SKUPŠČINE SR

iN

Ljubljana, 9. 4.1985

SKUPŠČINE SFR JUGOSLAVIJE

Letnik XI, štev. 12

ZA DELEGACIJE

SLOVENIJE

IN DELEGATE

Cena 25 din

SKUPSCINA SR SLOVENIJE BO OBRAVNAVALA
PREDLOG ZAKONA
o spremembah in dopolnitvah zakona o skladih skupnih rezerv (ESA-637)

btr

2

OSNUTEK ZAKONA
o spremembah in dopolnitvah zakona o davku iz dohodka temeljnih organizacij
združenega dela in delovnih skupnosti (ESA 602)
str 5

PREDLOG ZAKONA
o zagotovitvi sredstev za graditev objektov (ESA-555)

str. 11

OSNUTEK ZAKONA
o spremembah in dopolnitvah obrtnega zakona (ESA-593)

str. 15

PREDLOG ZAKONA
o spremembah in dopolnitvah zakona o upravnih taksah (ESA-609)

str. 32

OSNUTEK ZAKONA
o spremembah in dopolnitvah zakona o zdravstvenem varstvu (ESA-536)

str. 37

PRILOGA:
PREDLOG SPREMEMB IN DOPOLNITEV
poslovnika Skupščine SR Slovenije

str. 1

INFORMACIJE
o nekaterih vprašanjih razvijanja metod in načinov ter pogojev delegatskega
odločanja v Skupščini SR Slovenije
str. 10

PREDLOG ZAKONA
o spremembah in dopolnitvah zakona
o skladih skupnih rezerv (ESA-637)
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na 58. seji dne
28. 3. 1985 določil besedilo:
- PREDLOGA ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O SKLADIH SKUPNIH REZERV,
ki vam ga pošiljamo v obravnavo na podlagi prve alinee
210. člena, 261. in 262. člena poslovnika Skupščine SR
Slovenije.
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na podlagi 85.
člena poslovnika Izvršnega sveta'Skupščine SR Slovenije
in na podlagi 215. in 216. člena poslovnika Skupščine SR
Slovenije določil, da bodo kot njegovi predstavniki pri

delu skupščinskih delovnih teles sodelovali:
- Rudi ŠEPIČ, član Izvršnega sveta in republiški sekretar za finance,
- dr. Jože KUNIČ, namestnik republiškega sekretarja
za finance,
- Marko LOZEJ, republiški svetovalec v Izvršnem svetu
Skupščine SR Slovenije,
- Zvonko DRAKSLER, republiški podsekretar v Republiškem sekretariatu za finance,
- Drago KOLMAN, pomočnik republiškega sekretarja
za finance.

1. člen
V zakonu o skladih skupnih rezerv (Uradni list SRS, št. 11/
79, 23/81 in 6/84) se v 1. in 4. točki drugega odstavka 7. člena
in v prvem odstavku 8. člena črta besedilo: »in 17.«.

5. člen
V 23. členu se črta besedilo: »določa elemente za pripravo
sanacijskega programa« in besedilo: »sprejema sklepe o uporabi združenih sredstev rezerv za investicije v osnovna sredstva«.

2. člen

6. člen
V 7., 15., 23. in 24. členu se črta beseda »sanacijskih«, v 19.
členu pa beseda »sanacijskega«.

3. člen
16. člen se spremeni tako, da.se glasi:
»Združena sredstva rezerv se uporabljajo za izplačilo z
zakonom zajamčenih osebnih dohodkov, za izplačilo osebnih
dohodkov v temeljnih organizacijah, ki imajo neporavnane
dospele obveznosti do upnikov, do višine določene z zakonom, ter za prekvalifikacijo in zaposlovanje delavcev v primerih iz 122. člena zakona o združenem delu.«

7. člen
Za 31. členom se doda novi 31. a člen, ki se glasi:
»Ne glede na določbe 16. člena tega zakona se lahko
združena sredstva rezerv v letih 1985 in 1986 uporabljajo tudi
za pokrivanje izgub temeljnih organizacij, in sicer v letu 1985
največ do 50%, v letu 1986 pa največ do 20% sredstev, uporabljenih za pokrivanje izgub v letu 1984.«

11. člen se črta.

4. člen
17. in 17. a člen se črtata.

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

SKUPŠČINA SR SLOVENIJE
IZVRŠNI SVET

1.
Skupščina SR Slovenije je na sejah Zbora združenega dela
in Zbora občin dne 6. marca 1985 obravnavala predlog za
izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o skladih
skupnih rezerv z osnutkom zakona. Zbora sta sprejela predlog za izdajo zakona z osnutkom in naročila Izvršnemu svetu
Skupščine SR Slovenije, da pripravi predlog zakona, in da pri
pripravi predloga prouči in ustrezno upošteva predloge in
pripombe delovnih teles skupščine in zborov ter pripombe
delegatov na sejah zborov.
Glede na to, da v skupščinski razpravi k predlogu za izdajo
zakona z osnutkom bi bilo spreminjevalnih predlogov, je
predlog zakona oblikovan v enakem besedilu kot osnutek
zakona.
V obrazložitvi predlaganih rešitev je podrobneje prikazano
stališče predlagatelja do pobude, ki so jo v zvezi z osnutkom
zakona podali delegati na sejah obeh zborov.
2.
Z zakonom o skladih skupnih rezerv (Uradni list SRS, št. 11/
79, 23/81 in 6/84), ki je začel veljati v začetku leta 1979, je bila
dana možnost, da delavci v temeljnih organizacijah združenega dela s področja gospodarstva združujejo sredstva rezerv
v sklade skupnih rezerv v občini ter v republiški sklad skupnih
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rezerv. Tako združena sredstva so se po 16. členu zakona
uporabljala:
- za izplačila z zakonom zajamčenih osebnih dohodkov v
temeljnih organizacijah, v katerih je uveden sanacijskih
postopek oziroma v katerih je sprejet program ukrepov za
odpravo vzrokov izgub v periodičnem obračunu, in sicer pod
pogoji in na način, ki jih določa zakon:
- za pokrivanje nekritih izgub temeljnih organizacij, kjer je
uveden sanacijski postopek:
- za kritje izdatkov prekvalifikacije delavcev, kadar v skladu
s sanacijskim programom preneha potreba po delu določenega števila delavcev oziroma kadar je potrebna njihova prerazpooreditev v drugo temeljno organizacijo:
- za izplačilo akontacij osebnih dohodkov pod pogoji in na
načine, ko so določeni s samoupravnim sporazumom o združevanju sredstev rezerv v sklad.
Združena sredstva so se po 17. in 17.a členu zakona izjemoma lahko pod določenimi pogoji uporabljala tudi za investicije v osnovna sredstva, če so se s takšnimi vlaganji odpravljali vzroki izgub v skladu s sprejetimi sanacijskimi programi.
Z zakonom o spremembah in dopolnitvah zveznega zakona
o sredstvih rezerv (Uradni list SFRJ, št. 71/84) so bili omejeni
nameni, za katere je mogoče združevati sredstva rezerv v
sklade skupnih rezerv, oblikovane za območje družbenopotiporočevalec

