dela v
občinah presoditi to delovanje.
Na področju gospodarske infrastrukture, to je materialne
proizvodnje posebnega družbenega pomena, se pojavlja več
spornih vprašanj, o čemer je že tekla beseda v skupščini,
pripravljajo pa se še razprave s posameznih področij tega
delovanja. Omenili smo že nekatere negativne tendence z
elementi monopolov, ekonomsko in družbeno nesmotrno
uporabo družbenih sredstev pa tudi močno prisotne lokalistične tendence. Najbrž bo potrebna tudi sprememba določenih zakonov, ki bodo na področju gospodarske infrastrukture
zagotavljali za celotno republiko bolj usklajeno delovanje in
preprečevali lokalistične tendence s številnimi opisanimi
negativnimi kazalci s področja gospodarjenja z družbenimi
sredstvi.
V zvezi z gospodarsko in družbeno infrastrukturo se tudi
vse bolj zastavlja vprašanje, ali je možno uveljavljati enotni
model organiziranja v vseh dejavnostih, pa tudi enak obseg
pravic upravljanja, uporabe in razpolaganja z družbenimi
sredstvi, saj je ustavno pravilo, da se družbena sredstva uporabljajo v skjadu z njihovo naravo in namenom. Vrsto teh
spornih vprašanj bomo v skupščini razreševali ob obravnavanju gospodarske in družbene infrastrukture, v občinah pa
bodo morali prav tako posvetiti posebno pozornost tem vprašanjem, zlasti z vidika uveljavljanja splošnega interesa, saj v
praksi pogosto prevladujejo interesi izvajalcev.
5. Organiziranost združenega dela
V zadnjem času je v Sloveniji precej intenziven proces
reorganiziranja OZD-ov, pri čemer so nekatere rešitve dobro
proučene in utemeljene, nekatere pa so močno problematične, ker zadevajo samoupravni položaj delavcev. Tako
dobiva ta problematika tydi politično razsežnost, posebej še v
primerih, ko zadeve niso proučene in nastopajo pedlagatelji s
poenostavljenimi tezami, obljubljajo delavcem z ukinjanjem
temeljnih organizacij združenega dela zmanjšanje stroškov, s
tem višje osebne dohodke ipd.
Predlagatelji navajajo zahtevo po racionalnosti, vendar
neposredno lahko ugotovimo, da marsikje v okviru obstoječih
možnosti niso storili ničesar, kot npr.: skupno planiranje,
operativno planiranje v fazni proizvodnji, določanje standardov in normativov, uvajanje tehnične kontrole, koncentracije
sredstev in znanja, povezovanje s stroko in raziskovalnimi
organizacijami, iskanje motivacijskih elementov za boljše
delo in pridobivanje znanja. Če organizacije združenega dela
definiramo kot sredstvo za doseganje ciljev, je treba ugotoviti,
da so organizacija, delo, sredstva in cilji v vzajemnih funkcionalnih zvezah. Zato je vprašljivo, ali sploh lahko govorimo o
reorganiziranju, če je v predlaganih zamislih podano le podiranje TOZD-ovskih meja. Reorganizacijo namreč opredeljujemo kot zbir organizacijskih ukrepov, katerih cilj je izboljšanje metod dela, da bi se povečal delovni učinek. Ker je
poročevalec

organizacija metod dela funkcija organizacijske strukture,
predpostavlja reorganizacija tudi spremembo organizacijske
strukture, zato obsega spremembe števila in kvalifikacijske
strukture delovnih mest, spremembo sredstev za delo v njihovih funkcionalnih kvalitetah in strukturi, spremembo normativov in standardov, metod dela, služb, itd. Ob pregledu elaboratov za reorganizacijo redko zasledimo take zamisli. Zato se
utemeljeno lahko sprašujemo, ali sploh gre za strokovni proces. V razmerah gospodarske krize se v bistvu pojavljajo
predlogi, ki vidijo rešitev problemov predvsem v centralizaciji
odločanja. Zatekajo se k zastarelim oblikam hierarhične organizacije, ki jo v razvitem svetu vse bolj opuščajo. Vendar
izgleda, da je privlačno vračanje na staro, ne pa pritegnitev k
delu strokovnjakov, ki bi rešile probleme. V modernih organizacijah je prisotna druga strategija: dati več samostojnosti in
s tem tudi odgovornosti posameznim delom podjetja, kar je
primerno tudi za naše razmere glede na razvojne cilje samoupravljanja. Pri nas se pogosto izogibamo reševanju dejanskih
problemov, kot je npr. sistem planiranja, vzpostavljanja dinamične, projektne organizacije in podobno, in se zatekamo v
centralizem, kar pa pomeni odlaganje reševanja. Uspešno
organizacijo je treba graditi dalj časa in jo dopolnjevati, pri
vsem tem pa se zlasti ne sme spregledati elementov motivacije. Kritična analiza postavlja zahtevo po dinamični organizaciji in ne drži teza, da se politika krčevito upira vsaki reorganizaciji. Bistvo organizacije v današnjem času je njena prožnost, ki se mora odražati v njeni sposobnosti, da zmanjšuje
sorazmerno vpliv nepričakovanih dogodkov na svoj poslovni
uspeh, zato se zahteva vedno manj formalnih elementov v
organizaciji in vedno večja stopnja prostosti. Manjši subjekti
so veliko bolj sposobni prilagoditve na hitre spremembe na
področju tehnike, tehnologije, državnih in meddržavnih ukrepov ter zahtev na domačem in zunanjem trgu.
