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ZA DELEGACIJE IN DELEGATE

SKUPSCINA SR SLOVENIJE BO OBRAVNAVALA

Predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o investicijskih vlaganjih Socialistične
republike
Slovenije v graditev objektov in nabavo opreme v obdobju od leta
1978 do leta 1982

Zakon o investicijskih vlaganjih Socialistične republike
Slovenije v graditev objektov
in nabavo opreme v obdobju
od leta 1978 do leta 1982, določa program vlaganj v tem
obdobju za potrebe organov in
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organizacij, ki se financirajo iz
republiškega proračuna, in
določa sredstva za financiranje
programa v višini
1.164,682.000 dinarjev.
Sprejeta politika glede negospodarskih investicij za na-

slednje srednjeročno obdobje
narekuje spremembo programa po Zakonu o investicijskih
vlaganjih SR Slovenije. Potrebne so spremembe v zvezi z
gradnjo stavb za upravne organe, pravosodne organe in
zavodov za izvrševanje kazenskih sankcij, pa tudi spremembe in dopolnitve glede investicijskih vlaganj za potrebe
splošne ljudske obrambe in
družbene samozaščite, za mejne prohode in za objekte organov za notranje zadeve.
S tem predlogom za izdajo
zakona naj bi se zmanjšale tiste investicijske naložbe, pri
katerih nastopajo prevelike
prekoračitve predračunskih
vrednosti investicij oz. vse investicije, ki še niso bile začete.
Nekatere nove naložbe, ki zagotavljajo nadaljnje uresničevanje zasnove splošne ljudske

obrambe in družbene samozaščite in s tem doseganje določene stopnje razvoja obrambne in zaščitne pripravljenosti,
kot tudi pogoje za učinkovito
delovanje sistema družbene
samozaščite ter organov varnosti pri varovanju ustavne
ureditve, življenja ljudi ter
družbenega in zasebnega premoženja, pa se v tem predlogu
pojavljajo nanovo.
Za spremembe in dopolnitve
programa, predlagane s tem
zakonom bi bilo potrebno v
obdobju od leta 1981 do 1985
zagotoviti
skupno
1.066,012.000 dinarjev.
Realizacija
predvidenega
programa bo potekala v skladu
.z realnimi možnostmi republiškega proračuna v posameznih letih naslednjega srednjeročnega obdobja ob upoštevanju prioritete posameznih investicij.

PRILOGA:

PREDLOG SAMOUPRAVNEGA SPORAZUMA
o temeljih pisna ekonomskih odnosov s tujino za obdobje 1981-1985

PREDLOG SAMOUPRAVNEGA SPORAZUMA
o merilih, pogojih, načinih in postopkih za dosego dogovorjenega obsega uvoza
blaga in storitev ter odliva deviz za obdobje 1981-1985

»
PREDLOG SAMOUPRAVNEGA SPORAZUMA
o merilih in postopkih za uresničevanje kreditnih odnosov s tujino v obdobju od
leta 1981-1985

Predlog zakona o določitvi stopenj in nekaterih olajšav za davek iz
dohodka temeljnih organizacij
združenega
dela in delovnih skupnosti v letu 1981
i.
Skupščina SR Slovenije je
na sejah Zbora združenega dela in Zbora občin dne 25. 11.
1980 obravnavala predlog za
izdajo zakona o določitvi stopenj in nekaterih olajšav za davek iz dohodka temeljnih organizacij združenega dela in delovnih skupnosti v letu 1981 z
osnutkom zakona. Zbora sta
predlog za izdajo zakona sprejela, prav tako pa sta se strinjala z združitvijo prve in druge
faze zakonodajnega postopka
v smislu 250. člena skupščinskega poslovnika. Zbora sta
Izvršnemu svetu Skupščine SR
Slovenije kot predlagatelju naročila, da pri pripravi predloga
zakona upošteva pripombe,
predloge in mnenja, dane v
poročilih delovnih teles skupščine in zborov.
Na podlagi navedenega
osnutka zakona in pripomb,
izraženih k osnutku v skupščinskih telesih in na sejah
zborov, je za razpravo v Skupščini SR Slovenije pripravljen
predlog zakona o določitvi
stopenj in nekaterih olajšav za
davek iz dohodka temeljnih organizacij združenega dela in
delovnih skupnosti v jetu 1981.
V obrazložitvi predloga zakona je pri posameznih poglavjih podrobneje prikazano,
kateri predlogi in pripombe
delegatov k osnutku so v predlogu upoštevani, prav tako pa
so podani odgovori na nekatera vprašanja, ki so jih postavili
delegati v razpravi. Posebej so
utemeljene tudi rešitve, ki jih v
osnutku zakona še ni bilo.

V zakonu o davku Iz dohodka temeljnih organizacij združenega dela in delovnih skupnosti, ki je bil sprejet sredi letošnjega leta, so urejena vsa
temeljna vprašanja v zvezi s
plačevanjem tega davka. Urejanje določenih vprašanj, ki
pomenijo izvajanje tekoče
davčne in ekonomske politike,
je v navedenem zakonu prepuščeno posebnim Izvedbenim
davčnim zakonom. TI Izvedbeni davčni zakoni se sprejemajo
za posamezno koledarsko leto
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ali za celotno srednjeročno
obdobje. V skladu s sistemskim davčnim zakonom naj bi
izvedbeni davčni zakoni urejali
naslednje elemente: višino
davčnih stopenj, odstotni delež osebnih dohodkov, ki se
priznavajo kot odbitna postavka ter nekatere olajšave, ki
izhajajo iz sprejetih planskih
usmeritev.
Iz razlogov, ki so bili podrobneje prikazani v predlogu
za izdajo'zakona, predlagamo,
da se izvedbeni davčni instrumentarij določi zaenkrat samo
za leto 1981.

V sistemskem davčnem zakonu je postavljeno načelo, da
so davčne stopnje proporcionalne in različne po dejavnostih. Diferenciranost davčnih
stopenj pa je odvisna od pogojev za pridobivanje dohodka in
od planskih usmeritev o razporejanju dohodka za ustrezno
obdobje.
Pri določanju davčne stopnje za leto 1981 je treba izhajati iz dveh elementov; iz predvidenih prihodkov iz tega naslova v republiškem proračunu za
leto 1981 in Iz ocenjene davčne osnove za leto 1981.
V oceni prihodkov republiškega proračuna je predvideno iz tega naslova 2.165.100
tisoč dinarjev, to je za 21,5%
več kot v letu 1980. Delež porasta tega dela vira sredstev
izhaja iz določil osnutka resolucije, ki predvideva, da bo
splošna poraba rastla za 10%
počasneje kot družbeni proizvod (24%).
Pri oceni davčne osnove za
leto 1981 je treba upoštevati
naslednja dejstva:
1. Po sistemskem davčnem
zakonu so davčni zavezanci
vse temeljne organizacije
združenega dela ter delovne
skupnosti, ki opravljajo dela za
delovne in druge organizacije
združenega dela, za kmetijske
in druge zadruge, za poslovne
skupnosti, za bančne organizacije In za zavarovalne skupnosti, Po letos veljavni ureditvi
so davčni zavezanci le temeljne organizacije združenega
dela s področja gospodarstva,

V naslednjem letu se bodo
davčne obveznosti porazdelili
med vse temeljne organizacije
in delovne skupnosti, s tem da
bo višina davčne stopnje različna, upoštevajoč pogoje pridobivanja dohodka.
2. Oceniti je treba delovanje
nove davčne ureditve v letu,
1981 upoštevajoč predvideno
rast dohodka (cca 24%), gibanje odbitnih postavk ter delovanje diferenciranih davčnih
stopenj in davčnih olajšav. .
Že uvodoma moramo opozoriti, da bi bilo v tem trenutku
zelo težko izračunati konkretno višino davčne obveznosti
za posamezne zavezance v letu 1981, ker je le-to odvisno od
splošnih družbeno-ekonomskih gibanj ter vsakokratnih
odločitev posameznih davčnih
zavezancev. Zato menimo, da
je najprimerneje, da vzamemo
za izhodišče leto 1979, to je
leto, za katero imamo na razpolago podatke iz bilance
uspeha davčnih zavezancev
ter podatke iz obrazca o obračunu davka iz dohodka temeljnih organizacij združenega
dela.
Iz podatkov za leto 1979 je
narejen zelo približen izračun
davčnih obveznosti za vse gospodarstvo. Ocena izračuna
davčnih obveznosti -za posamezne organizacije združenega dela oziroma panoge in področja dejavnosti je po našem
mnenju v tem trenutku neprimerna in precej nezanesljiva,
ker bi izhajala iz vrste predpostavk, ki se lahko v letu 1981
ne bi realizirale,
Pri.oceni višine dohodka za
leto 1981 je treba opozoriti, da
je predvidena sprememba
zveznega zakona o amortizaciji oziroma, da je predvideno
povišanje minimalne amortizacije. Tak ukrep ima neposredne učinke na višino dohodka.
Ocena davčne osnove in predlog davčnih stopenj izhajata iz
obstoječe ureditve, (Ta pripomba je dana le kot opozorilo, kakšne spremembe se pripravljajo),
OCENA DAVČNE OSNOVE
ZA LETO 1979 PO PREDPISIH,
VELJAVNIH V LETU 1981
ZA ORGANIZACIJE ZDRUŽENEGA DELA S PODROČJA
GOSPODARSTVA
v milj
din
A Doseženi dohodek
156,682
1 - del skupnega dohodka, ki pripada drugim 0ZD
Iz naslova vplačila in nado439
mestila
2 - znesek obveznosti do
delovnih skupnosti
14,945
3 - del skupnega dohodka, ki pripada kmetom in

drugim delovnim ljudem
30
4 - del dohodka za amortizacijo, vendar povečano
največ 75% nad minimalno 3.194
5 - del dohodka, ki ga je
davčni zavezanec dosegel
s poslovanjem v tujini
231*
6 - del dohodka, ki pripada tujim osebam iz naslova
vlaganja sredstev za skupno poslovanje
90x
7 - del sredstev rezerv
(brez obveznosti vračanja) 197"
8 - odstotni del poprečnih
OD***
65.649
skupaj 1 - 8
B Davačna osnova"*
Ocenjena davčna olajšava***x
C Zmanjšana davčna osnova