tičnih skupnosti. Po tem zakonu lahko temeljne organizacije
združujejo sredstva rezerv v sklade skupnih rezerv družbenopolitičnih skupnosti le še pod pogojem, da se sredstva, združena v sklad skupnih rezerv, uporabljajo za izplačilo osebnih
dohodkov, zajamčenih z zakonom, za izplačilo osebnih
dohodkov v temeljnih organizacijah, ki imajo neporavnane
dospele obveznosti do upnikov, do višine določene z zakonom, kot tudi za prekvalifikacijo in zaposlovanje delavcev v
primerih, predvidenih v 122. členu zakona o združenem delu.
V skladu z navedenimi spremembami zveznega zakona o
sredstvih rezerv je treba ustrezno spremeniti tudi ureditev v
republiškem zakonu o skladih skupnih rezerv, predvsem v
tistem delu, ki določa namene, za katere se uporabljajo sredstva rezerv, združena v občinske in republiški sklad skupnih
rezerv.
Prav tako je potrebno v povezavi s spremembami v teh
členih spremeniti oziroma dopolniti tudi nekatere druge člene
republiškega zakona.
V skladu z že omenjenimi spremembami zveznega zakona o
sredstvih rezerv predlagamo, da se sredstva rezerv, združena
v sklade skupnih rezerv, uporabljajo za dajanje kreditov
temeljnim organizacijam združenega dela za naslednje namene:
- za izplačilo z zakonom zajamčenih osebnih dohodkov,
- za izplačilo osebnih dohodkov v temeljnih organizacijah,
ki imajo neporavnane dospele obveznosti do upnikov, do
višine določene z zakonom,
- za prekvalifikacijo in zaposlovanje delavcev v primerih iz
122. člena zakona o združenem delu.
Glede na tako predlagane rešitve bo iz sredstev rezerv,
združenih v skladih skupnih rezerv, mogoče dajati kredite
tistim nelikvidnim temeljnim oganizacijam, ki bodo delavcem
bodisi zaradi nekritih izgub, bodisi zaradi drugih ekonomskih
težav v poslovanju izplačevale zajamčene osebne dohodke.
Sredstva, združena v sklade skupnih rezerv, bo po predlogu
zakona mogoče uporabljati tudi za kreditiranje izplačil osebnih dohodkov delavcev v tistih temeljnih organizacij, ki niso
pravočasno poravnale dospelih obveznosti do upnikov in
smejo zato v skladu z določbami zakona o zavarovanju plačil
med uporabniki družbenih sredstev izplačevati osebne
dohodke le do višine, določene z navedenim zakonom.
Po predlogu zakona bo mogoče združena sredstva rezerv
uporabljati tudi za kritje izdatkov za prekvalifikacijo in zaposlovanje delavcev v primeru, če v temeljni organizaciji preneha poteba po delu določenega števila delavcev, če pride
temeljna organizacija v izredne ekonomske težave ali če so
potrebni ukrepi za njeno sanacijo.
Glede na namene, za katere je po spremenjenem zveznem
zakonu o sredstvih rezerv mogoče uporabljati sredstva, združena v sklade skupnih rezerv, s tem predlogom zakon predlagamo, da se v obstoječem zakonu črtajo določbe 17. in 17.a
člena, po katerih so se ta sredstva smela v posebnih primerih
uporabljati tudi za investicije v osnovna sredstva.
Z zakonom o spremembah in dopolnitvah zakona o sredstvih rezerv je dana možnost, da se sredstva, združena v sklad
skupnih rezerv, izjemoma v letih 1985 in 1986 še lahko v
določenem obsegu uporabljajo za pokrivanje izgub. V skladu
z zveznimi zakonom predlagamo, da se sredstva, združena v
občinske in republiški sklad skupnih rezerv, lahko uporabljajo
za pokrivanje izgub in sicer:
- v letu 1985 največ do 50% uporabljenih sredstev za pokrivanje izgub v letu 1984,
- v letu 1986 največ do 20% uporabljenih sredstev za pokrivanje izgub v letu 1984.

4.
S predlagano zakonsko ureditvijo bodo pomembno omejene možnosti za uporabo sredstev rezerv, združenih v sklade
skupnih rezerv občin ter v republiški sklad skupnih rezerv. Na
podlagi predlaganih sprememb in dopolnitev bo v skladih
skupnih rezerv potrebno v marsičem spremeniti dosedanjo
normativno ureditev odobravanja kreditov temeljnim organizacijam združenega dela. Glede na omejene možnosti pokrivanja izgub iz sredstev sklada skupnih rezerv bodo morale
organizacije z nekrito izgubo v sanacijskih postopkih v največji možni meri uveljavljati možnosti za pokrivanje izgub v
okviru dohodkovnih ter interesnih povezav.
Za izvedbo tega zakona niso potrebna finančna sredstva iz
proračuna SR Slovenije.
Sprejetje tega zakona ne bo povzročilo dodatnih administrativnih oziroma strokovnih del pri uporabnikih družbenih
sredstev.

PREGLED DOLOČB ZAKONA O
SKLADIH SKUPNIH REZERV, KI SE
SPREMINJAJO
7. člen
Na podlagi samoupravnega sporazuma o združevanju sredstev rezerv v sklad določi sklad na začetku vsakega leta
predlog finančnega načrta sklada za tekoče leto in ga predloži v obravnavo delavcem v temeljnih organizacijah.
S finančnim načrtom iz prejšnjega odstavka se določijo
zlasti:

1. obseg združenih sredstev rezerv za posamezno namero
iz 16. in 17. člena tega zakona;
2. priliv združenih sredstev rezerv iz naložb v prejšnjih letih;
3. pričakovana vplačila združenih sredstev rezerv v tekočem
letu;
4. pogoji in merila za odobravanje sanacijskih kreditov za
posamezne namene iz 16. in 17. člena tega zakona;
5. način vračanja sredstev, ki se združujejo v tekočem letu.
Predlogu finančnega načrta sklada se priloži poročilo o
uporabi sredstev sklada v prejšnjem letu.