Obstoje tudi tendence po oblikovanju čim večjih organizacij združenega dela. Poudariti je treba, da je bilo oblikovanje
podjetij »gigantov« do nedavnega parola dneva - čim večje
podjetje, tem večja je njegova moč v konkurenčnem boju,
njegova velikost naj bi bila tudi pogoj njegove učinkovitosti.
Izenačena sta bila pojma optimalne in maksimalne dimenzije
s pojmom učinkovitosti in rentabilnosti. Nekatere raziskave v
svetu so pokazale, da temu ni tako. Poudarjajo, da kadar
podjetje preseže določene dimenzije, rast splošnih stroškov,
ki so v prvi vrsti posledica povečanja stroškov komunikacije in
koordinacije, izniči prednost večje delitve stalnih stroškov;
splošni stroški bi narasli bolj kot proporcionalna povečana
proizvodnja. Navajajo še, da se veliko podjetje petrificira v
določeni strukturi in se s tem zmanjšuje sposobnost prilagajanja trgu in kokurenci. Vse bolj očitno postaja marsikje, da ni
problem dimenzije, temveč nezadovoljivo delovanje funkcionalnih služb (nabava, prodaja, razvoj, itd.). V takih primerih
ne gre za povečanje dimenzije, temveč za skupno akcijo z
drugimi, na določenih specialnih področjih, tako da bi z
združenimi sredstvi in delom dosegli koncentracijo, ki je
nujna za organiziranje in razvoj takih dejavnosti. Šablonski
unitarni optimum kot sinonim velikosti mora biti zamenjan z
načelom diferenciranega optimuma, ki izhaja iz konkretne
analize potreb vsakega subjekta. Vse povedano nas vodi
ponovno k že omenjenemu stališču, da so procesi integracije
zelo različni in da se lahko koncentracije dosegajo na različne
načine, ne le z oblikovanjem velikih gospodarskih subjektov.
Pri reorganizacijah pa tudi ni mogoče spregledati uveljavljanja samoupravnega proizvodnega odnosa, ki temelji na
pravici delavcev do odločanja, zlasti na pravici dela z družbenimi sredstvi. Kardelj je poudarjal, da usmeritev le na majhne
in na preozko zastavljene, s tem pa tudi ekonomsko nesposobne temeljne organizacije, lahko pripelje do tega, da bi se v
delovnih organizacijah reševala tista vprašanja, ki bi se
morala reševati v temeljni. Poglavitni namen organiziranja je v
zagotavljanju upravljanja z dohodkom, da ga delavci lahko
združujejo v procesu družbene reprodukcije, od tega je
odvisno oblikovanje TOZD-a in povezovanje v delovno in
sestavljeno organizacijo. Dohodek je temeljno izhodišče, zato
so v organiziranju temeljna vprašanja notranji odnosi na podlagi združevanja dela in sredstev, to je ekonomski odnosi, ki
seveda ne temelje na samozadostnosti, saj so delavci odgovorni za rezultate gospodarjenja drugim delavcem in družbi.
Če je dohodek spodbujevalec oblikovanja temeljnih organizacij, potem je razumljivo potrebno pojmovanje dohodka v
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smislu zagotavljanja socialne varnosti in enostavne in razširjene reprodukcije. Izrecno pa je še dejal, da ustanavljanje
temeljnih organizacij ni le stvar kakšne reorganizacije našega
gospodarstva, marveč je predvsem stvar dviganja gospodarstva na višjo raven produktivnosti dela in bolj ekonomičnega
gospodarjenja. Vse oblike organiziranosti morajo biti orientirane na takšno organizacijo dela, ki bo v vseh fazah procesa
najracionalneje organizirana in bo. ustrezno materialno,
ustvarjalno in moralno spodbujala delovne učinke delavcev.
Nesporno je, da prevelike temeljne organizacije onemogočajo
uveljavljanje delavcev kot osebnosti, zmanjšuje se občutek
pripadnosti in v veliki meri se zanika motivacija zaradi zmanjšanih možnosti merjenja rezultatov dela. Prav tako ni mogoče
podcenjevati tehnično-tehnološkega vidika, saj je od tega
odvisno, kako bodo organizirane temeljne organizacije. Ce ne
upoštevamo tega elementa, tedaj ni materialne osnove, po
kateri bi lahko delavec ocenjeval svoj družbenoekonomski
položaj v celotnem družbenem delu.
Zahteve po doseganju ekonomske stabilizacije in zahteve
družbenega plana narekujejo prestrukturiranje gospodarstva
predvsem z vidika možnosti vključevanja v mednarodno delitev dela. Zato reorganizacija ne ustreza, če ne odgovori na vsa
omenjena vprašanja in tudi ciljem v okviru obeh dokumentov.