84.775
71.907
19.204
52.703

Predpostavljamo, da bo
kvantitativni učinek davčnih
olajšav v letu 1981 približno
enak kot v letu 1979, Natančen
obseg posameznih vlaganj je
težko predvidljiv, zato izhajamo iz take predpostavke.
Omeniti pa moramo, da se bodo z uveljavitvijo sprememb letošnjega davčnega zakona povečale davčne olajšave za
' Iz davćntga obrazca, ostalo li bllan, ca uspeha za 1.19?«
"Niso ocanjana bloloika vlaganja v
gozdova tar dodatak za noćno dalo, dalo na dan tadenskga počitka In dalo ob
praznikih.
Pri določitvi odbitna postavka
oaabnlh dohodkov so upoitevanl povprečni ošabni dohodki za lato 1978 objavljani v Ur. I. SRS, it. «/79 v vlllnl 8.854
din (v znaaku so upoitevana tudi nadomestila za čaa bolaznl In druga zadrianoatl). Vitina povpračnlh oaabnlh dohodkov za lato 1980 ie nI znana. Izračunana bo tele v začetku lata 1981. Predvidevamo, da jo bo treba prilagoditi
spremembam ureditve zagotavljanja
sredstev za druibene dejavnosti, kjer je
predvideno, da se bo v letu 1981 prlapevek za zdravstveno varstvo zagotavljal
Iz dohodka, ne pa Iz osebnega dohodka
kot v letu 1980
™ Ocenjene davčne olajtava za leto
1979 so povzete Iz obrazca o obračunu
davka Iz dohodka temeljnih organizacij zdniienega dela za leto 1979 In zajemalo:
- naloibe v Izgradnjo čistilnih naprav
za vodo In zrak, •
- del dohodka za financiranje programov l|udske obrembe,
- nalolbe v razvoj kmetijstva In morskega rlblMva,
- naloibe v opremo, ki se uporabila za
raziskovalno delo,
- naloibe v zavarovanje druibenega
pramoienja,
- naloibe v predelavo odpadkov za pridobivanje surovin,
- Hlrlkratnl znesek naloib v Investicije
na manj razvitih območjih SRS,
- naloibe v Investicije na gospodarsko
nezadostno razvitih območ|lh v SFRJ,
- naloibe v razvol surovinske Industrije,
- naloibe v proizvodne zmogljlvottl v
drlavah v razvoju,
- del dohodka, ki gi je davčni zavezane« vloill v Izgradnjo ob|ektov za prsnotevan|e turistov,
- zmanjlan|e davčne oanove Izvoznikom.
poročevalec

izvoznike. Kvantitativni učinki
teh olajšav bodo predvidoma
znani po obdelavi podatkov iz
periodičnih obračunov za devet mesecev letos.
Ocenjena davčna osnova za
leto 1979 za temeljne organizacije združenega dela s področja gospodarstva je bila
osnova za izračun ocenjene
davčne osnove za temeljne organizacije združenega dela s
področja gospodarstva za leto
1980 (z upoštevanjem predvidene stopnje rasti dohodka
124%) v višini 67.987 mio dinarjev oziroma za leto 1981 v
višini 84.303 mio dinarjev (indeks 81/80=129).
Pri izračunih davčnih stopenj za leto 1981 je treba še
upoštevati, da je v letu 1981
uveden diferenciran pristop
pri določanju stopenj. Zaradi
že navedenih razlogov, ki so
objektivne narave, smo pri določanju davčnih stopenj izhajali iz približno izravnanega
učinka zajemanja davčnih
sredstev v družbenih dejavnostih z učinkom nižanja splošne
davčne stopnje zavezancev s
področja gospodarstva (pri
planskih prioritetah).
V letu 1981 bodo uveljavljena nova določila zakona o zagotavljanju in razporejanju celotnega prihodka in dohodka,
po katerih se širi obseg materialnih stroškov (izdatki za topli obrok v materialni proizvodnji, izdatki za raziskovanje
in odkrivanje rudnega bogastva in drugo), ki direktno vpliva na zmanjšanje dohodka.
V primerjavi z osnutkom zakona se v predlogu zakona
vključuje med planske prioritete tudi gozdarstvo. Poleg tega se davčna osnova znižuje
tudi za prispevek za pokrivanje
dela stroškov poslovanja železniškega gospodarstva Ljubljana. Po predhodnih podatkih
o uveljavljenih davčnih olajšavah izvoznikov se je v devetih
mesecih letos obseg teh olajšav povečal z indeksom 228 v
primerjavi z istim obdobjem
lani.
Poleg tega je v letošnjem letu že viden porast izvoza in se
bo skladno z resolucijo v letu
1981 še hitreje povečeval.
Upoštevajoč vsa ta dejstva
predlagamo, da se splošna
davčna stopnja poveča od 2,5
na 3%.
Glede na navedeno predlagamo naslednjo višino davčnih stopenj za leto 1981:
- temeljne organizacije združenega dela s področja gospodarstva
3%
- temeljne organizacije združenega dela s področja družbenih dejavnosti
0,2%
- delovne skupnosti
0,5%
poročevalec

- temeljne organizacije združenega dela s področja planskih prioritet: elektrogospodarstvo, kmetijstvo, ribištvo,
gozdarstvo in proizvodnja živilskih proizvodov, gostinstvo
in turizem razen turističnega
posredovanja
1,0%
V primerjavi z osnutkom zakona je v predlogu zakona gle'de določanja stopenj za posamezne dejavnosti le ta novost,
da je področje gozdarstva uvrščeno pod davčno stopnjo 1 %.
Takšen predlog je bil prisoten
ves čas razprav o predlogu za
izdajo zakona, poudarjen pa je
bil tudi na sejah obeh zborov
in na sejah njunih odborov za
finance. Pobudniki so takšen
predlog utemeljevali .s specifičnimi pogoji dela in gospodarjenja z gozdovi zlasti z vidika problematike amortizacije
oziroma bioloških vlaganj v
gozdove.
V razpravah so bili sproženi
predlogi, da se še nekatere
druge dejavnosti vključijo v
davčno stopnjo v višini 1 % (na
primer: drobno gospodarstvo
s področja storitev, črna metalurgija in drugo). Menimo, da
nadaljnje širjenje kroga davčnih zavezancev z nižjo davčno
stopnjo ne bi bilo primerno,
ker je že ob sedanji zasnovi
davčne ureditve, upoštevajoč
olajšave, vprašljivo zagotavljanje predvidenih proračunskih
sredstev iz tega naslova.
V razpravi v Zboru združenega dela je bil glede predvidene
davčne stopnje za družbene
dejavnosti (0,2%) izražen pomislek, ali je tako nizka davčna
stopnja sploh primerna in ali
ne bi bila primernejša davčna
oprostitev. V zvezi s tem pripominjamo, da so davčni zavezanci določeni s sistemskim
davčnim zakonom, in da so
mednje, v skladu s posebnim
medrepubliškim dogovorom,
vključene tudi organizacije
združenega dela s področja
družbenih dejavnosti. Zato bi
morebitno oprostitev družbenih dejavnosti pri plačevanju
davka, pomenila bistven odmik od sistemskega davčnega
zakona, česar ni mogoče urejati z izvedbenim davčnim zakonom.
V razpravah na seji Zbora
združenega dela so bile izrečene tudi pripombe, da bi bilo
treba pri določanju davčne
osnove upoštevati še vrsto
drugih odbitnih postavk (na
primer: obresti za kredite, prispevki za samoupravne interesne skupnosti in podobno). V
zvezi s tem pripominjamo, da
so bila vprašanja glede določanja odbitnih postavk rešena
s sistemskim davčnim zakonom. V razpravi ob sistem-

skem davčnem zakonu so bila
zavzeta stališča, da takšne
predlagane in še druge podobne rešitve ne pridejo v poštev.
Zato takih predlogov ob izvedbenem davčnem zakonu ni
mogoče upoštevati.
4.
Izhodišče za določanje
davčne osnove po sistemskem
davčnem zakonu je doseženi
dohodek davčnega zavezanca,
zmanjšan za določene odbitne
postavke. Ena od teh odbitnih
postavk se nanaša tudi na
osebne dohodke. Tako se kot
odbitna postavka po sistemskem davčnem zakonu upošteva ustrezen odstotni del poprečnih osebnih dohodkov delavcev v SR Sloveniji v preteklem letu. Ta odstotni del pa se
določa z izvedbenim davčnim
zakonom.
V skladu z navedenim predlagamo, da se kot odbitna postavka pri ugotavljanju davčne
osnove za leto 1981 upošteva
100% del poprečnih osebnih
dohodkov delavcev v republiki
v letu 1980.
Tak odsotni delež omogoča,
da je večji del osebnega dohodka izločen iz obdavčitve. V
davčni osnovi pa je zajeta vsakoletna rast osebnih dohodkov ter del izplačanih osebnih
dohodkov, ki presegajo maso
izplačil v primerjavi s povprečjem v republiki. Pri tem je treba
opozoriti, da je kot osebni dohodek mišljen osebni dohodek, ki se uporablja za zadovoljevanje skupnih, splošnih ter
osebnih potreb delavca.
Pri izračunu davčne obveznosti v letu 1981 izhajamo iz
povprečnih osebnih dohodkov
za leto 1980. V letošnjem letu
so bila gibanja osebrtih dohodkov omejena z določili
družbenega dogovora ter z resolucijo. Dosedanje ocene kažejo, da je rast osebnih dohodkov nižja od rasti dohodka in je
torej skladna z resolucijskimi
izhodišči. Predlagamo, da naj
bo v letu 1981 obdavčeno le
povišanje osebnih dohodkov,
zato naj se kot odbitna postavka upoštevajo 100-odstotni
povprečni osebni dohodki leta
1980.
Pretežni del davčnih olajšav
je določen že neposredno s sistemskim davčnim zakonom.
Vendar pa sistemski davčni zakon dopušča možnost, da se
lahko davčne olajšave uvedejo
tudi z izvedbenim davčnim zakonom.
Po sistemskem davčnem zakonu se kot olajšava pri določanju davčne obveznosti upoštevajo tudi zneski, ki jih je
davčni zavezanec vloži[ v razvoj prednostnih dejavnosti,

za katere je to določeno z
družbenim planom SR Slovenije ali z izvedbenim davčnim
zakonom v skladu z vsakoletno resolucijo.
Tako je predmet izvedbenega davčnega zakona tudi opredelitev prioritetnih dejavnosti,
kamor se vlaganja upoštevajo
kot posebna olajšava.
V osnutku dogovora o temeljih družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1981-1985
so opredeljeni programi, ki
imajo ob upoštevanju kriterija
iz tega dogovora prednost
pred drugimi. V osnutku dogovora o temeljih planov so prioritetni programi prikazani podrobno po posameznih nosilcih investicij. Menimo, da tako
podrobna opredelitev nosilcev
ne more biti povzeta v davčni
zakon kot osnova za določanje
olajšav pri naložbah, temveč bi
bilo treba te nosilce oziroma
posamezne projekte smiselno
strniti v ustrezne panoge oziroma dejavnosti. V skladu z
navedenim predlagamo, da se
kot olajšave pri ugotavljanju
davčne osnove za leto 1981
upoštevajo naslednje naložbe:
- v razvoj kmetijstva, ribištva, predelave in skladiščenja
živilskih proizvodov ter v izgradnjo gozdnih cest;
- v razvoj surovinskih dejavnosti;
- v izgradnjo objektov za
prenočevanje turistov.
Predlagamo, da se naložbe v
navedene dejavnosti upoštevajo kot olajšava pri ugotavljanju davčne obveznosti za leto
1981 v tem smislu, da se znesek naložb odšteje od davčne
osnove.
Podrobnejše določbe o tem,
kaj se šteje za navedena vlaganja, bo predpisal Izvršni svet
Skupščine SR Slovenije. Takšna rešitev glede podrobnejše
opredelitve odbitnih postavk je
uveljavljena tudi v obstoječi
ureditvi.
6.
V skladu s sprejetimi ukrepi
za pospeševanje izvozne dejavnosti v letošnjem letu se tudi za leto 1981 predlaga dodatna davčna stimulacija za izvoznike v tem smislu, da se jim
znižanje davčne osnove, določeno s sistemskim davčnim
zakonom, prizna že pri nižjem
deležu devizne realizacije v celotnem prihodku.
V skladu s pripombami, izrečenimi k osnutku zakona v
združenem delu in še posebej
v odboru za finance Zbora občin, predlagamo k predvideni
rešitvi dopolnitev v tem smislu,
da se pri določanju olajšav v
okviru izvoza storitev ne upošteva zunanjetrgovinska menjava, dosežena z zastopa3