poročevalec

Z 11. členom zakona o skladih skupnih rezerv je predvideno, da se s finančnim načrtom določi, da se tisti del sredstev rezerv, ki je predviden za odobravanje sanacijskih kreditov po periodičnih obračunih, vplača na račun sklada v drugačnih rokih kot tisti del sredstev rezerv, ki je predviden za
sanacijo izgub po zaključnih računih. Predlagamo, da se ta
člen črta, ker vse od uveljavitve te ureditve takšna možnost ni
bila realizirana, nameni, za katere bo mogoče uporabljati
sredstva rezerv, pa bodo po naši oceni terjali, da se bodo
sredstva rezerv združevala v celoti po zaključnem računu.
3.
Skupina delegatov za Zbor združenega dela (16. okoliš Vrhnika Logatec) in delegat iz Vrhnike v Zboru občin so na
sejah Zbora združenega dela in Zbora občin dne 6. 3. 1985
dali pobudo za spremembo obstoječega zakona v tem smislu,
da organizacije združenega dela ne bi vplačale obračunane
obveznosti za združevanje sredstev rezerv v občinske sklade
skupnih rezerv v predpisanem roku, temveč bi jih zadržale na
svojih žiro računih, občinski skladi pa bi ta sredstva odpoklican v primeru potrebe.
Izvršni svet Skupščine SRS meni, da navedene pobude ni
mogoče sprejeti. Sistem delovanja občinskih skladov in republiškega sklada skupnih rezerv je v zvezi z združevanjem
sredstev rezerv v sklade v zakonu o skladih skupnih rezerv
urejen enotno, zato ni sprejemljiva rešitev, da bi za republiški
sklad skupnih rezerv veljala sedanja rešitev, za občinske
sklade skupnih rezerv pa rešitev, ki jo predlagajo delegati.
Osnovno misel iz predlagane pobude pa bi bilo možno
smiselno uresničiti ob pripravi finančnih načrtov občinskih
skladov skupnih rezerv za posamezno leto, in sicer tako, da bi
ti skladi obseg združevanja sredstev rezerv organizacij združenega dela uravnavali s stopnjo združevanja. Takšna rešitev
bi bila po vsebini tudi v skladu z ugotovitvami in predlogi, ki
jih je Skupščina SRS še sprejela ob obravnavi poročil Izvršnega sveta Skupščine SRS v zvezi z izgubami, namreč, da
organizacije združenega dela v tistih občinah kjer ni izgub
oziroma so te nizke, naj ne bi združevale svojih sredstev
rezerv v občinske sklade skupnih rezerv, oziroma naj bi jih
združevale le v manjšem obsegu.
Navedene pobude delegatov tudi ni mogoče sprejeti iz
razloga, ker bi bil rok od nastanka potrebe po uporabi sredstev rezerv, združenih v občinski sklad skupnih rezerv, do
odpoklica predolg, primerov, ko nastopi potreba po uporabi
teh sredstev, pa ni mogoče predvideti.
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8. člen
Finančni načrti skladov morajo biti v delu, ki določa obseg
združenih sredstev rezerv za posamezne namene iz 16. in 17.
člena tega zakona, medsebojno usklajeni, preden so predloženi v obravnavp delavcem v temeljnih organizacijah.
Usklajevanje iz prvega odstavka tega člena izvede republiški sklad skupnih rezerv.
11. člen
S finančnim načrtom sklada se lahko določi, da se samo del
sredstev rezerv iz prvega odstavka 6. člena tega zakona,
predviden za sanacijo izgub po zaključnih računih, vplača na
račun sklada v rokih, določenih v 9. členu tega zakona, roke
za vplačilo preostalega dela sredstev rezerv iz prvega
odstavka 6. člena tega zakona, ki je namenjen za odobravanje
sanacijskih kreditov po periodičnih obračunih, pa določi
organ sklada, določen s finančnim načrtom sklada.
Sklep o vplačilu dela sredstev rezerv za sanacijske kredite
po periodičnih obračunih mora biti objavljen najpozneje petnajst dni pred iztekom roka, določenega za vplačilo tega dela
sredstev.
15. člen
Združena sredstva rezerv se dajejo v uporabo temeljnim
organizacijam v obliki sanacijskih kreditov z obveznostjo
vračanja.
Če temeljna organizacija, ki je najela kredit iz združenih
sredstev rezerv, ne more poravnati svojih obveznosti v primerih redne likvidacije, prisilne poravnave ali stečaja, lahko
delavci v temeljnih organizacijah ne glede na določbe prejšnjega odstavka sprejmejo sklep o uporabi združenih sredstev
rezerv brez obveznosti vračanja.
16. člen
Združena sredstva rezerv se dajejo v uporabo:
1. za izplačila z zakonom zajamčenih osebnih dohodkov v
temeljnih organizacijah, v katerih je uveden sanacijski postopek oziroma v katerih je sprejet program ukrepov za odpravo
vzrokov izgub v periodičnem obračunu, in sicer pod pogoji in
na način, ki jih določa zakon;
2. za pokrivanje nekritih izgub temeljnih organizacij, kjer je
uveden sanacijski postopek;
3. za kritje izdatkov prekvalifikacije delavcev, kadar v skladu
s sanacijskim programom preneha potreba po delu določenega števila delavcev oziroma kadar je potrebna njihova prerazporeditev v drugo temeljno organizacijo;
4. za izplačilo akontacij osebnih dohodkov pod pogoji in na
načine, ki so določeni s samoupravim sporazumom o združevanju sredstev rezerv v sklad.
Del združenih sredstev rezerv, ki je v finančnem načrtu
sklada predviden za izplačilo z zakonom zajamčenih osebnih
dohodkov in za izplačilo akontacij osebnih dohodkov, ne sme
biti manjši od zneska porabljenih sredstev za te namene v
prejšnjem letu.
17. člen
Združena sredstva rezerv se ne smejo uporabljati za investicije v osnovna sredstva in sredstva skupne porabe ter za
naložbe v obratna sredstva.
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Ne glede na določbe prejšnjega odstavka se lahko združena
sredstva rezerv izjemoma odobravajo tudi za investicije v
osnovna sredstva, če se s takšnimi vlaganji odpravljajo vzroki
izgub v skladu s sprejetim sanacijskim programom.
Sanacijski krediti iz prejšnjega odstavka se odobravajo pod
naslednjimi pogoji:
- da so pristojni organi družbenopolitičnih skupnosti,
gospodarske zbornice in temeljnih bank preverili realnost
ukrepov v sanacijskih programih, ki zagotavljajo uspešnost
poslovanja po izvedeni sanaciji:
- da so prevzemniki sanacije in upravljale! v temeljnih
bankah združenih sredstev združili pretežni del sredstev za
izvedbo investicijske izgradnje, predlagane s sanacijskim programom;
- da temeljne banke, katerih članice so temeljne organizacije - prevzemniki sanacije, izdajo garancijo za zavarovanje
plačila sanacijskega kredita, najetega pri skladu.
17. a člen
Ne glede na določbe prvega odstavka 17. člena tega zakona
se lahko združena sredstva rezen. izjemoma uporabljajo za
investicije v osnovna sredstva temeljne organizacije združenega dela, v kateri ni uveden sanacijski postopek, bi pa
investicija zagotovila zaposlitev delavcev temeljne organizacije združenega dela, nad katero je uveden stečajni postopek.
Sredstva iz prejšnjega odstavka se lahko odobravajo pod
naslednjimi pogoji:
- da so pristojni organi družbenopolitičnih skupnosti, sindikata, gospodarske zbornice in temeljnih bank preverili realnost programov prekvalifikacije in zaposlitve delavcev ter
ugotovili da se z njimi zagotavlja socialna varnost delavcev;
- da so temeljne organizacije združenega dela, ki bodo
zaposlile delavce iz temeljne organizacije združenega dela,
nad katero je uveden stečajni postopek, in temeljne banke
združile večino sredstev za uresničitev programov prekvalifikacije in zaposlitev delavcev;
- da naložbe za uresničitev programov prekvalifikacije in
zaposlitve na enega novo zaposlenega delavca ne presegajo
povprečne višine naložb v republiki v preteklem letu v okviru
dejavnosti, v katero spada temeljna organizacija združenega
dela, ki prevzame delavce.
23. člen
Skupščina sklada sprejema statut sklada in druge samoupravne splošne akte sklada, ugotavlja sprejem samoupravnega sporazuma o združevanju sredstev rezerv v sklad v
temeljnih organizacijah, sprejema finančni načrt sklada,
poročilo o uporabi sredstev sklada in zaključni račun sklada,
določa politike kreditiranja, določa elemente za pripravo
sanacijskega programa, določa merila za odobravanje sanacijskih kreditov, sprejema sklepe o uporabi združenih sredstev rezerv za investicije v osnovna sredstva, imenuje izvršni
odbor in člane drugih organov sklada ter opravlja druge
naloge, ki so določene s statutom sklada.
24. člen
Izvršni odbor sklada izvaja sklepe skupščine sklada, pripravlja predloge sklepov, poročil in finančnega načrta sklada,
obravnava zahtevke in sklepa o zahtevkih za odobritev sanacijskih kreditov za namene, določene s 16. členom tega
zakona, in izvaja druge naloge, določene s statutom sklada.
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OSNUTEK ZAKONA
o spremembah
o

davku

in

dopolnitva zakona

iz dohodka temeljnih

združenega dela

in

delovnih

organizacij

skupnosti

(ESA 602)
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na 59. seji dne 4. 4.
1985 določil besedilo:
- OSNUTKA ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH
ZAKONA O DAVKU IZ DOHODKA TEMELJNIH ORGANIZACIJ
ZDRUŽENEGA DELA IN DELOVNIH SKUPNOSTI,
ki vam ga pošiljamo v obravnavo na podlagi prve alinee 210.
člena, 261. in 262. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije.
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na podlagi 85. člena
poslovnika Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije in na
podlagi 215. in 216. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije
določil, da bodo kot njegovi predstavniki pri delu skupščin-

skih delovnih teles sodelovali:
- Rudi ŠEPIČ, član Izvršnega sveta in republiški sekretar
za finance,
- dr. Jože KUNIČ, namestnik republiškega sekretarja za
finance,
- Ada GORJUP, namestnica republiškega sekretarja za
finance,
- Zvonko DRAKSLER, republiški podsekretar v Republiškem sekretariatu za finance,
- Marija FERLEž, pomočnica republiškega sekretarja za
finance.

SOCIALISTIČNA REPUBLIKA SLOVENIJA
REPUBLIŠKI SEKRETARIAT ZA FINANCE
LJUBLJANA

Obstoječi republiški zakon o davku izzahodka temeljnih
organizacij združenega dela in delovnih skupnosti je treba
uskladiti z novima medrepubliškima dogovoroma o usklajevanju davčnega sistema in o temeljih davčne politike.
Navedena dogovora sta bila sprejeta ob koncu leta 1984.
Poleg tega je treba v obstoječem republiškem zakonu
opraviti še uskladitev z nekaterimi novimi predpisi ter
urediti določena odprta vprašanja, na katera je opozorila
praksa dosedanjega izvajanja obstoječe ureditve.
V predloženem zakonskem osnutku so urejena zlasti
naslednja pomembnejša vprašanja:
- Odbitne postavke so v primerjavi z obstoječo ureditvijo nekoliko zožena. Glavna sprememba je v tem, da se
kot nova odbitna postavka uvajajo zakonske obveznosti in
da se osebni dohodki upoštevajo kot odbitna postavka le v
višini 70% povprečnih osebnih dohodkov delavcev v SR
Sloveniji v preteklem letu.
- Pri davčnih olajšavah se ne predlagajo pomembnejše
spremembe, pri čemer se nekaj olajšav, ki so sistemskega
značaja, iz dosedanjega izvedbenega davčnega prenaša v