Več kot očitno je, da je reorganizacija težaven in zahteven
proces. Zato je razumljivo, da bi morali sindikati, družbeni
pravobranilci samoupravljanja in komisije za spremljanje
izvajanja zakona o združenem delu v družbenopolitičnih
skupnostih zahtevati resen pristop za reševanje vseh vprašanj
in opozarjati na pomanjkljivosti danih predlogov. Ob tem
pogosto ne bo mogoče mimo nekaterih lokalnih pojavov, ki
ne razumejo potrebe po mobilnosti, koncentraciji in smotrni
alokaciji sredstev in znanja, saj vrsta težav izvira tudi iz lokalističnih tendenc. Nujno bomo morali tudi pri organiziranju
združenega dela v Sloveniji premagati lokalistična in zapečkarska gledanja, če bomo želeli doseči ustrezne rezultate in
se usposobiti za vključitev v mednarodno delitev dela.
V zvezi z organiziranostjo združenega dela bodo morali
zbori združenega dela občin posvetiti večjo pozornost tudi
organizaciji gospodarske in družbene infrastrukture, tako da
bi se oblikovale dejanske zaključene celote in da bi prišlo do
ekonomsko in družbeno smotrne uporabe družbenih sredstev.
6. Začasni ukrepi družbenega varstva
Z začasnimi ukrepi družbenega varstva odigravajo zbori
združenega dela interventno vlogo v uravnavanju družbenih
tokov in tako nastopajo kot hierarhični organ do samoupravnih organizacij in skupnosti. Tu se odraža kontrolna vloga
zborov združenega dela v smislu intervencije zaradi motenja j
samoupravnih odnosov ali kršitev družbenega interesa. Vsekakor bi morali zbori združenega dela intenzivneje spreml)ati

stanje v organizaciji združenega dela in predlagati primerne j
ukrepe, preden pride do tako kritičnega stanja, da je potreben
začasen ukrep družbenega varstva. Nedvomno je potreben
tudi diferenciran pristop z izbiro primernih ukrepov. V zvezi z
vsemi temi vprašanji opozarjamo na analizo, ki jo je pripravil
družbeni pravobranilec samoupravljanja. Nasploh se moramo
otresti napačnega prepričanja o veliki moči represivnih ukrepov več pozornosti je treba posvetiti preventivi tako, da ne
pride do nezaželenih posledic. Ce so represivni ukrepi prepogosti ali pa celo masovni, nastaja splošen družbeni problem,
ki je zlasti v tem, da nekaj, kar ni dovoljeno, postaja splosno
pravilo, to pa bi bilo sporno z vidika uveljavljanja temeljnega
načela pravne varnosti v danem političnem sistemu.
7. Nekatera vprašanja o metodah dela
Ob tem, ko smo poudarjali vlogo planskih aktov kot
temeljno odločitev in nasprotovali načinu kratkoročnih ravnanj, je razumljivo, da bi morali zbori združenega dela posvetiti potrebno pozornost načrtovanju svojega dela, ki bi moralo
temeljiti na spremljanju izvajanja planskih odločitev.
Pogoj za razvoj željenega sistema samoupravnega odločanja je tudi informiranost delavcev, predvsem pa še delegatov v
zborih združenega dela. Znano je, da stopamo v novo
obdobje družbenega razvoja, v obdobje informatike. Zelo bi si
morali prizadevati, da bi postavili moderne računalniško podprte informacijske sisteme, ker bodo le-ti omogočali ekonomsko in družbeno smotrno odločanje, pa tudi prepreceva i
različne oblike lokalizma, voluntarizma in drugih nezazeljenih
pojavov. Uveljavljanje računalniško podprtih sistemov, ki
temelji na strokovni in znanstveni obdelavi podatkov, predstavlja v svetu veliko sposobnost in moč v obvladovanju
arbitrarnosti, samovolje in nestrokovnosti, na strani izvršilnih
in drugih struktur v parlamentarnem sistemu pa tudi v drugih
podsistemih družbenega življenja.
.
..
Zbori združenega dela morajo biti tudi povezani z družbenopolitičnimi organizacijami kot nosilci interesov delavskega
razreda Povezovanje s subjektivnimi silami mora biti dano zc
pri oblikovanju stališč v delegacijah in konferencah delegacij.
S kratkim prikazom problematike zborov združenega dela,
kier smo se držali metodologije, ki jo ponujajo sklepi lanskoletnega že omenjenega posvetovanja, smo poskusili opozorili
na nekatera vsebinska vprašanja, zlasti z vidika aktualnega
gospodarskega dogajaja, pa tudi na problematiko metod
dela Med metodami dela bi kazalo poudariti tudi potrebo po
oblikovanju občasnih delovnih skupin v zborih združenega
dela, ki bi proučile doočena vprašanja, nujno pa bi bilo
potrebno, da bi se pri občinskih skupščinah oblikovale komisije za spremljanje izvajanja zakona o združenem delu, ki bi se
morale povezovati s komisijo v republiški skupščini, tako da
bi enotno nastopali v cilju doseganja družbeno željenih rezu tatov.
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