njem tujih firm. Osnovni smisel osnova pri pogodbenih orga- strinjala z združitvijo prve in
olajšav te vrste je v pospeševa- nizacijah združenega dela druge faze zakonodajnega ponju izvoza, ki naj zagotovi čim zmanjša tudi za odplačila stopka v smislu drugega odugodnejšo devizno bilanco re- sredstev, ki jih je ustanovitelj stavka 250. člena skupščinskepublike. Dejavnost zastopanja oziroma poslovodja združil v ga poslovnika. Zbora sta Izvrštujih firm pa je usmerjena pogodbeno organizacijo zdru- nemu svetu Skupščine SR Slopredvsem v ponujanje tujega ženega dela in za nadomestilo venije kot predlagatelju naroblaga na domačem trgu, kar v za gospodarjenje s tako zdru- čila, da pri pripravi predloga
bistvu pomeni pospeševanje ženimi sredstvi. Takšna uredi- zakona upošteva pripombe,
uvoza oziroma odliv deviz, za- tev je z novim sistemskim predloge in mnenja, dana v
to ni razlogov, da bi takšni de- davčnim zakonom uveljavljena poročilih delovnih teles skupjavnosti zagotavljali davčne za temeljne organizacije zdru- ščine in zborov.
K predlogu za izdajo zakona
ženega dela, zato je po našem
olajšave.
mnenju primerno, da se uve- in osnutku zakona v skupščinljavi tudi za pogodbene orga- ski razpravi ni bilo pripomb in
7.
nizacije združenega dela (ena- spremenjevalnih predlogov.
V zaključni fazi priprav je ka rešitev velja tudi v obstojepredlog posebnega interven- čem sistemu).
cijskega zakona, ki naj bi za9.
gotovil sredstva za pokrivanje
Predlog zakona o sprememdela stroškov poslovanja Žebah zakona o uvedbi in stopV predlogu zakona je konč- njah republiških davkov in taks
lezniškega gospodarstva v
Ljubljani v letu 1981 (za želez- no predvidena rešitev za pri- je pripravljen na podlagi predniško infrastrukturo in drugo). mer, če bi se z vplačili tega loga zakona o davkih občanov.
Ta sredstva se bodo zagotav- davka po obračunu za leto Ker pa je predlog zakona o
ljala s posebnim prispevkom iz 1981 nabralo več sredstev kot davkih občanov uvrščen na sedohodka, ki ga bodo v letu je to predvideno v republiškem je skupščinskih zborov šele v
1981 plačevale organizacije proračunu za leto 1981. Pred- januarju 1981 (in torej ne bo
združenega dela s področja lagamo, da se morebitna pre- sprejet letos), je treba v ta zagospodarstva. Vplačani pri- sežna sredstva prenesejo v re- kon vnesti določbo o določitvi
spevek se_ bo stekal v celotni publiški proračun za leto 1982 neobdavčenega zneska skupprihodek Železniškega gospo- in se upoštevajo pri določanju nega dohodka občanov in višidarstva Ljubljana in bo tako v davčne obveznosti za leto no olajšav za vzdrževane druokviru dohodka vključen v 1982. Takšna rešitev je bila žinske člane.
osnovo za davek iz dohodka uveljavljena tudi v izvedbenih
Po prvem odstavku 138. čletemeljnih organizacij združe- davčnih zakonih za prejšnja na predloga zakona o davkih
leta.
nega dela. Da ne bi bila ta
občanov je zavezanec za daV razpravi v odboru za finan- vek iz skupnega dohodka obsredstva dvakrat obdavčena
(tako pri Železniškem gospo- ce Zbora združenega dela je čan, ki ima stalno prebivališče
darstvu kot pri zavezancih za bil sprožen predlog, da bi bilo v SR Sloveniji in ima v posaplačilo prispevka) predlaga- treba v primeru, če se med le- meznem koledarskem letu v
mo, da se znesek prispevka pri tom iz tega vira nabere več Jugoslaviji skupen čisti dohozavezancih za prispevek izloči sredstev, znižati davčno stop- dek, ki presega znesek trikratiz davčne osnove. Pripominja- njo. Predlagatelj je mnenja, da nega poprečnega letnega
mo, da je bila takšna rešitev je takšen predlog sprejemljiv, osebnega dohodka zaposlenih
uveljavljena že v prejšnjih le- če bi se med letom nabralo delavcev v gospodarstvu v SR
znatno več sredstev, kot je bilo Sloveniji. Višino neobdavčetih.
Poleg tega glede na letošnjo predvideno s proračunom. V nega skupnega čistega dozvezno resolucijo in izvedbeni takem primeru bo predlagatelj hodka ugotovi republiški sedavčni zakon za leto 1980 še tako kot v prejšnjih letih že kretar za finance na podlagi
predlagamo, da se davek ne med letom predlagal ^nižanje podatkov o poprečnih osebnih
obračunava in ne plačuje od davčne stopnje. Predlagano dohodkih zaposlenih delavcev
dohodka davčnih zavezancev besedilo k predlogu zakona pa v gospodarstvu za prvih devet
- premogovnikov z jamsko je predvideno za primer, če bi mesecev leta za katero se dobili presežki sorazmerno maj- ločajo davčne obveznosti. Po
eksploatacijo.
hni in bi morebitno znižanje predlogu zakona o davkih obdavčne stopnje za desetinko čanov je predvidena olajšava
8.
ali stotinko odstotka ne dalo za vzdrževane družinske člane
V skladu z načeli obrtnega pomembnejšega učinka, tem- v višini 60% poprečnega čistezakona se s tem predlogom več bi zahtevalo dodatna dela ga osebnega dohodka zapozakona predlaga, da se davčna pri obračunu obveznosti.
slenih delavcev v gospodarstvu v SR Sloveniji, za otroke
motene v telesnem ali duševnem razvoju, pa se ta olajšava
Predlog zakona o sprezviša za 50%.
membah in dopolnitvah
S spremembo zakona o
uvedbi in stopnjah republiških
zakona o uvedbi in stopdavkov in taks je torej treba
njah republiških davkov
določiti neobdavčljivi del
skupnega dohodka občanov in
(ESA-585)
in taks
višino navedenih olajšav ter
določiti stopnje republiškega
izdajo zakona o spremembah davka iz skupnega dohodka
i.
zakona o uvedbi in stopnjah občanov. Te stopnje se uporabljajo že za leto 1980, ker v
Skupščina SR Slovenije je republiških davkov in taks sku- obstoječem
zakonu stopnje za
na sejah zbora združenega de- paj z osnutkom zakona. Zbora
1980 še niso določene.
la in zbora občin dne 25/11- sta predlog za izdajo zakona leto
Sistem obdavčevanja skup1980 obravnavala predlog za sprejela, prav tako pa sta se
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nega dohodka občanov temelji
na dogovoru skupščin republik in avtonomnih pokrajin o
usklajevanju temeljev sistema
in politike obdavčevanja celotnega prihodka občanov, katerega je sprejela tudi Skupščina
SR Slovenije (odlok o pristopu
SR Slovenije k dogovoru socialističnih republik in socialističnih avtonomnih pokrajin o
usklajevanju temeljev sistema
in politike obdavčevanja celotnega prihodka državljanov,
Uradni list SRS, št. 17-839/79).
Določbe tega dogovora so
upoštevane tudi v predlogu
novega zakona o davkih občanov.
V skladu z navedenimi kriteriji bo višina neobdavčenega
skupnega čistega dohodka v
letu 1980 294.000 din, znesek
posebne olajšave za vzdrževane družinske člane pa 47.000
din oziroma 71.000 din, če zavezanec vzdržuje otroka, motenega v telesnem ali duševnem razvoju.
V skladu z zakonom o davkih občanov in navedenim
medrepubliškim dogovorom
so stopnje za davek iz skupnega dohodka progresivne. V letu 1979 so bile stopnje davka iz
skupnega dohodka povečane
za 3% v primerjavi z letom
1978, glede na to, da je bil v
letu 1979 povečan neobdavčeni skupni čisti dohodek v skladu z medrepubliškim dogovorom. Davčne stopnje oziroma
obdavčitev dohodka, ki presega določeno višino skupnega
čistega dohodka, je bila v letu
1979 v SR Sloveniji v primerjavi z drugimi republikami pri
davčni osnovi do 200.000 din
večja kot v drugih republikah,
razen pri avtonomni pokrajini
Vojvodina in Kosovo, kjer je
bila obdavčitev večja. Pri davčni osnovi nad 500.000 din pa je
bila obdavčitev v SR Sloveniji
manjša kot v drugih republikah, razen v Bosni in Hercegovini in avtonomni pokrajini
Vojvodini.
Glede na povečan znesek
neobdavčenega skupnega čistega dohodka v skladu z medrepubliškim dogovorom in višino stopenj progresivnega
obdavčenja v drugih republikah predlagamo, da se povečajo stopnje dai/ka iz skupnega dohodka občanov, če je letna osnova nad 100.000 din do
150.000 din od 38 na 40%, pri
osnovi nad 150.000 din do
200.000 din od 53 na 55%, pri
osnovi nad 200.000 din do
500.000 din od 63 na 70% in
pri osnovi nad 500.000 din od
68 na 75%. Pri tem pa je potrebno opozoriti, da se je višina obdavčitve skupnega dohodka pri občanih, katerih doporočevalec

»

hodki presegajo znesek neobdavčenega skupnega čistega
dohodka, povečala tudi zaradi
tega, ker se razredi odmernih
osnov niso povečali, čeprav se
bodo dohodki občanov v letu
1980 povečali za nekaj manj
kot 20%.
III.

mestiti iz drugih virov, kajti povečanje obveznosti iz naslova
drugih davkov tudi v letu 1981
ne bi prišlo v poštev.
Uvedba davka iz osebnega
dohodka delavcev je bila v
skladu z načeli ustave in zakona o združenem delu, po katerih se sredstva za pokrivanje
splošnih družbenih potreb zagotavljajo z davki, ki jih plačujejo delavci iz dohodka temeljne organizacije združenega
dela in iz svojih osebnih dohodkov. Z uvedbo tega davka
so tudi delavci v SR Sloveniji
pričeli zagotavljati sredstva za
splošne družbene potrebe neposredno iz svojega osebnega
dohodka. Te obveznosti v
prejšnjih letih ni bilo, saj so
delavci v času od 1975 do 1977
iz svojega osebnega dohodka
združevali le sredstva za financiranje skupne porabe.
Glede na navedeno predlagamo, da se časovna omejitev
plačevanja davka iz osebnega
dohodka delavcev po stopnji
1% spremeni tako, da postane
ta davek reden vir dohodkov
republiškega proračuna tudi v
letu 1981.