1. člen
V 4. členu zakona o davku iz dohodka temeljnih organizacij
združenega dela in delovnih skupnosti (Uradni list SRS, št. 181097/80 in 23-1006/83) se četrta in peta alinea nadomestita z
novima alineama, ki se glasita:
- »obveznosti, določene z zakoknom ali na podlagi zakona,
- 70% povprečnih osebnih dohodkov delavcev v SR Sloveniji v preteklem letu«.
Osma, deveta in deseta alinea se črtajo.
2. člen
Osma alinea 8. člena se spremeni tako, da se glasi:
- »v naložbe za uvajanje večizmenskega dela«.
3. člen
Za 8. členom se dodata nova 8. a in 8. b člen, ki se glasita:
poročevalec

sistemski davčni zakon. Predlagajo se nove davčne olajšave za spodbujanje znanstveno-raziskovalnega dela, izumiteljstva in racionalizatorstva ter za izobraževanje delavcev.
- V zakonu se ureja vprašanje zastaranja davčne
obveznosti in pravice do vračila preveč plačanega davka,
kar je bilo doslej v zakonu odprto. Predlaga se petletni
zastaralni rok.
- V zakonu se urejajo vprašanja presežnih vplačil
davka nad okviri, predvidenimi z republiškim proračunom.
V primeru presežnih vplačil z akontacijami se predvideva
medletno znižanje akontacij ali ustanovitev vplačevanja
nadaljnjih akontacij, v primeru presežnih vplačil po zaključnem računu pa se predvideva prenos presežnih sredstev
v proračunu za prihodnje leto.
- Višina denarnih kazni za gospodarske prestopke in
prekrške se valorizira glede na padec vrednosti dinarja od
s prejetja zakona, in sicer za približno trikratno sedanjo
vrednost.

»8. a člen
Pri pogodbenih organizacijah združenega dela se davčna
osnova zmanjša za odplačilo sredstev, ki jih je ustanovitelj
oziroma poslovodja združil v pogodbeno organizacijo združenega dela, in za nadomestilo za gospodarjenje s tako združenimi sredstvi po drugem odstavku 35. člena obrtnega zakona
(Uradni list SRS, št. 1-3/79 in 6-261/83).
8. b člen
Davčna osnova se zmanjša za znesek, ki ga je davčni
zavezanec iz čistega dohodka ali iz sredstev rezerv vplačal
brez obveznosti vračanja za pokrivanje izgub v drugih temeljnih organizacijah združenega dela v letu, za katero se ugotavlja davčna obveznost«.
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4. člen
Drugi odstavek 9. člena se nadomesti s tremi novimi odstavki, ki se glasijo:
»Po prejšnjem odstavku izračunana osnova se zmanjša še
za:
- 25%, če znaša odstotni delež od 5 do 10%
- 50%, če znaša odstotni delež nad 10 do 20%
- 75%, če znaša odstotni delež nad 20 do 40%
- 100%, če znaša odstotni delež nad 40%.
Davčne olajšale iz prejšnjih odstavkov veljajo le za devizni
priliv, dosežen v konvertibilnih devizah.
V devizni priliv iz prvega odstavka tega člena se ne všteje
del prihodkov, doseženih z zastopanjem tujih firm«.
5. člen
Na koncu prvega odstavka 10. člena se črta pika in doda
besedilo »ter od dohodka premogovnikov z jamsko eksploatacijo«.

obresti, ki jih ni bil dolžan plačati, zastara v petih letih po
preteku leta, v katerem jih je plačal.
19. b člen
Zastaranje obveznosti za obračun in plačilo davka ustavi
vsako uradno dejanje pristojnega organa oziroma službe, ki
mu je namen obračun in plačilo davka in je dano v vednost
davčnemu zavezancu.
Zastaranje pravice do vračila nepravilno ali preveč plačanega davka in obresti ustavi vsako dejanje, ki ga davčni
zavezanec stori pri pristojnem organu oziroma službi, da
doseže vračilo.
Po vsaki ustavitvi zastaranja začne znova teči zastaralni rok.
Zastaranje nastopi v vsakem primeru, ko preteče deset let
od dneva, ko je prvič pričelo teči.

»10. a člen
Davek se ne obračunava in ne plačuje od dela dohodka
davčnega zavezanca, ki je uporabljen za znanstveno-raziskovalno delo, izumiteljstvo in racionalizatorstvo ter za izobraževanje delavcev.«

19. c člen
Če med letom vplačane akontacije davka presežejo predvideno mesečno dinamiko vplačil iz tega vira ali če prilivi iz
drugih virov republiškega proračuna med letom naraščajo
preko predvidene dinamike, Repuoliški sekretariat za finance
zniža višino nadaljnjih akontacij ali začasno ustavi vplačevanje nadaljnjih akontacij.
Če se z vplačili davka po obračunu za tekoče leto nabere
več sredstev, kot je za ta vir predvideno v republiškem proračunu za tekoče leto, se presežna sredstva prenesejo v
republiški proračun za prihodnje leto in se upoštevajo pri
določitvi obveznosti za prihodnje leto«.

7. člen
V 16. členu se besedilo »52. člena zakona o ugotavljanju in
razporejanju celotnega prihodka in dohodka« nadomesti z
besedilom »zakona o ugotavljanju in razporejanju celotnega
prihodka in dohodka ter o ugotavljanju in razporejanju prihodka«.

9. člen
V prvem odstavku 21. člena se besedilo »15.000 dinarji«
nadomesti z besedilom »50.000 dinarji«.
V drugem odstavku se besedilo »od 3000 do 10.000 dinarjev« nadomesti z besedilom »od 15.000 do 30.000 dinarjev«.

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

10. člen
V prvem odstavku 22. člena se besedilo »od 5000 do 50.000
dinarjev« nadomesti z besedilom »od 15.000 do 150.000 dinarjev.«
V drugem odstavku se besedilo »od 1000 do 5000 dinarjev«
nadomesti z besedilom »od 3000 do 15.000 dinarjev«.

6. člen
Za 10. členom se doda nov 10. a člen, ki se glasi:

»19. a člen
Obveznost za obračun in plačilo davka ter obresti zastara v
petih letih po preteku leta, v katerem je nastala davčna obveznost.
Pravica davčnega zavezanca do vračila plačanega davka in

11. člen
Ta zakon začne veljati 1. januarja 1986.

SKUPŠČINA SR SLOVENIJE
IZVRŠNI SVET
OBRAZLOŽITEV
I. UVOD
1.
Skupščina SR Slovenije je na sejah Zbora združenega dela
in Zbora občin dne 26. decembra 1984 obravnavala predlog
za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o
davku iz dohodka temeljnih organizacij združenega dela in
delovnih skupnosti z delovnimi tezami za osnutek zakona.
Zbora sta sprejela predlog za izdajo zakona in naročila Izvršnemu svetu Skupščine SR Slovenije, da pripravi osnutek
zakona in da pri pripravi osnutka prouči in ustrezno upošteva
predloge in pripombe delovnih teles skupščine in zborov ter
pripombi delegatov na sejah zborov.
Na podlagi predloga za izdajo zakona ter predlogov in
pripomb iz skupščinske razprave je za nadaljnjo razpravo v
Skupščini SR Slovenije pripravljen osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o davku iz dohodka temeljnih
organizacij združenega dela in delovnih skupnosti.
Pri pripravi osnutka zakona so ustrezno upoštevane tudi
rešitve iz medrepubliškega dogovora o usklajevanju davčnega sistema in dogovora o temeljih davčne politike, ki sta
bila sklenjena ob koncu prejšnjega leta.
V obrazložitvi posameznih predlaganih rešitev je podrobneje prikazano, kako so upoštevani predlogi in pripombe iz
skupščinske razprave o predlogu za izdajo zakona oziroma so
navedeni razlogi, zakaj posameznih predlogov in pripomb ni
bilo mogoče upoštevati.
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2.
Obstoječi sistem davka iz dohodka temeljnih organizacij
združenega dela in delovnih skupnosti (v nadaljnjem besedilu: davek iz dohodka) je določen z zakonom o davku iz
dohodka temeljnih organizacij združenega dela in delovnih
skupnosti (Uradni list SRS, št. 18/80 in 23/83).- V tem zakonu
so urejena temeljna sistemska vprašanja, ki se nanašajo na
opredelitev osnovnih elementov davčnega sistema (davčni
zavezanci, davčna osnova, vrsta davčnih stopenj in pomembnejše olajšave). Podrobnejše opredelitve posameznih elementov davčnega inštrumentarija, ko so izraz izvajanja tekoče
ekonomske politike (kot so višina davčnih stopenj, ter nekatere odbitne postavke in olajšave), pa se določajo z vsakoletnimi izvedbenimi davčnimi zakoni. Na podlagi teh zakonov so
posamezne odbitne postavke in nekatere olajšave še natančneje opredeljene s predpisom Izvršnega sveta Skupščine SR
Slovenije.
Osnovne značilnosti veljavnega sistema davka iz dohodka
so naslednje:
— Davčni zavezanci so temeljne organizacije združenega
dela (tako s področja gospodarstva kot s področja družbenih
dejavnosti) ter delovne skupnosti v delovnih in drugih organizacijah združenega dela, poslovnih skupnostih, bankah in
zavarovalnih skupnostih.
- Davčna osnova je doseženi dohodek davčnega zavezanca, zmanjšan za določene odbitne postavke (del skupnega
poročevalec

prihodka, ki pripada drugim organizacijam združenega dela,
znesek obveznosti do delovnih skupnosti v delovni ali drugi
organizaciji združenega dela, del dohodka, dosežen s poslovanjem v tujini, del dohodka, ki pripada tujim osebam, povprečni osebni dohodki in drugo).
- Davek iz dohodka je prihodek SR Slovenije.
- Davčne stopnje so proporcionalne in različne (za gospodarstvo, za družbene dejavnosti in za prioritete).
- Davčne olajšave, ki so sistemske narave, so določene s
sistemskim zakonom, druge pa z izvedbenimi zakoni. Davčne
olajšave so določene tako, da se zmanjša davčna osnova ali
zniža višina obračunanega davka. Glavna vrsta olajšav so
naložbe v določene namene (v razvoj prednostnih dejavnosti,
v razvoj manj razvitih območij in drugo). Posebna olajšava je
priznana tudi za izvoz na konvertibilno področje.
- Davek obračunavajo zavezanci sami (kot druge zakonske obveznosti), kontrolo v zvezi z obračunavanjem in plačevanjem davka pa opravlja služba družbenega knjigovodstva.
3. "
V obstoječem sistemu davka iz dohodka je treba uveljaviti
določene spremembe, ki jih narekujejo naslednje potrebe:
- opraviti je treba uskladitev z novim medrepubliškim
dogovorom o usklajevanju davčnega sistema in dogovorom o
temeljih davčne politike,
- opraviti je treba uskladitev z novim zakonom o ugotavljanju in razporejanju celotnega prihodka in dohodka ter o
ugotavljanju in razporejanju prihodka,
- iz dosedanjih letnih izvedbenih zakonov je treba prevzeti
nekatere rešitve, ki so sistemskega značaja,
- urediti je treba določena vprašanja, ki so v sedanjem
zakonu odprta in na katere je pokazala praksa v izvajanju
zakona (zastaranje davčne obveznosti).
II. PREDLAGANE SPREMEMBE
IN DOPOLNITVE
1. Davčna osnova
Izhodišče za opredeljevanje davčne osnove je v obstoječem
republiškem zakonu in v dogovoru o usklajevanju davčnega
sistema postavljeno enako. Tako je v obeh aktih določeno, da
je davčna osnova doseženi dohodek davčnega zavezanca,
zmanjšan za odbitne postavke. Pri določanju odbitnih
postavk pa so med navedenima aktoma določene razlike.
V 4. členu republiškega zakona so določene naslednje
odbitne postavke:
- del skupnega dohodka, ki pripada drugim organizacijam
združenega dela iz naslova vračila združenih sredstev in
nadomestila za Gospodarjenje z združenimi sredstvi;
- del skupnega dohodka, ki pripada kmetom in drugim
delovnim ljudem;
- znesek obveznosti do delovnih skupnosti, ki opravljajo
dela skupnega pomena za temeljne organizacije združenega
dela v delovni ali drugi organizaciji združenega dela;
- del dohodka za amortizacijo, obračunano po stopnjah,
ki so večje od predpisanih minimalnih, vendar največ do
višine 75 odstotkov amortizacije, izračunane po predpisih
(minimalnih stopnjah);
- prispevek za biološka vlaganja v gozdove;
- del dohodka, ki ga je davčni zavezanec dosegel s poslovanjem v tujini, če je bil ta del dohodka obdavčen po predpisih države, v kateri je bil dosežen;
- del dohodka, ki pripada tujim osebam iz naslova vlaganja sredstev v domačo organizacijo združenega dela za
skupno poslovanje;
- odstotni del povprečnih osebnih dohodkov delavcev v
SR Sloveniji v preteklem letu, ki je določen z zakonom, s
katerim se določajo davčne stopnje;
- dodatek za nočno delo, delo na dan tedenskega počitka
in delo ob praznikih;
- del sredstev rezerv, ki jih je davčni zavezanec namenil
brez obveznosti vračanja za pokrivanje izgub v drugih temeljnih organizacijah združenega dela v letu, za katero se ugotavlja davčna obveznost.
V dogovoru o usklajevanju davčnega sistema pa so odbitne
postavke določene bolj restriktivno. Predvidene so naslednje
odbitne postavke:
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- obveznosti, določene z zakonom ali na podlagi zakona;
- obveznosti do delovnih skupnosti, ki opravljajo dela
skupnega pomena za temeljne organizacije združenega dela
v delovni ali drugi organizaciji združenega dela;
- zajamčeni osebni dohodki delavcev;
- del dohodka, ki pripada tujim osebam iz naslova vlaganja sredstev v temeljno organizacijo združenega dela.
Iz navedenega prikaza sledi, da so v obeh aktih enako
predvidene le odbitne postavke, ki se nanašajo na obveznosti
do delovnih skupnosti in na del dohodka, ki pripada tujim
vlagateljem. Večino drugih odbitnih postavk iz republiškega
zakona bo potrebno ustrezno uskladiti z rešitvami iz dogovora o usklajevanju davčnega sistema. V zvezi s tem predlagamo naslednje:
1. Uvede se nova odbitna postavka, ki se nanaša na zakonske obveznosti. Tako se bodo v prihodnje od doseženega
dohodka odbijale vse z zakonom predpisane obveznosti in
obveznosti, določene z zakonom in sprejete s samoupravnimi
sporazumi. Tu gre predvsem za prispevke iz dohodka temeljnih organizacij združenega dela in delovnih skupnosti za
zadovoljevanje skupnih družbenih potreb. Takšna rešitev je
bila v naši davčni ureditvi že uveljavljena pred sprejetjem
sedanjega sistemskega davčnega zakona, to je do leta 1980.
Pripominjamo, da predstavlja predlagana nova odbitna
postavka pomembno spremembo v primerjavi z obstoječo
ureditvijo in bo bistveno vplivala na izračun davčne obveznosti. Te zakonske obveznosti predstavljajo v strukturi dohodka
od 10% do 15%.
2. V republiškem zakonu so osebni dohodki upoštevani kot
odbitna postavka v višini povprečnih osebnih dohodkov
delavcev v republiki v preteklem letu. V dogovoru o usklajevanju davčnega sistema pa so kot odbitna postavka predvideni
zajamčeni osebni dohodki.
Obračun davčne obveznosti, ki se ugotavlja kumulativno
med letom s periodičnim obračunom in zaključnim računom,
terja tako oblikovanje višine odbitne postavke, ki bo davčnim
zavezancem poznana že vnaprej in se ne bo med letom
spreminjala. V naši republiki uveljavljen sistem oblikovanja
zajamčenih osebnih dohodkov in najnižjega zneska, ki zagotavlja materialno in socialno varnost delavca, pa temelji na
večkrat letno oblikovani višini tega zneska. Zato predlagamo,
da se v osnutku zakona opredeli ta odbitna postavka v višini
70% povprečnih osebnih dohodkov delavcev v SR Sloveniji v
preteklem letu. Tako opredeljena odbitna postavka približno
ustreza obsegu najnižjega zneska, ki zagotavlja materialno in
socialno varnost delavca v letu, za katero se ugotavlja davčna
obveznost. Predlagana rešitev je tudi v skladu z razpravami v
Skupščini SR Slovenije ob obravnavi predloga za izdajo zakona.
Pripominjamo, da je podobna opisna opredelitev pojma
zajamčenega osebnega dohodka uveljavljena tudi v novem
davčnem zakonu v SR Srbiji.
3. Sedanja odbitna postavka, ki se nanaša na pospešeno
amortizacijo, bo v prihodnje odpadla, saj se po novem
obračunskem zakonu vsi amortizacijski stroški (tako za minimalno kot za pospešeno amortizacijo) nadomeščajo iz celotnega prihodka.
4. Prav tako bo odpadla sedanja odbitna postavka, ki se
nanaša na biološka vlaganja v gozdove, ker gre pri tem za
zakonsko obveznost, kar bo uveljavljeno kot posebna odbitna
postavka.
5. Glede odbitne postavke del dohodka, ki je dosežen s
poslovanjem v tujini, je med rešitvijo iz republiškega zakona
in dogovora o usklajevanju davčnega sistema določena
razlika. Po republiškem zakonu se kot odbitna postavka upošteva del dohodka, ki ga je davčni zavezanec dosegel s
poslovanjem v tujini, če je bil ta del dohodka obdavčen po
predpisih države, v kateri je bil dosežen, po dogovoru pa je
tak del dohodka obdavčen tudi pri nas, pri čemer se obračunani znesek davka zmanjša za davek, plačan v tujini. Predstavniki SR Slovenije so v pripravah za predlog dogovora
nasprotovali predlagani rešitvi, saj le-ta ni v skladu s sklenjenimi meddržavnimi dogovori o izogibanju dvojnega obdavčevanja. V teh meddržavnih dogovorih je namreč jasno
določeno, da se del dohodka, ki ga je davčni zavezanec
dosegel v drugi državi in tam tudi plačal davek, ponovno ne
obdavčuje v državi, kjer ima zavezanec sedež.
V skladu z navedeno pripombo je bil predlog dogovora ob
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zadnjem usklajevanju dopolnjen s splošno določbo, po kateri
se davki plačujejo v skladu s tem dogovorom, če z zakonom
ali mednarodnim sporazumom ni drugače določen.
Zato predlagamo, da se v republiškem zakonu zadrži obstoječa ureditev, to je, da se pri nas ne obdavčuje tisti del v tujini
doseženega dohodka, od katerega je bil davek že plačan v