Predlog zakona nadalje določa, da se podaljšuje obveznost plačevanja 1% republiškega davka iz osebnega dohodka delavcev tudi za leto
198+, s tem, da se v zakonu o
spremembah in dopolnitvah
zakona o uvedbi in stopnjah
republiških davkov in taks, ki
je bil objavljen v Uradnem listu
SRS, št. 38/79, spremeni določba, da obveznost plačevanja tega davka velja le do konca leta 1980. Ta davek je bil v
letu 1978 uveden za pokrivanje
nekaterih novih obveznosti republike, kot so dodatne obveznosti do federacije, obveznosti
v zvezi z izvajanjem dogovora
o enotnih priznavalninah borcem, obveznosti iz naslova
premij, regresov in kompenzacij v kmetijstvu in obveznosti v
zvezi z izvajanjem dogovora o
IV.
prispevkih za sklad solidarnosti z državami v razvoju in neuPovečanje stopenj davka iz
vrščenimi državami.
Davek iz osebnega dohodka skupnega dohodka občanov
delavcev v letu 1978, 1979 in pri davčni osnovi nad 100.000
1980 je bil torej pomemben vir din bo vplivalo na povečanje
sredstev republiškega prora- dohodka iz tega vira za okoli
čuna. Takšna sredstva so po- 2,0 mio din. Za republiški datrebna v republiškem proraču- vek iz osebnega dohodka denu tudi za leto 1981, ker more- lavcev pa ocenjujemo, da bo
bitnega izpada teh sredstev v republiškemu proračunu v letu
letu 1981 po mnenju predlaga- 1981 zagotovil prihodke v znetelja ne bi bilo mogoče nado- sku 1.336 milijonov dinarjev.

Predlog zakona o določitvi stopenj in obračunavanja amortizacije za
osnovna sredstva določenih uporabnikov družbenih sredstev
1.
Skupščina SR Slovenije je
na sejah zbora združenega dela in zbora občin dne 25. 11.
1980 obravnavala predlog za
izdajo zakona o določitvi stopnje za obračunavanje amortizacije za osnovna sredstva določenih uporabnikov družbenih sredstev skupaj z osnutkom zakona. Zbora sta predlog za izdajo zakona sprejela,
prav tako pa sta se strinjala z
združitvijo prve in druge faze
zakonodajnega postopka v
smislu drugega odstavka 250.
člena skupščinskega poslovniporočevalec

(ESA-586)

ka. Zbora sta Izvršnemu svetu
Skupščine SR Slovenije kot
predlagatelju naročila, da pri
pripravi predloga zakona upošteva pripombe, predloge in
mnenja, dana v poročilih delovnih teles skupščine in zborov.
V razpravah v skupščinskih
telesih k predlogu za izdajo zakona in osnutku zakona ni bilo
pripomb, pač pa so delegati
imeli nekaj pripomb neposredno na sejah zborov (glede povečanja predlaganih amortizacijskih stopenj). Stališče predlagatelja do teh pripomb so

prikazana ob koncu naslednjega dela obrazložitve.
2.
Osnovne značilnosti predloženega predloga zakona so:
Zvezni zakon o amortizaciji
osnovnih sredstev temeljnih
organizacij združenega dela in
drugih uporabnikov družbenih
sredstev (Uradni list SFRJ, št.
58/76) daje republikam in pokrajinama možnosti, da lahko
glede obračunavanja amortizacije za osnovna sredstva organov in organizacij družbenopolitičnih skupnosti in državnih organov ter za osnovna
sredstva družbenopolitičnih in
družbenih organizacij uveljavljajo naslednje: ali odlog
amortizacije za določeno dobo
ali določitev manjših stopenj,
kot jih za amortizacijo določa
zvezni zakon. V skladu z navedenim je bilo obračunavanje
amortizacije za osnovna sredstva organov in organizacij
družbenopolitičnih skupnosti,
krajevnih skupnosti ter družbenopolitičnih in' družbenih
organizacij v SR Sloveniji s posebnim zakonom odloženo za
leta 1977 do 1980.
V skupščinskih razpravah ob
sprejemanju zakonov o vsakoletni odložitvi obračunavanja
amortizacije v navedenih organih in organizacijah v tekočem
srednjeročnem obdobju je bilo
sprejeto stališče, da nadaljevanje takšne prakse za čas po
letu 1980 ni več sprejemljivo.
Predlagatelju je bil dan predlog, da naj za novo srednjeročno plansko obdobje uvede
obračunavanje amortizacije, in
sicer v skladu z možnostmi v
okviru predvidenega globala
sredstev za splošno porabo. V
zvezi s tem je bilo poudarjeno,
da naj se v začetnem obdobju
ne uvede obračunavanje
amortizacije po polnih minimalnih stopnjah, temveč po
ustrezno nižjih stopnjah, ki ne
bi pomenile nerealen pritisk na
povečanje proračunskih sredstev.
Izhajajoč iz stališč delegatov
ob sprejemanju zakonskih
ukrepov za odložitev obračunavanja amortizacije za iztekajoče obdobje, za novo srednjeročno plansko obdobje ne
predlagamo več odložitve
obračunavanja amortizacije v
navedenih organih in organizacijah. Pri tem izhajamo iz zahteve, da se tudi pri osnovnih
sredstvih organov in organizacij družbenopolitičnih skupnosti, krajevnih skupnosti ter
družbenopolitičnih In družbenih organizacij v čimvečji možni meri zagotovi ohranitev njihove realne vrednosti. Glede

na navedeno predlagamo, da s
pričetkom leta 1981 tudi navedeni organi in organizacije
pričnejo obračunavati amortizacijo, vendar ne v polni višini
(kot je določena z zveznim zakonom), temveč le v ustreznem odstotnem deležu od
predpisane (minimalne) amortizacijske stopnje. Ta višina naj
bi znašala 20% od predpisane
(minimalne) amortizacije za
posamezne vrste osnovnih
sredstev.
Ob predlagani rešitvi, to je,
da se amortizacija v letu 1981
prične obračunavati v višini
20% od predpisanih (minimalnih) stopenj, bi bilo treba v
proračunih družbenopolitičnih
skupnosti za leto 1981 zagotoviti 39.370.000 dinarjev. Ocena
se nanaša na upravne organe
in organizacije v SR Sloveniji,
ki so za leto 1979 predložile
službi družbenega knjigovodstva zaključne račune. Skupni
znesek obračunane amortizacije odpade na:
- gradbeno objekte
9.830.000 din
- opremo 29.540.000 din.
Menimo, da za obračunani
znesek amortizacije niso potrebna dodatna sredstva oziroma ni potrebno pomembneje
povečevanje proračunske porabe za leto 1981, temveč le
strukturno preoblikovanje proračunskih sredstev. Že do sedaj so se namreč v proračunih
občin in republike zagotavljala
upravnim organom določena
sredstva za te namene.
V razpravah na sejah obeh
zborov so bile dane nekatere
pripombe v tem smislu, da je
predlagana stopnja amortizacije prenizka in da bi jo bilo
treba povečati na 50% oziroma predvideti različne stopnje
za opremo in gradbene objekte.
V zvezi z navedenimi pripombami pripominjamo, da je
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije pri predlaganju navedene višine amortizacijskih stopenj izhajal iz sedanje proračunske situacije, ki zahteva racionalno stabilizacijsko vedenje prav pri vseh o6likah trošenja sredstev splošne porabe.
Morebitno povečanje predlagane stopnje bi pomenilo dodatne prtiske na proračunska
sredstva tako v občinah kot v
republiki. Pri tem je treba še
poudariti, da se predvideva
povečanje minimalnih amortizacijskih, stopenj In ponovna
revalorizacija osnovnih sredstev, kar bo že po predlagani
stopnji 20% od minimalnih
stopenj terjalo dodatna proračunska sredstva za amortizacijo pri navedenih organih in organizacijah.
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Če bo v naslednjih letih proračunska situacija dopuščala
povečanje sredstev za amortizacijo v navedenih organih in
organizacijah bo Izvršni svet

Skupščine SR Slovenije s
spremembo obstoječega zakona predlagal Skupščini SR
Slovenije višje stopnje za navedeno amortizacijo.

Predlog zakona o obračunavanju in plačevanju
prispevkov za zadovoljevanje skupnih potreb
na področju družbenih
dejavnosti
I. UVOD
Skupščina SR Slovenije je
na sejah Zbora združenega dela in Zbora občin dne 25. 11.
1980 obravnavala predlog za
izdajo zakona o obračunavanju in plačevanju prispevkov
za zadovoljevanje skupnih potreb na področju družbenih
dejavnosti z osnutkom zakona.
Zbora sta predlog za izdajo zakona sprejela, prav tako pa sta
se strinjala z združitvijo prve in
druge faze zakonodajnega postopka v smislu 250. člena
skupščinskega
poslovnika.
Žbora sta Izvršnemu svetu
Skupščine SR Slovenije kot
predlagatelju naročila, da pri
pripravi predloga zakona upošteva pripombe, predloge in
mnenja, dane v poročilih delovnih teles skupščine in zborov.
Na podlagi navedenega
osnutka zakona in pripomb,
izraženih k osnutku v skupščinskih telesih in na sejah
zborov, je za razpravo v Skupščini SR Slovenije pripravljen
predlog zakona o obračunavanju in plačevanju prispevka za
zadovoljevanje skupnih potreb
na področju družbenih dejavnosti. V obrazložitvi predloga
zakona je pri posameznih poglavjih podrobneje prikazano,
kateri predlogi in pripombe
delegatov k osnutku so v predlogu upoštevani, prav tako pa
so podani odgovori na nekatera vprašanja, ki so jih postavili
delegati v razpravi.
II. OSNOVNE ZNAČILNOSTI
PREDLAGANIH REŠITEV
1.
Glavni razlogi, ki narekujejo
sprejetje takega zakona, in dileme, ki se v zvezi s tem pojavljajo, so podrobneje prikazani
v predlogu za izdajo zakona. V
predlogu za izdajo zakona so
podane tudi obsežnejše utemeljitve predlaganih rešitev ter
navedeni nekateri problemi, ki
bodo spremljali uvajanje novih
6
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rešitev v praksi. Zato vsega navedenega v tej obrazložitvi ne
ponavljamo, temveč se omejujemo le na krajši prikaz predlaganih rešitev.
V predlogu zakona se urejajo naslednje skupine vprašanj:
viri sredstev za izpolnjevanje
obveznosti ter način obračunavanja in plačevanja prispevkov. Zaradi večje jasnosti in
specifične problematike so vsa
navedena vprašanja prikazana
ločeno za delavce v združenem delu in ločeno za delovne
ljudi, ki opravljajo samostojno
gospodarsko ali poklicno dejavnost.
Poleg navedene problematike se v osnutku (v splošnih določbah) urejata še dve vprašanji. Eno se nanaša na obveznost poslovnih enot temeljnih
organizacij združenega dela,
ki imajo sedež v drugih republikah oziroma avtonomnih
pokrajinah, da v skladu s kolizijskim zakonom v naši republiki poravnajo obveznosti po
naših predpisih. Drugo vprašanje pa se nanaša na pripadnost prispevkov iz dohodka,
ki je v skladu s kolizijskim zakonom urejeno tako, da se ti
prispevki plačujejo samoupravnim interesnim skupnostim po sedežu temeljne organizacije združenega dela oziroma njene poslovne enote.
Viri sredstev za plačevanje
prispevkov za družbene dejavnosti so v osnutku v glavnem
povzeti iz obstoječe ureditve, z
edino izjemo, ki se nanaša na
zdravstvo.' Prispevek za zdravstvo se v obstoječi ureditvi plačuje iz osebnega dohodka, po
novem pa naj bi se plačeval iz
dohodka, razen v delu, ki se
nanaša na nadomestilo osebnega dohodka v času nezmožnosti za delo (vir za ta del prispevka bo še naprej osebni
dohodek). Prenos vira za ta
prispevek iz osebnega dohodka na dohodek je mogoče realizirati zaradi tega, ker nas pri
tem ne ovira kolizijski zakon
glede opredelitve pripadnosti
prispevka. Prispevek za zdrav-

stvo se namreč po kolizijskem
zakonu plačuje vselej po kraju
zaposlitve (sedežno načelo) ne
glede na vir sredstev. Zato pri
spremembi navedenega vira ni
problemov v zvezi z usmerjanjem prispevkov v druge republike oziroma avtonomni pokrajini za delavce, ki imajo tam
stalno prebivališče.
V kolizijskem zakonu in
neusklajenih ureditvah med
republikami in avtonomnima
pokrajinama pa je ovira za
spremembo vira za druge dejavnosti, kjer se prispevki plačujejo po domicilnem načelu.
Zato se za te prispevke v tem
osnutku zaenkrat zadržuje še
obstoječi vir, čeprav je z novimi zakoni za posamezna področja družbenih dejavnosti že
uveljavljen prenos vira iz osebnega dohodka (na primer
osnovno izobraževanje, otroško varstvo in socialno
skrbstvo).
Po predlagani ureditvi se
bodo torej prispevki plačevali
iz naslednjih virov:
1) vir dohodek - prispevki
za:
- usmerjeno izobraževanje
in skupne osnove vzgoje in
izobraževanja v skladu s posebnim zakonom,
- raziskovalna dejavnost,
- zdravstvo - razen za nadomestilo osebnega dohodka
v času nezmožnosti za delo,
- zaposlovanje,
- pokojninsko in invalidsko
zavarovanje - za primer nesreče pri delu in poklicne bolezni
ter za zavarovalno dobo s povečanjem.
- starostno
zavarovanje
kmetov - za solidarnostno
udeležbo v pokrivanju izdatkov za starostno zavarovanje
kmetov.
V primerjavi z osnutkom zakona je v tem predlogu predvideno, da se iz dohodka poleg
usmerjenega
izobraževanja
zagotavljajo tudi sredstva za
skupne naloge vzgoje in izobraževanja po zakonu o svobodni menjavi dela na področju vzgoje in izobraževanja (to
so šolstvo narodnosti, mednarodno sodelovanje, šolanje
otrok z motnjami v duševnem
in telesnem razvoju in podobno). Takšna dopolnitev predlaganega besedila pomeni torej
le uskladitev z navedenim posebnim zakonom. Pripominjamo še, da so se sredstva za
navedene skupne naloge tudi
po dosedanji ureditvi zagotavljala iz istega vira.
2) vir osebni dohodek - prispevki za:
- osnovno izobraževanje,
- kultura,
- telesna kultura,
- otroško varstvo,

- socialno skrbstvo,
- pokojninsko in invalidsko
zavarovanje,
- zdravstvo - za nadomestilo osebnega dohodka v času
nezmožnosti za delo.
Novo opredeljeni viri v SR
Sloveniji oziroma prenos virov
zajemanja sredstev iz osebnega dohodka na dohodek za
prispevek za zdravstvo bodo
vplivavli na oblikovanje nižjega bruto osebnega dohodka.
Povečalo se bo zajemanje iz
dohodka, kar pomeni, da bo
izločanje sredstev za skupne
družbene potrebe v večji meri
odvisno od gibanja dohodka.
Temeljna organizacija združenega dela, ki posluje z izgubo,
tako ne bo plačevala prispevka
iz dohodka, medtem ko se prispevki iz osebnega dohodka
plačujejo tudi v takem primeru.
Povečano izločanje iz dohodka bo vplivalo na manjše
oblikovanje čistega dohodka.
Zmanjšala se bo višina osebnega dohodka (bruto), višina
razpoložljivih sredstev za oblikovanje skladov pa se zaradi
spremenjenih virov financiranja ne bo spremenila.
Zaradi opisanih posledic bo
potrebno, da se vrednotenje
rezultatov dela prilagodi tem
spremembam oziroma da se
bruto osebni dohodek za toliko zmanjša za kolikor so se
povečala izločanja iz dohodka
(za prispevek za zdravstvo).
Po zakonih za posamezna
področja družbenih dejavnosti
in po tem zakonu so zavezanci
za prispevek iz dohodka temeljna organizacije in delovne
skupnosti. V praksi obstojajo
primeri, da delavci v nekaterih
samoupravnih organizacijah
in skupnostih še niso organizirani v delovne skupnosti oziroma v smislu zakona o združenem delu še ne ugotavljajo dohodka delovne skupnosti. Da
ne bi v praksi njastalo vprašanje, iz kakšnih sredstev poravnavajo svoje obveznosti iz dohodka ti delavci, je v prehodnih določbah predvideno, da
se obveznosti za te delavce
poravnajo iz prihodka samoupravne organizacije oziroma
skupnosti po ustreznih osnovah.
3.
Tudi osnove za obračunavanje in plačevanje prispevkov
bistveno ne odstopajo od obstoječe ureditve, prav tako pa
so usklajene z osnutki samoupravnih sporazumov o temeljih
planov. Pri prispevkih, ki se
plačujejo iz osebnega dohodka, je osnova osebni dohodek
(v bruto smislu). Pri prispevkih
poročevalec

iz dohodka pa so predvidene
tri različne vrste osnov:
- za prispevke za usmerjeno izobraževanje in za raziskovalno dejavnost - je osnova
dohodek temeljne organizacije združenega dela oziroma
delovne skupnosti,
- za prispevke za zdravstvo,
zaposlovanje, pokojninsko in
invalidsko zavarovanje in za
starostno zavarovanje kmetov
- je osnova osebni dohodek
vključno z vsemi obveznostmi,
ki se plačujejo iz osebnega dohodka,
- za posebni prispevek za
pokojninsko in invalidsko zavarovanje - so osnova sredstva poslovnega sklada.
Kot je bilo podrobneje prikazano v predlogu za izdajo zakona, se predlagane osnove v
primerjavi z obstoječo ureditvijo razlikujejo le pri prispevku iz dohodka za usmerjeno
izobraževanje in raziskovalno
dejavnost. Prispevek za navedene dejavnosti se zdaj plačuje na podlagi tako imenovane
prirejene davčne osnove, povzete po zakonu o davku iz dohodka temeljnih organizacij
združenega dela (to je dohodek, zmanjšan za del osebnih
dohodkov, za prispevke iz dohodka, za del sklada skupne in
še za nekatere druge odbitke).
Po novi ureditvi pa naj bi se
navedena prispevka plačevala
na osnovi dohodka temeljne
organizacije združenega dela
oziroma delovne skupnosti.
Glede na takšno opredelitev
osnove bodo prispevek po novem plačevale vse temeljne organizacije združenega dela
(tako na področju gospodarstva kot na področju družbenih dejavnosti) ter delovne
skupnosti, medtem ko plačujejo ta prispevek danes le temeljne organizacije s področja gospodarstva.
V odboru za finance Zbora
občin in na sejah zborov je bila
dana pripomba, da bi bilo treba iz osnove za prispevke iz
dohodka izločiti prispevek za
biološka vlaganja v gozdove,
ki ga gozdnogospodarske organizacije obračunavajo kot
neke vrste amortizacijo. Delegati so predlagali, da naj se ta
prispevek izloči iz osnove za
obračunavanje prispevkov zato, ker se amortizacija tudi pri
drugih zavezancih ne vključuje
v prispevno osnovo.
Ta pripomba je v predlogu
zakona sprejeta, tako da bo
prispevek za biološka vlaganja
v gozdove izločen iz osnove za
obračunavanje prispevkov.
V dosedanji praksi nastajajo
velike težave glede opredeljevanja osnove za prispevke iz
osebnega dohodka za delavce,
poročevalec

ki so razporejeni na delo v tujino. Tu je uveljavljenih veliko
pavšalnih osnov (za zdravstvo
kar 27), kar povzroča zanlete
pri obračunavanju prispevka.
Zato je v tem osnutku na pobudo zdravstvenih skupnosti
predlagana rešitv, da se kot
osnova za prispevke iz osebnega dohodka za takšne delavce vzame poprečni osebni
dohodek delavcev v republiki v
preteklem letu. V samoupravnih sporazumih o temeljih plana pa bodo določene različne
višine prispevka glede na vrsto
poklica teh delavcev.
V predlogu zakona je tudi
razčiščeno vprašanje, kateri
prispevki se plačujejo od dela
osebnega dohodka, od katerega se plačuje republiški kompenzacijski davek (za delo preko polnega delovnega časa, za
podaljšano delo pri drugih organizaciji in za delo, ki traja
manj kot polovico delovnega
časa). V skladu z obstoječo
prakso je predvideno, da se ta
del osebnega dohodka ne
všteje v osnovo za prispevek
za zdravstvo, ker delavcu od
takšnega dela tudi niso priznane posebne pravice na navedenih področjih.
V predlogu zakona ni bilo
mogoče podrobneje opredeliti
osnovo ter način obračunavanja in plačevanja prispekov iz
osebnega dohodka za nekatere posebne kategorije zavezancev, kot so na primer: naši
delavci pri tujih diplomatskih
in kozularnih predstavništvih,
tuji delavci pri nas, tuji študenti pri nas na praksi in podobno.
Predlagamo, da naj se vsa navedena drobna specifična
vprašanja uredijo s samoupravnimi splošnimi akti ustreznih samoupravnih interesnih
skupnosti.
4.
Za ureditev vprašanj glede
načina obračunavanja in plačevanja prispevkov, ki jih plačujejo delavci iz dohodka ali iz
osebnih dohodkov, sta bili v
predlogu za izdajo zakona
predlagani dve možni varianti.
Prvi predlog je v bistvu povzemal obstoječo ureditev.
Osnovna značilnost drugega
predloga pa je bila v tem, da se
obračun prispevka loči od
vplačila, s čemer se vplačevanje prispevkov usklajuje z dinamiko porabe teh sredstev v
samoupravnih
interesnih
skupnostih.
V razpravi o predlogu za izdajo zakona in osnutku zakona so delegati v vseh telesih
Skupščine SR Slovenije in tudi
na sejah zborov podprli drugo
navedeno (variantno) rešitev.
Zato navedeno rešitev pov-