tujini. Takšna rešitev je v skladu s sklenjenimi meddržavnimi
dogovori o izogibanju dvojnega obdavčenja. Pripominjamo
še, da je enaka ureditev uveljavljena tudi v ustreznem zakonu
v SR Srbiji, ki je bil sprejet ob koncu leta 1984.
6. V republiškem zakonu sta kot odbitna postavka upoštevana tudi del skupnega dohodka, ki pripada drugim organizacijam združenega dela iz naslova vračila združenih sredstev in
nadomestila za gospodarjenje z združenimi sredstvi ter del
skupnega dohodka, ki pripada kmetom in drugim, delovnim
ljudem. Predlagamo, da se navedeni odbitni postavki zadržita
tudi v prihodnje, čeprav v dogovoru sicer nista izrecno navedeni, saj gre pri tem za del skupnega dohodka, ki pripada
drugemu zavezancu in bo drugi zavezanec nanj plačal davek.
Če takšne rešitve ne bi sprejeli, bi to pomenilo, da bi bil od
istega dela dohodka davek plačan dvakrat.
7. Republiški zakon predvideva kot odbitne postavke tudi
dodatek za nočno delo, delo na dan tedenskega počitka in
delo ob praznikih ter del sredstev rezerv, ki jih je davčni
zavezanec namenil brez obveznosti vračanja za pokrivanje
izgub v drugih temeljnih organizacijah združenega dela v letu,
za katero se ugotavlja davčna obveznost. Upoštevajoč restriktivni pristop dogovora o usklajevanju davčnega sistema, predlagamo, da naj prvo navedena odbitna postavka v prihodnje
odpade. Odbitna postavka, ki se nanaša na del sredstev
rezerv, uporabljen za pokrivanje izgub, pa je v osnutku smiselno spremenjena s posebno davčno olajšavo.
2. Davčne olajšave
V obstoječi ureditvi je problematika davčnih olajšav v celoti
prepuščena republiški oziroma pokrajinski zakonodaji, saj
dosedanji medrepubliški dogovor glede tega ni imel posebnih
omejitev.
V dogovoru o usklajevanju davčnega sistema in v dogovoru
o temeljih davčne politike pa so vprašanja davčnih olajšav
konkretneje urejena, oziroma so navedene določene usmeritve za republiške in pokrajinske zakone.
V dogovoru o usklajevanju davčnega sistema je predvideno, da se davčne olajšave uvajajo zaradi vzpodbujanja
izvoza, izboljšanja gospodarskega položaja rudnikov z jamsko eksploatacijo, vzpodbujanja zaposlovanja in zaradi uresničevanja drugih ciljev ekonomsko stabilizacijske in razvojne politike. Poleg navedenih treh osnovnih usmeritev za
določanje davčnih olajšav je v dogovoru torej vsebovana tudi
rešitev, da se lahko uvajajo tudi druge olajšave v skladu z
ekonomsko in razvojno politiko republike.
V dogovoru o temeljih davčne politike so navedene olajšave
podrobneje konkretizirane, poleg tega pa so primeroma navedene še nekatere druge olajšave, ki naj bi bile skupnega
pomena za vse republike in pokrajini. Tako so v dogovoru o
temeljih davčne politike predvidene naslednje davčne olajšave (ki se upoštevajo tako, da se določeni dohodek oziroma
del dohodka odšteje od davčne osnove):
- dohodek rudnikov z jamsko eksploatacijo,
- del dohodka, ki je dosežen s povečanjem števila zaposlenih oziroma z uvajanjem novih izmen,
- del dohodka, ki je dosežen s proizvodnjo v domači obrti,
- del dohodka, ki je izločen za znanstveno-raziskovalno
delo, izumiteljstvo in racionalizatorstvo,
- del dohodka, ki ga je organizacija združenega dela s
področja kmetijstva dosegla z drugo ali tretjo žetvijo,
- del sredstev, ki jih organizacije združenega dela vlagajo
na manj razvita območja.
V zadnji fazi usklajevanja pa je bila v dogovor vključena še
določba, po kateri lahko republike in pokrajini predpisujejo še
druge olajšave.
V dogovoru o temeljih davčne politike je posebej predvidena olajšava za pospeševanje izvoza v tem smislu, da se
davčna osnova zmanjša sorazmerno za delež, ki ustreza udeležbi doseženega prihodka na podlagi prometa blaga in storitev s tujino v celotnem prihodku davčnega zavezanca. Pri tem
so predvideni konkretni odstotki olajšav glede na razmerje
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med prihodki, doseženimi z izvoznimi posli in celotnim prihodkom, vendar le kot najnižja možna olajšava.
Upoštevajoč obstoječo ureditev po republiškem zakonu in
rešitve iz navedenih dogovorov predlagamo glede določitve
davčnih olajšav naslednje rešitve:
1. V republiškem zakonu so predvidene številne olajšave, ki
so odraz ekonomske in razvojne politike republike v sedanjem obdobju (8. člen). Te olajšave so se doslej pokazale kot
primerne in nanje davčni zavezanci niso imeli pomembnejših
pripomb. Glede na to in upoštevajoč dejstvo, da je možnost
določanja takšnih olajšav izrecno predvidena tudi v obeh
dogovorih, v tem osnutku v glavnem ne predlagamo drugačnih rešitev.
2. V dogovoru o temeljih davčne politike predvidene rešitve
glede vlaganj na manj razvita območja in glede oprostitve
plačevanja davka pri organizacijah z jamsko eksploatacijo so
že realizrane v obstoječi republiški ureditvi, zato tu vsebinske
spremembe niso potrebne. V primerjavi z obstoječo ureditvijo
se predlaga le sprememba v tem smislu, da se olajšava za
premogovnike z jamsko eksploatacijo uveljavi v sistemskem
davčnem zakonu, medtem ko je bila doslej predmet letnih
izvedbenih davčnih zakonov.
3. V dogovoru o temeljih davčne politike so predvideni
najnižji odstotki olajšav za doseženi devizni priliv. Glede na
to, da so olajšave po obstoječem republiškem zakonu večje
od minimalnih olajšav v dogovoru, obstoječega republiškega
zakona v tem delu ni treba dopolnjevati.
Dogovor o temeljih davčne politike predvideva olajšave za
ves devizni priliv, obstoječi republiški zakon pa le za priliv v
konvertibilnih devizah. V vseh planskih in drugih dokumentih
o politiki naših ekonomskih odnosov s tujino je že več let dan
poseben poudarek doseganju deviznega priliva v konvertibilnih devizah. Tudi v zadnjem času glede usmeritve v izvoz na
konvertibilna področja ni prišlo do kakšnih sprememb, zato
po našem mnenju davčnih olajšav ne kaže širiti tudi na priliv v
klirinških devizah. Združeno delo takšnih pobud doslej tudi ni
dalo. Zato pripomb Odbora za finance Zbora občin, po katerih
naj bi se priznale olajšave tudi za klirinški devizni priliv, po
našem mnenju ni mogoče sprejeti.
V Odboru za finance Zbora občin je bila dana tudi pripomba, da naj se obstoječa lestvica davčnih olajšav izvoznikom razčleni podrobneje po 5% za odstotni delež ali pa naj
lestvica ostane nespremenjena in naj se besedilo dopolni
tako, da pripada izvozniku olajšava za vsak odstotek doseženega izvoza. Tudi spremembe v tej smeri po našem mnenju
niso potrebne, saj je predlagana rešitev glede priznavanja
vsakega odstotka doseženega izvoza že zajeta v obstoječem
zakonu. V prvem odstavku 9. člena obstoječega republiškega
zakona je namreč posebej določeno, da se olajšava prizna v
ustreznem odstotku za vsak devizni priliv.
Zato predlagamo, da se obstoječa ureditev olajšav za izvoz
v naši republiki zadrži še naprej. Pri tem pa predlagamo v
primerjavi z obstoječo ureditvijo le to formalno spremembo,
da se olajšava za izvoz v celoti določi s sistemskim davčnim
zakonom, medtem ko je bila ta olajšava doslej zajeta deloma v
sistemskem, deloma pa v letnem izvedbenem davčnem zakonu.
4. V okviru obstoječih olajšav (iz 8. člena republiškega
zakona) predlagamo spremembo, da se naložbe za odpravo
nočnega dela ne upoštevajo več kot posebna olajšava. V
dogovoru o temeljih davčne politike je namreč nasprotno
predvidena posebna olajšava za uvajanje večizmenskega
dela, ki je realizirana tudi v tem osnutku.
5. Predlagamo, da se v sistemski davčni zakon vključi olajšava, ki se nanaša na pogodbene organizacije združenega
dela in ki je bila doslej zajeta v letnih izvedbenih davčnih
zakonih. Po tem predlogu se pri pogodbenih organizacijah
združenega dela kot olajšava upoštevata tudi odplačilo sredstev, ki jih je ustanovitelj oziroma poslovodja združil v pogodbeno organizacijo združenega dela in nadomestilo za gospodarjenje s tako združenimi sredstvi v smislu obrtnega zakona.
Te olajšave so sistemskega značaja, zato je prav, da so
vključene v sistemski davčni zakon.
6. V obstoječem republiškem zakonu je predvidena
posebna odbitna postavka za del sredstev rezerv, ki jih je
davčni zavezanec namenil brez obveznosti vračanja za pokrivanje izgub v drugih temeljnih organizacijah. Menimo, da je
takšna rešitev potrebna tudi v prihodnje (vendar ne v obliki
poročevalec