zemamo tudi v tem predlogu
zakona.
Predlagana ureditev glede
načina obračunavanja in plačevanja prispevkov je povzeta
po predlogu za izdajo zakona
o spremembah obračunskega
zakona o plačevanju prispevkov za čas od leta 1975 do
1980, ki ga je Skupščina SR
Slovenije obravnavala letos v
juniju. Osnovna značilnost navedenega zakona je bila v tem,
da se vplačevanje prispevkov
za družbene dejavnosti uskladi
z dinamiko porabe teh sredstev v samoupravnih interesnih skupnostih. V predlogu za
izdajo zakona sta bili predlagani dve možni poti za dosego
navedenega cilja: prvič uvedba sistema vplačevanja
prispevkov na odpoklic in drugič - ločitev obračuna od vplačila in vplačevanje prispevkov
v določenem terminu. Po obširni razpravi so delegati v telesih Skupščine SR Slovenije v
pretežni meri podprli drugo
navedeno možnost, ki je dosti
enostavnejša od uveljavljanja
zapletenih postopkov v zvezi z
odpoklicem, ki pa vendarle zagotavlja ustreznejšo dinamiko
vplačil, kot je uveljavljeno v
obstoječem sistemu.
V zvezi z vprašanji, ki jih je
glede morebitne uvedbe odpoklica prispevkov v Zboru občin
postavil delegat iz občine
Krško, še pripominjamo, da bi
se z uveljavitvijo sistema odpoklica, kot je bil predviden v
gradivih za omenjeno razpravo
v Skupščini SR Slovenije,
znatno povečala administrativna opravila v računovodskih
službah zavezancev za prispevke, prav tako pa bi se povečali stroški obračuna.
Po veljavni ureditvi se prispevki iz osebnega dohodka in
prispevki iz dohodka, kjer je
osnova osebni dohodek, vplačujejo na račune samoupravnih interesnih skupnosti ob
dvigu sredstev za osebne dohodke, kar ima za posledico,
da prispevki pritekajo na račune samoupravnih interesnih
skupnosti ves mesec po dinamiki, ki je določena z izplačilnimi dnevi za osebne dohodke. Iz samoupravne interesne
skupnosti se razporejajo prispevki na račune organizacij izvajalcev storitev praviloma
enkrat mesečno, navadno v
obdobju nekaj dni pred začetkom meseca za naslednji mesec. To pa povzroča, da se plačani prispevki v tekočem mesecu zadržujejo na računih samoupravnih interesnih skupnosti vse do dneva njihove razporeditve na uporabnike. Da bi
se temu izognili, predlagamo
ureditev, po kateri naj bi se

prispevki iz osebnega dohodka in prispevki iz dohodka na
podlagi osebnega dohodka
vplačevali na račune samoupravnih interesnih skupnosti v
dotočenih dneh v mesecu, s
čimer bi organizacijam - zavezancem za plačilo prispevkov
omogočili, da ta sredstva do
dneva vplačila lahko uporabljajo kot obratna sredstva.
Osnovne značilnosti te rešitve
so naslednje:
Prispevki iz osebnega dohodka in prispevki iz dohodka,
kjer je osnova osebni dohodek, se obračunajo ob dvigu
sredstev za izplačilo osebnih
dohodkov. Vendar pa organizacija - zavezanec za prispevke
ni dolžna nakazati prispevke na račune samoupravnih interesnih skupnosti takoj,
temveč predloži službi družbenega knjigovodstva le naloge
za vplačilo prispevkov. Te naloge pa služba družbenega
knjigovodstva vnovči v dneh
(med 18. in 23. v mesecu), ki so
z zakonom predlagani kot
vplačilni dnevi. Pri tem opozarjamo, da izplačilo osebnih
dohodkov ne bo več pogojeno
z istočasnim plačilom prispevkov. Zato se lahko zgodi, da
organizacija - zavezanec ob
vplačilnih dneh zaradi nelikvidnosti na žiro računu ne bo
imela na razpolago sredstev za
plačilo prispevkov. V tem primeru bo služba družbenega
knjigovodstva žiro račun takšne organizacije blokirala in
vnovčila njene zapadle prispevne obveznosti ob prvem
naslednjem vplačilu sredstev
na njen žiro račun. Da pa bi
vendarle zagotovili ustrezen
priliv sredstev na račune samoupravnih interesnih skupnosti, predlagamo rešitev, po
kateri organizacija - zavezanec za prispevke ne more
dvigniti sredstev za naslednje
izplačilo osebnih dohodkov,
dokler ne poravna zapadle obveznosti v zvezi s prejšnjim izplačilom osebnih dohodkov.
Pripominjamo pa, daje takšna
rešitev možna le pri prispevkih
iz osebnega dohodka, med
tem ko se obveznosti iz prispevka iz dohodka, kjer je
osnova osebni dohodek, glede
na predpise o službi družbenega knjigovodstva ne da pogojevati z izplačilom osebnih dohodkov, temveč se poravna
glede na vrstni red.
V razpravi v Zboru združenega dela je delegat z območja
občine Kranj postavil vprašanje, ali je rok za vplačevanje
prispevkov od 18. do 23. v mesecu najprimernejši. V zvezi s
tem pripominjamo, da je bila
osnovna utemeljitev predlaganega roka v tem, da samo7

upravne interesne skupnosti
potrebujejo pretežni del sredstev za obveznosti, ki se mora$ jo poravnati ob koncu meseca
(osebni dohodki delavcev v
družbenih dejavnostih, izplačila pokojnin in podobno). Zato
bi bil morebiten premik tega
roka na konec meseca neprimeren, saj bi sredstva samoupravnim interesnim skupnostim oziroma k izvajalcem storitev pritekla prepozno za
sprotno poravnavanje njihovih
obveznosti.
V razpravi v obeh zborih je
bila sprožena pobuda, da naj
bi se vsa sredstva prispevkov
zbirala na enoten zbirni vplačilni račun, od koder /iaj*"bi jih
posameznim samoupravnim
interesnim skupnostim usmerjala služba družbenega knjigovodstva. V zvezi s tem pripominjamo, da se prispevki po domicilu že po obstoječi ureditvi
vplačujejo na zbirni vplačilni
račun. Takšna rešitev je bila za
celotno Jugoslavijo sprejeta
prav na pobude iz SR Slovenije. V tem delu je bila po našem
mnenju (upoštevajoč veljavne
predpise in samoupravno organiziranost v družbenih dejavnostih) dosežena največja
možna poenostavitev sistema
vplačevanja prispevkov.
Pri prispevku iz dohodka,
kjer je osnova dohodek, je
glavna značilnost predloga v
tem, da zavezanci morebitne
razlike med vplačanimi akontacijami in obveznostjo po periodičnem obračunu niso dolžni poravnati avtomatično, temveč le v primeru, če samoupravna interesna skupnost
glede na prilive sredstev tako
izrecno odloči. Osnovna značilnost predloga pri prispevku
iz dohodka na podlagi poslovnega sklada pa je v tem, da
zavezancem tega prispevka ni
treba plačevati v mesečnih
dvanajstinah, temveč v višini,
ki jo sproti določi skupnost
pokojninskega in invalidskega
zavarovanja v SR Sloveniji.
Smisel te rešitve je v tem, da
lahko skupnost ob zadostnih
prilivih sredstev iz drugih virov
to obveznost zavezancem med
letom zniža in s tem vpliva na
povečanje njihove likvidnosti.
Končno je treba še pripomniti, da je predlagana rešitev
možna le pri prispevkih iz
osebnega dohodka za delavce,
ki so zaposleni v SR Sloveniji
in imajo tu tudi stalno prebivališče. Za delavce z domicilom v
drugih republikah in avtonomnih pokrajinah pa to ni izvedljivo, ker se po kolizijskem zakonu prispevki iz osebnega
dohodka takih delavcev plačujejo samoupravnim samoupravnim interesnim skupno8

stim v druge republike oziroma avtonomni pokrajini po njihovih predpisih, ki pa (vsaj
zaenkrat) sistema ločitve obračuna od vplačila ne poznajo.
Izplačevalci osebnih dohodkov bodo morali prispevke iz
osebnih dohodkov vplačevati v
druge republike oziroma avtonomni pokrajini hkrati z dvigom sredstev za osebne dohodke.
V predlogu zakona je določena tudi višina obresti, ki so
jih zavezanci dolžni plačevati
za zapadle prispevke. V skladu
s stališči Ustavnega sodišča
SR Slovenije glede poenotenja
zamudnih obresti za plačevanje vseh družbenih obveznosti
je predlagano, da naj ta
obrestna mera znaša 12% na
leto, kot je to z novimi zakoni
določeno za nekatere vrste
davka.
5.
Pri predlaganem načinu
obračunavanja in plačevanja
prispevkov delovnih ljudi samoupravnim interesnim skupnostim iz dohodka in iz osebnega dohodka izhajajmo iz dosedanjega načina obračunavanja in plačevanja teh prispevkov. To pomeni, da se s tem
zakonom krog delovnih ljudi,
ki plačujejo prispevke samoupravnim interesnim skupnostim, ne povečuje, temveč je to
odvisno od samoupravnih
sporazumov o temeljih planov
samoupravnih
interesnih
skupnosti, s katerimi si delavci
in delovni ljudje določajo svoje
pravice in obveznosti pri zadovoljevanju svojih skupnih potreb.
Hkrati predlagani način
obračunavanja in plačevanja
prispevkov delovnih ljudi upošteva tudi spremenjene vire in
osnove pri plačevanju in obračunavanju prispevkov delavcev, to je, da se bo del prispevka za zdravstvo plačeval iz dohodka. Zaradi tega predlagamo, da bi prispevek za zdravstvo obračunavali in plačevali
delovni ljudje, ki se jim ugotavlja dohodek po zakonu o davkih občanov, iz dohodka, medtem ko naj bi delovni ljudje, ki
se jim ne ugotavlja dohodek,
in zasebni delodajalci za pri
njih zaposlene delavce, plačevali prispevek iz svojih sredstev.
V predlogu ureditve tega področja upoštevamo tudi spremembe v zvezi z ugotavljanjem
dohodka delovnih ljudi, ki jih
ima predlog zakona o davkih
občanov.
Na podlagi navedenih predpostavk predlagamo, da bi delovni ljudje, ki se jim ugotavlja

dohodek po zakonu o davkih
občanov, obračunavali in plačevali iz dohodka, doseženega
s samostojnim opravljanjem
dejavnosti, enake prispevke iz
dohodka za samoupravne interesne skupnosti, kot jih
obračunavajo in plačujejo temeljne organizacije združenega dela. Iz svojega dohodka od
opravljanja samostojne dejavnosti naj bi delovni ljudje obračunavali in plačevali tako prispevke za samoupravne interesne skupnosti, kjer je osnova
dohodek (usmerjeno izobraževanje in raziskovalna dejavnost), kakor tudi prispevke iz
dohodka, kjer je osnova osebni dohodek (zdravstvo, zaposlovanje, pokojninsko in invalidsko zavarovanje za primer
nesreče pri delu ter za zavarovalno dobo s povečanjem in za
solidarnostno udeležbo za starostno zavarovanje kmetov).
Osnova za obračunavanje in
plačevanje prispevkov bi bila v
prvem primeru doseženi dohodek, v drugem primeru pa izplačani osebni dohodki teh
delvovnih ljudi in osebni dohodki pri njih zaposlenih delavcev. Predlagana ureditev
načina obračunavanja in plačevanja prispevkov za samoupravne interesne skupnosti je
torej le prilagojena sistemu
obračunavanja in plačevanja
prispevkov v temeljnih organizacijah združenega dela.
Enako kot v temeljnih organizacijah združenega dela pa
so dolžni ti delovni ljudje, kot
izplačevalci osebnih dohodkov, obračunavati in plačevati
tudi vse prispevke iz svojih
osebnih dohodkov in osebnih
dohodkov zaposlenih delavcev. Osnova za obračun in plačilo teh prispevkov so izplačani osebni dohodki.
Delovni ljudje, ki se jim ne
ugotavlja dohodek po zakonu
o davkih občanov in zasebni
delodajalci pa naj bi obračunavali in plačevali iz svojih'
sredstev tiste prispevke samoupravnim interesnim skupnostim. ki se plačujejo na
osnovi osebnih dohodkov
(zdravstvo in pokojninsko in
invalidsko zavarovanje za primer nesreče pri delu in za zavarovalno dobo s povečanjem). Osnova za plačilo teh
prispevkov pri delovnih ljudeh
so torej izplačani njihovi osebni dohodki in osebni dohodki
zaposlenih delavcev, pri zasebnih delodajalcih pa izplačani osebni dohodki zaposlenih delavcev.
Poleg navedenih prispevkov. ki naj bi se plačevali na
podlagi osebnih dohodkov, pa
predlagamo, da ti delovni ljudje obračunavajo in plačujejo

iz svojih osebnih dohodkov le
prispevek za zdravstvo-za nadomestilo osebnega dohodka
v času nezmožnosti za delo,
prispevek za otroško varstvo in
prispevek za pokojninsko in
ivalidsko zavarovanje. Takšna
ureditev je uveljavljena tudi
danes.
Osnova za obračunavanje in
plačevanje prispevkov iz dohodka in prispevkov iz osebnega dohodka za delovne ljudi, ki se jim ne ugotavlja dohodek, naj bi se po tem predlogu
uredila s sporazumom med temi delovnimi ljudmi in ustrezno samoupravno interesno
skupnostjo.
Po predlaganem načinu
obračunavanja in plačevanja
prispevkov samoupravnim interesnim skupnostim naj bi delovni ljudje, ki se jim po zakonu o davkih občanov ugotavlja
dohodek, plačevali vse prispevke iz dohodka in vse prispevke iz osebnega dohodka.
Delovni ljudje, ki se jim ne
ugotavlja dohodek, pa naj bi
plačevali le prispevke, ki se
plačujejo na osnovi osebnih
dohodkov ter prispevke iz
osebnih dohodkov, s katerimi
si zagotavljajo svojo socialno
varnost (prispevek za otroško
varstvo, prispevek za zdravstvo in prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje).
Glede na to, da se po predlogu zakona o davkih občanov
dohodek ne ugotavlja pri delovnih ljudeh, ki se ukvarjajo s
storitveno dejavnostjo ter ne
zaposlujejo tuje delovne sile,
in tudi nimajo avtomatiziranih
strojev, pomeni predlagani način obračunavanja in plačevanja prispevkov manjšo obremenitev z obveznostmi za samoupravne interesne skupnosti. Enako to velja za delovne
ljudi, ki se ukvarjajo s samostojno poklicno dejavnostjo in
se jim ne ugotavlja dohodek.
Za delavce, zaposlene pri
zasebnih delodajalcih, naj bi ti
delodajalci plačevali iz svojih
sredstev prispevke na osnovi
osebnih dohodkov (prispevek
za zdravstvo).ter vse prispevke
iz osebnih dohodkov zaposlenih delavcev.
Prispevke iz dohodka, kjer je
osnova dohodek, naj bi delovni ljudje plačevali v trimesečnih akontacijah, medtem ko
naj bi prispevke iz dohodka,
kjer je osnova osebni dohodek
ali dogovorjena osnova ter prispevke iz osebnega dohodka
ali od dogovorjene osnove,
plačevali v treh dneh po izplačilu osebnih dohodkov. V primeru. Če ti delovni ljudje ne
zaposlujejo delavcev, pa so
dolžni plačati prispevke do
tretjega v mesecu za pretekli
poročevalec

mesec. S skrajšanim rokom,
glede na dosedanji rok, želimo
doseči hitrejše dotekanje sredstev samoupravnim interesnim
skupnostim in zmanjšanje dolgov teh zavezancev. Kot je že
navedeno v začetnem delu te
obrazložitve, je predlagano
besedilo zakona v predlogu o
davkih občanov in predloga
zakona o upravah za družbene
prihodke, ki predvideva, da bi
se vsi prispevki za samoupravne interesne skupnosti pobirali skupaj v upravah za družbene prihodke. Zaradi tega tudi
predlagamo, da se glede obračunavanja, pobiranja in vračanja prispevkov, prisilne izterjave, zastaranja in kaznovanja
uporabljajo določbe zakona o
davkih občanov. S tem naj bi
poenotili postopke pobiranja
in izterjatve družbenih prihodkov.
V predlogu zakona o upravah za družbene prihodke, ki
bo predvidoma sprejet v jantarju prihodnjega leta, je
predvideno, da bo prenos nalog pobiranja prispevkov delovnih ljudi od samoupravnih
interesnih skupnosti na uprave
za družbene prihodke opravljen najpozneje do 30. junija
1981'. Uprave za družbene prihodke bodo torej pričele v celoti opravljati funkcijo pobiranja prispevkov delovnih ljudi
šele po izvršenem prenosu navedenih nalog. Dokler pa ta
prenos ne bo opravljen, se bo-

do ti prispevki pobirali še na
dosedanji način. Zato je v prehodnih določbah tega zakona
predloga zakona izrecno določeno, da se za obračunavanje
in plačevanje prispevkov delovnih ljudi, ki jih bodo do
opravljenega prenosa teh nalog na uprave za družbene prihodke pobirale posamezne samoupravne interesne skupnosti, še naprej uporabljajo dosedanji predpisi o obračunavanju in plačevanju teh prispevkov.
6.
Prenos zajemanja sredstev
za zdravstvo iz osebnega dohodka na dohodek se bo odrazil na povečanem razporejanju
dohodka in na zmanjšanju čistega dohodka temeljne organizacije združenega dela. Ta
prenos ne pomeni povečanega
zajemanja sredstev za navedeno dejavnost, ker bo treba
hkrati s tem v organizacijah
združenega dela spremeniti višino obračunanega osebnega
dohodka (znižati osebni dohodek v bruto smislu za prispevek, ki se prenaša v dohodek).
Podrobnejša kvantifikacija
delovanja predlagane ureditve, vključno s predlaganimi
spremembami, je razvidna iz
osnutkov samoupravnih sporazumov o temeljih planov za
naslednje srednjeročno plansko obdobje.

Predlog zakona o združevanju sredstev za nadaljevanje gradnje cestnih in luških objektov v
letu 1981
Ustavna podlaga za ta zakon
so določila členov 25 in 89
Ustave SR Slovenije. zakon
predpisuje obvezno združevanje sredstev za nadaljevanje že
začetih gradenj cest in luških
objektov, določenih v planskih
dokumentih za srednjeročno
obdobje 1976-1980 in povzeti
v dogovoru o temeljih plana
SR Slovenije za obdobje
1981-1985.
a)lzgradnja cest
Skupščina SR Slovenije je Z
odlokom o soglasju k srednjeročnemu planu vzdrževanja in
izgradnje magistralnih in regionalnih cest v SR Sloveniji
za obdobje 1976-1980 dala soglasje k temu planu, kot je bil
sprejet v republiški skupnosti
za ceste SR Slovenije. (Uradni
list SRS, št. 5 z dne 4. 3. 1977).
poročevalec

(ESA-626)

V 5. členu tega samoupravnega sporazuma je bilo dogovorjeno:
»Prioritetno se bodo na novo gradili naslednji odseki avtocest oziroma hitrih cest: Dolgi most - Vrhnika, Črnuče Dolgi most, predor Karavanke,
mestni del hitre ceste skozi
Maribor, obalna cesta, magistralne ceste skozi Celje in rekonstrukcija mejnega prehoda
v Šentilju.
V skladu z obveznostmi iz
mednarodnega sporazuma z
Italijo se bodo gradili odseki
cest: Mejni prehod Vrtojba s
priključkom na cesto Nova Gorica - Razdrto in priključki cest
Ravne - Kamrbreško in Solkan
- Brda.«
Tako dogovorjene prioritetne gradnje so se v obdobju
1976-1980 tudi izvajale, ven-

dar je dokončana le avtocesta
Dolgi most - Vrhnika, ostale
gradnje pa še trajajo. Vse te
gradnje bodo predvidoma kot
prioritete dogovorjene tudi v
samoupravnem sporazumu o
temeljih srednjeročnega plana
vzdrževanja in izgradnje magistralnih cest v SR Sloveniji za
obdobje 1981-1985. Predlog
tega samoupravnega sporazuma je v Republiški skupnosti
za ceste še v pripravi, ter bo
sprejet v letu 1981.
Z letom 1981 prehajamo v
dejavnostih materialne proizvodnje posebnega družbenega pomena na dosledno izvajanje načela, da se za razširjeno reprodukcijo združujejo in
uporabljajo samo sredstva, ki
so bila že ustvarjena in v temeljnih organizacijah usmerjena v skladu za razširjeno reprodukcijo. To pa pomeni, da
se več ne združujejo sredstva
iz tekočega dohodka, ampak
le sredstva iz čistega dohodka,
kot so ugotovljena ob zaključnem računu. Za leto 1981 bodo
zaključni računi znani v marcu
1982. Dosledna izvedba sprejetega načela bi torej pomenila, da se prva sredstva po novem samoupravnem sporazumu združijo šele v letu 1982.
Tako v letu 1981 ne bi bilo na
razpolago združenih sredstev
namenjenih za gradnjo cest.
Pri pripravi samoupravnega
sporazuma o temeljih srednjeročnega plana vzdrževanja in
izgradnje magistralnih in regionalnih cest v SR Sloveniji
za obdobje 1981-1985 je Republiška skupnost za ceste
upoštevala tudi nadaljevanje
gradbenih del pri zgoraj naštetih cestnih odsekih.
Predlog
samoupravnega
sporazuma je bil obravnavan
na Izvršilnem odboru. Skupščina Republiške skupnosti za
ceste bo predlog sporazuma
obravnavala 15. 12. 1980
V skladu s sprejetim predlogom dogovora o temeljih družbenega plana SR Slovenije za
obdobje 1981-1985 je bilo za
izvršitev vseh del na področju
vzdrževanja in izgradnje magistralnih in regionalnih cest v
SR Sloveniji predlagano, da je
potrebno zagotoviti skupna
sredstva v višini 22.400,0 mio
din.
Skupna sredstva se namenjajo za:
a) enostavno reprodukcijo:
(mio din *11.681,7)
- redno vzdrževanje cest in
objektov
3.975,2
- modernizacije cest in objektov
2.153,6
- upravljanje cest
817,1
- odplačilo posojil in kreditov
4.245,8