odbitne postavke, temveč kot posebna davčna olajšava), saj
bo pokrivanje izgub iz skladov skupnih rezerv postopoma
prenehalo in je zato treba dati ustrezno vzpodbudo za zagotavljanje sredstev za pokrivanje izgub znotraj reprodukcijskih
povezav v združenem delu.
V skladu s pripombo Odbora za družbenoekonomski razvoj
Zbora združenega dela predlagamo dopolnitev obstoječe ureditve v tej smeri, da navedena olajšava velja tudi za sredstva,
ki jih je davčni zavezanec usmeril za pokrivanje izgub iz
čistega dohodka (in ne le iz že oblikovanih sredstev rezerv).
7. V dogovoru o temeljih davčne politike so predvidene
posebne olajšave za vzpodbujanje znanstveno-raziskovaInega dela in inovacijske dejavnosti. Takšne pobude so pogosto prihajale tudi neposredno iz združenega dela. Zato predlagamo novo davčno olajšavo v tem smislu, da se davek ne
obračunava in ne plačuje od dela dohodka, ki je uporabljen za
znanstveno-raziskovalno delo, izumiteljstvo in racionalizatorstvo ter za izobraževanje delavcev. S takšno rešitvijo bo dana
vzpodbuda davčnim zavezancem, da z delom dohodka predvsem v okviru neposredne svobodne menjave dela z ustreznimi raziskovalnimi in izobraževalnimi organizacijami
pospešujejo raziskovalno delo in izboljšujejo izobrazbeno
strukturo zaposlenih. Tako bomo tudi z davčnimi olajšavami
vzpodbudili organizacije združenega dela za hitrejše uveljavljanje izumiteljstva in racionalizatorstva, kar je v skladu z
dogovorjeno politiko izvajanja resolucijskih usmeritev ena
temeljnih nalog našega tehnološkega razvoja v prihodnje.
Navedena olajšava bo prav tako pospeševalno vplivala na
prizadevanja organizacij združenega dela, da v skladu z dogovorjeno politiko izvajanja nalog na področju usmerjenega
izobraževanja še učinkoviteje uresničujejo izobraževanje
delavcev ob delu in iz dela.
8. V dogovoru o temeljih davčne politike je predvidena
posebna olajšava za vzpodbujanje zaposlovanja novih delavcev oziroma za uvajanje večizmenskega dela. Podobna olajšava za ta namen je uveljavljena že v obstoječi ureditvi z
izvedbenimi davčnimi zakoni, in sicer v tem smislu, da se kot
posebna davčna olajšava priznajo naložbe v uvajanje večizmenskega dela.
Rešitev iz dogovora o temeljih davčne politike, da se kot
olajšava priznava del dohodka, dosežen v drugi in tretji
izmeni, po našem mnenju ni primerna. Takšna rešitev bi
zahtevala ločeno ugotavljanje dela dohodka od določene
aktivnosti davčnega zavezanca, kar bi bilo glede na obstoječi
obračunski sistem težko izvedljivo, saj se dohodek po veljavni
ureditvi ugotavlja za organizacijo kot celoto in ne za posamezne dele njene dejavnosti. Morebitno ugotavljanje takšnega dela dohodka bi zahtevalo uvajanje novih izračunov in
evidenc, kar bi povzročilo dodatno administrativno-tehnično
delo tako pri davčnih zavezancih kot v postopku preverjanja
pravilnosti obračunov davčne obveznosti. Na navedene probleme je v okviru priprav obravnavanega zakona opozarjala
tudi služba družbenega knjigovodstva.
Glede na navedeno predlagamo, da se osnovna ideja iz
dogovora o temeljih davčne politike o vzpodbujanju uvajanja
večizmenskega dela z davčnimi olajšavami uveljavi v našem
sistemskem davčnem zakonu tako, da se še naprej zadržijo
obstoječe olajšave (iz izvedbenih davčnih zakonov), ki se
nanašajo na naložbe za uvajanje večizmenskega dela. Izvajanje takšne olajšave v obstoječi davčni praksi ne predstavlja
posebnih problemov, pri tem pa je pomembno tudi to, da ne
povzroča nepotrebnega dodatnega administrativno-tehničnega dela v združenem delu.
9. V dogovoru o temeljih davčne politike so predvidene še
nekatere druge davčne olajšave, ki se nanašajo na del
dohodka, ki je dosežen z delom dejavnosti davčnega zavezanca. Tako sta na primer predvideni olajšavi za del dohodka,
ki je dosežen s proizvodnjo domače obrti (delo na domu) in
del dohodka, ki ga organizacije s področja kmetijstva dosežejo z drugo in tretjo žetvijo.
Iz razlogov, ki so navedeni v prejšnji točki, takšen način
določanja davčnih olajšav ni primeren. Namen za vzpodbujanje navedenih dejavnosti z davčnimi olajšavami pa je v obstoječi ureditvi že uveljavljen (tako v sistemskem kot v izvedbenem davčnem zakonu), in sicer tako, da se kot posebna
davčna olajšava priznavajo naložbe v razvoj kmetijstva in
drobnega gospodarstva in da davčni zavezanci s področja
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kmetijstva kot prioritetne dejavnosti plačujejo davek po nižji
stopnji.
3. Davčni zavezanci
Po republiškem zakonu so davčni zavezanci temeljne organizacije združenega dela in druge organizacije, ki so po
pravnem statusu z njimi izenačene, ter delovne skupnosti, ki
opravljajo dela za organizacije združenega dela in druge
podobne organizacije in skupnosti. Delovne skupnosti v organih družbenopolitičnih skupnosti, v samoupravnih interesnih
skupnostih ter v družbenopolitičnih in družbenih organizacijah po obstoječi ureditvi niso davčni zavezanci. Dogovor o
usklajevanju davčnega sistema pa vsebuje širši krog davčnih
zavezancev, saj so kot zavezanci poleg temeljnih organizacij
združenega dela predvidene vse delovne skupnosti, torej tudi
delovne skupnosti v organih družbenopolitičnih skupnosti, v
samoupravnih interesnih skupnostih ter v družbenopolitičnih
organizacijah. Pri tem pa dogovor dopušča možnost, da se
lahko delovne skupnosti v organih družbenopolitičnih skupnosti, v samoupravnih interesnih skupnostih ter v družbenopolitičnih organizacijah z republiškim oziroma pokrajinskim
zakonom oprostijo obveznosti plačevanja davka iz dohodka.
Vsebinsko torej med obema ureditvama ni razlike, saj tako
ena kot druga zagotavljata oziroma omogočata, da delovne
skupnosti v navedenih organih in skupnostih dejansko ne
plačujejo davka iz dohodka (prve na podlagi opredelitve davčnih zavezancev, druga pa na podlagi opredelitve možnih
davčnih olajšav).
Menimo, da obstoječe ureditve v republiškem zakonu ni
treba spreminjati, saj je rezultat vsestranskih in poglobljenih
razprav v republiki v postopku sprejemanja obstoječega
sistemskega davčnega zakona. Pri tem je bilo zavzeto stališče, da so davčni zavezanci le tiste delovne skupnosti, ki
pridobivajo dohodek iz celotnega prihodka v smislu 95. člena
zakona o združenem delu in ne tudi delovne skupnosti, ki
pridobivajo dohodek v smislu 96. in 97. člena zakona o združenem delu.
V skladu z navedeno koncepcijo dogovora o usklajevanju
davčnega sistema in obstoječega republiškega zakona ni
mogoče sprejeti pripomb delegatov na sejah zborov, da naj bi
vse delovne skupnosti oprostili plačila davka oziroma da naj
vse delovne skupnosti ne bi bile davčni zavezanec.
4. Zastaranje davčne obveznosti in pravice do
vračila preveč plačanega davka
V obstoječem republiškem zakonu ni izrecno urejeno vprašanje zastaranja obveznosti za obračun in plačilo davka ter
pravice do vračila preveč plačanega davka. To vprašanje v
praksi sicer ni posebej aktualno, saj le redkokdaj pride do
primera, ko bi bilo treba uveljaviti pravila zastaranja, saj
obračune davčnih zavezancev kontrolira služba družbenega
knjigovodstva, kar zagotavlja redno izpolnjevanje davčnih
obveznosti. Ob nekaj posamičnih primerih pa se je glede
obravnavanja teh vprašanj v praksi uporabljala pravna analogija po drugih podobnih davčnih ureditvah (davki občanov),
kjer je uveljavljena zastaralna doba pet let.
Na pobudo nekaterih davčnih zavezancev in službe družbenega knjigovodstva bo to vprašanje v tem zakonu izrecno
urejeno, in sicer podobno kot pri nekaterih drugih davkih,
tako da bo davčna obveznost in pravica do vračila preveč
plačanega davka zastarala v petih letih, pri čemer pa absolutno zastaranje nastopi v desetih letih.
5. Presežna vplačila davka
V obstoječem republiškem sistemskem zakonu tudi ni
rešeno vprašanje morebitnih presežnih vplačil davka nad
okviri, določenimi v republiškem proračunu. Vendar pa je bilo
to vprašanje urejeno v letnih izvedbenih davčnih zakonih. V
teh zakonih sta predvideni naslednji dve rešitvi. Prvič, če med
letom vplačane akontacije davka presežejo predvideno dinamiko vplačil iz tega vira, se zniža višina nadaljnih akontacij ali
začasno ustavi vplačevanje nadaljnjih akontacij. Odločitev o
tem sprejme Republiški sekretariat za finance. In drugič, če se
z vplačili davka po obračunu za tekoče leto nabere več sredstev, kot je za ta vir predvideno v republiškem proračunu za
tekoče leto, se presežna sredstva (kolikor ni bila davčna
stopnja že med letom dovolj znižana), prenesejo v republiški
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proračun za prihodnje leto in se upoštevajo pri določitvi
obveznosti za prihodnje leto.
Glede na to, da je ureditev navedenih vprašanj sistemske
narave, predlagamo, da se te določbe iz letnega izvedbenega
davčnega zakona prenesejo v sistemski davčni zakon. Pri tem
pa predlagamo dopolnitev obstoječe ureditve v tem smislu, da
se navedeno medletno znižanje nadaljnjih akontacij ali začasna ustavitev nadaljnjih akontacij na račun davka izvede tudi v
primeru, če prilivi iz drugih virov republiškega proračuna
naraščajo preko predvidene dinamike. S tem bomo dosegli,
da se na računu republiškega proračuna med letom ne bodo
zadrževala likvidna sredstva, ki presegajo predvideno dinamiko tekoče proračunske porabe.
V skladu s pripombo Odbora za finance Zbora občin k
predlogu za izdajo zakona predlagamo redakcijsko dopolnitev predlaganega novega 19. c člena delovnih tez za osnutek v
tem smislu, da se izrecno poudari »mesečna« dinamika
vplačil kot osnova za zmanjšanje ali začasno ustavitev plačevanja akontacij.