- drugi stroški po prvem odstavku tega sporazuma 490,0
b) razširjena
reprodukcija
(mio din 10.718,3)
- novogradnje cest
9.200,0
- novogradnje objektov 671,4
- rekonstrukcije in obvozi
846,9
Ta sredstva bodo zagotovljena
iz naslednjih virov:
mio din (cene 1979)
a) iz izvirnih virov
- prispevka od prodaje pogonskih goriv
9.100,0
- pristojbine na cestna motorna vozila domača
2.800,0
- pristojbine na tuja motorna
vozila
200,0
- cestnine
1.200,0
- združenih sredstev TOZD
(od dela čistega dohodka)
5.000,0
b) iz ostalih virov
- posojila domačih bank
1.200,0
- posojila tujih bank 2.900,0
Na osnovi trenutno znanih
sredstev ter upoštevajoč podatke Republiške skupnosti za
ceste ocenjujemo, da bo možno v letu 1981 računati s sledečimi viri sredstev:
a)* izvirni viri
- prispevek od prodaje pogonskih goriv
1.500 mio din
- pristojbina na cestna motorna vozila (domača) 300 mio din
- pristojbina na tuja motorna
vozila
50 mio din
- cestnina
260 mio din
Skupaj izvirni viri 2.110 mio din
b) Ostali viri
- posojila domačih bank
400 mio din
- posojila tujih bank
685 mio din
Skupaj ostali viri 1.085 mio din
SKUPAJ VIRI
3.195 mio din
Za nadaljevanje že začetih
novogradenj je potrebno najmanj 1.900 mio din.
V letu 1981 bo potrebno odplačati 1.420 mio din posojil.
Za redno vzdrževanje cest je
potrebno zagotoviti 1.109 mio
din.
Zaradi take situacije je v letu
1981 nujno upočasniti gradnjo
tudi na že začetih cestnih odsekih. Popolna prekinitev
gradnje pa bi pomenila tudi
obsežno gospodrsko škodo.
Zato je potrebno zagotoviti
sredstva vsaj za najnujnejšo
kontinuiteto gradnje na cestah, ki so bile kot prioritete
opredeljene
v
obdobju
1976-1980, in katerih gradnje
je v teku. Gre predvsem za dela
na cestah Črnuče-Dolgi most,
hitra cesta skozi Maribor,
obalna cesta, rekonstrukcija
'/Sredstva pod a) so Izračunana na bazi
trenutno veljavnih prispevkov In pristojbin brez predvidenih povišan).
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mejnega prehoda v Šentilju in
cesto Solkan-Brda.*
Iz navedenih razlogov predlagamo, da se z intervencijskim zakonom omogoči v letu
1981 vsaj nadaljevanje začetih
del na področju novogradenj,
za kar je potrebno zagotoviti
762 mio din.
Ta sredstva bi zagotovili z
združevanjem sredstev iz čistega dohodka temeljnih organizacij, kot bo ugotovljen z
zaključnimi računi za leto
1980, in to iz sredstev, namenjenih za sklade. Tako je že z
letom 1981 zagotovljeno, da se
za gradnjo cest združujejo le
sredstva, namenjena.za razširjeno reprodukcijo in jih torej
združujejo le tiste TOZD, ki so
taka sredstva res ustvarila. Poleg tega pa je v zakon vgrajen
tudi mehanizem zaščite akumulacije temeljnih organizacij
združenega dela, saj znesek
združevanja ne sme presegati
30% v prejšnjem letu namenjenih sredstev za razširitev materialne osnove dela.
Zaradi dosedanjega načina
združevanja sredstev za gradnjo cest je bil v letu 1980 že
obremenjen dohodek temeljnih organizacij s prispevkom
4% od davčne osnove. Izvršni
svet tudi zato predlaga s tem
zakonom tekom leta 1981
združevanje bistveno manjših
sredstev, kot pa so bila združena v letu 1980 (v prvih devetih
mesecih 1980 je bilo za gradnjo cest združenih 1085,2 mio
din). Obenem je s tem zakonom onemogočeno, da bi bil
predvideni znesek presežen.
Zagotovljeno je tudi, da bodo
združena sredstva po tem zakonu upoštevana v samoupravnem sporazumu o temeljih plana kot del sredstev, planiranih v obdobju 1981-1985
iz naslova združevanja sredstev.
b) Luške zmogljivosti
V Dogovoru o temeljih družbenega plana SR Slovenije za
obdobje 1976-1980, ki ga je
sprejela v letu 1976 Skupščina
SR Slovenije (Uradni list SRS,
št. 24/76) je v členu 6 navedeno sledeče:
»Po samoupravnem sporazumu o temeljih samoupravnega plana luških zmogljivosti
bodo v Luki Koper v letih
1976-1980 povečane zmogljivosti Luke za letni promet 2,5
mio ton generalnih tovorov, 1
mio ton razsutih tovorov, ter
0,8 mio ton nafte. Dokončan
'Izgradnja predora skozi Karavanke po
meddržavni pogodbi med SFRJ in Republiko Avstrijo bo glede na jugoslovanski
značaj tega projekta potekala na način,
kot bo skupno dogovorjeno z drugimi
republikami in pokrajinama.
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bo prvi luški pomol in začeta
bo gradnja drugega. Zgrajen
bo kontejnerski terminal ter
izboljšana splošna luška infrastruktura.«
V obdobju 1976-1980 je potekala gradnja planiranih luških naprav. Planirani kontejnerski terminal pa ni bil dokončan in je potrebno gradnjo
nadaljevati tudi v letu 1981.
Nadaljevanje gradnje kontejnerskega terminala je predvideno v samoupravnem sporazumu o temeljih plana samoupravne interesne skupnosti
za železniški in luški promet
SR Slovenije za obdobje
1981-1985 za področje luškega prometa. Samoupravni
sporazum bo sprejet v letu
1981.
Z letom 1981 prehajamo v
dejavnostih materialne proizvodnje posebnega družbenega pomena na dosledno izvajanje načela, da se za razširjeno reprodukcijo združujejo in
uporabljajo samo sredstva, ki
so bila že ustvarjena in v temeljnih organizacijah usmerjena v skladu za razširjeno reprodukcijo. To pa pomeni, da
se več ne združujejo'sredstva
iz tekočega dohodka, ampak
le sredstva iz čistega dohodka
kot so ugotovljena ob zaključnem računu. Za leto 1981 bodo
zaključni računi znani v marcu
1982. Dosledna izvedba sprejetega načela bi torej pomenila, da se prva sredstva po novem samoupravnem sporazumu združijo šele v letu 1982.
Tako v letu 1981 ne bi bilo na
razpolago združenih sredstev,
namenjenih za povečevanje
luških zmogljivosti.
Ustavitev izgradnje kontejnerskega terminala bi pomenilo izpad 200.000 ton kontejnerskega prometa, kar pomeni
manjšo možnost vključevanja
našega gospodarstva v mednarodno menjavo, izpad
okrog 100 mio din deviznega
priliva letno, nezadostno izkoriščanje železniških zmogljivosti in s tem tudi večjo družbeno škodo.
Iz navedenih razlogov predlagamo, da se z intervencijskim zakonom omogoči v letu
1981 nadaljevanje začetih del
na kontejnerskem terminalu,
za kar je potrebno zagotoviti
210 mio din.
Ta sredstva bi zagotovili z
združevanjem sredstev iz čistega dohodka temeljnih organizacij, kot bo ugotovljen z
zaključnimi računi za leto 1980
in to iz sredstev, namenjenihza sklade.
Zakon onemogoča, da bi bil
predvideni znesek presežen,
zagotavlja pa tudi, da bodo
združena sredstva upoštevana

v samoupravnem sporazumu o stev, planiranih v obdobjih
temeljih plana, kot del sred- 1981-1985.

Predlog zakona o združevanju dela in sredstev
uporabnikov družbenih
sredstev za financiranje
izgradnje
energetskih
(ESA-624)
objektov v letu 1981

V obdobju 1976-1980 so se
sredstva za financiranje izgranje energetskih objektov združevala na podlagi samoupravnega sporazuma o združevanju sredstev za financiranje
graditve objektov po samoupravnem planu razvoja elektroenergetike za obdobje
1976-1980 (Ur.1. SRS št. 2/77,
6/80) in na podlagi Zakona o
združevanju sredstev določenih uporabnikov družbenih
sredstev za financiranje izgradnje energetskih objektov
(Ur. 1. SRS št. 31/76). ki je veljal za nepodpisnike citiranega
sporazuma.
Z 31.12.1980 preneha veljati
obveznost združevanja sredstev po omenjenem samoupravnem sporazumu in zakonu. Ker samoupravni sporazum o temeljih plana samoupravne interesne skupnosti
elektrogospodarstva (ISE) SR
Slovenije, za obdobje 19811985 in kontinuiteti do leta
1990 s 1.1.1981 še ne bo stopil
v veljavo, se za delno premostitev začasne prekinitve dotoka združenih sredstev in financiranje graditve najnujnejših
objektov kontinuitete, navedenih v 2. členu tega zakona
predlaga njegov sprejem po
hitrem postopku. Če ta zakon
ne bi bil pravočasno sprejet,
bo prišlo do prekinitve izgradnje navedenih objektov, kar bo
imelo za posledico podaljšanje
rokov izgradnje in s tem povezanega izpada kapacitet za zagotovitev pravočasne in zadostne oskrbe z električno
energijo vseh uporabnikov,
kakor tudi izdatne podražitve
gradenj.
Potrebna sredstva za nadaljevanje že začetih objektov
navedenih v zakonu in od katerih je v skladu s 25. členom
Ustave SRS odvisno tudi uresničevanje osnovnih ciljev
družbenega razvoja, določe•nih v družbenem planu SRS za
obdobje 1976-1980. so v letu
1981 ocenjena na 3.800 mio
din (cene 1979). Ocenjujemo

pa, da se bo na podlagi tega
zakona zbralo v letu 1981 okoli
1.375 mio din. Potrebna razlika
v sredstvih za te prioritetne objekte kontinuitete, kakor tudi
za druge objekte kontinuitete
in ostale potrebe razvoja elektrogospodarstva pa bi se v letu
1981 zagotovila z Odlokom o
določitvi najvišjih ravni cen
električne energije, ki naj bi
premostil obdobje, v katerem
združevanje sredstev po samoupravnem sporazumu o temeljih plana ISE še ne bo potekalo.
Ker se bodo v letu 1981 po
tem zakonu združevala sredstva po stopnji 4,8 odstotka,
od zneska vsakega izplačila za
investicijska vlaganja in ker bo
verjetno v prvi polovici leta
1981 sprejet samoupravni sporazum o temeljih plana Samoupravne interesne skupnosti
elektrogospodarstva SR Slovenije za obdobje 1981 -1985 in
kontinuitete do leta 1990, ki
zavezuje uporabnike električne energije organizacij združenega dela gospodarstva, da
bodo združevali sredstva tudi v
višini 5 odstotkov dela čistega
dohodka namenjenega za poslovni sklad, se bo po zaključnem računu za leto 1981 eventualna razlika poračunavala s
pogodbami med uporabniki in
Samoupravno interesno skupnotjo elektrgospodarstva Slovenije.
Uporabniki namreč del sredstev združujejo po omenjenem
samoupravnem sporazumu s
prispevkom od porabljene
električne energije, drugi del
pa s pogodbo s katero se dogovorijo s Samoupravno interesno skupnostjo elektrogospodarstva Slovenije za poravnavo stroškov večjega odjema
v naslednjem obdobju.
S predlaganim zakonom se
glede na preteklo srednjeročno.obdobje ne povečujejo materialne obveznosti iz tega naslova niti za družbenopolitične
skupnosti, niti za organizacije
združenega dela.
poročevalec