menjene in so v primerjavi s podobnimi kršitvami na drugih
področjih sorazmerno nizke. Zato predlagamo, da se obstoječa višina denarnih kazni glede na padec vrednosti dinarja v
tem obdobju ustrezno valorizira, in sicer približno za trikratno
sedanjo vrednost.

6. Povišanje denarnih kazni
Denarne kazni za gospodarske prestopke in prekrške, ki so
določene z republiškim zakonom, že štiri leta niso bile spre-

Ta zakon tudi ne bo povzročil povečanja administrativnotehničnih in drugih strokovnih opravil pri uporabnikih družbenih sredstev.

I
PREGLED
določb zakona o davku iz dohodka
temeljnih organizacij združenega dela in
delovnih skupnosti, ki se spremenijo
oziroma dopolnijo
4. člen
Davčna osnova, od katere se obračunava in plačuje davek,
je doseženi dohodek davčnega zavezanca, zmanjšan za:
- del skupnega dohodka, ki pripada drugim organizacijam
združenega dela iz naslova vračila združenih sredstev in
nadomestila za gospodarjenje z združenimi sredstvi;
- del skupnega dohodka, ki pripada kmetom in drugim
delovnim ljudem;
- znesek obveznosti do delovnih skupnosti, ki opravljajo
dela skupnega pomena za temeljne organizacije združenega
dela;
- del dohodka za amortizacijo, obračunano po stopnjah, ki
so večje od predpisanih minimalnih, vendar največ do višine
75 odstotkov amortizacije, izračunane po predpisih (minimalnih stopnjah);
- prispevek za biološka vlaganja v gozdove:
- del dohodka, ki ga je davčni zavezanec dosegel s poslovanjem v tujini, če je bil ta del dohodka obdavčen po predpisih države, v kateri je bil dosežen:
- del dohodka, ki pripada tujim osebam iz naslova vlaganja
sredstev v domačo organizacijo združenega dela za skupno
poslovanje;
- odstotni del povprečnih osebnih delavcev v SR Sloveniji v
preteklem letu. ki je določen z zakonom, s katerim se določajo
davčne stopnje;
- dodatek za nočno delo. delo na dan tedenskega počitka
in delo ob praznikih:
- del sredstev rezerv, ki jih je davčni zavezanec namenil
brez obveznosti vračanja za pokrivanje izgub v drugih temeljnih organizacijah združenega dela v letu. za katero se ugotavlja davčna obveznost.
8. člen
Davčna osnova iz 4. člena tega zakona se zmanjša za
zneske, ki jih je davčni zavezanec v obdobju, za katero se
ugotavlja davčna obveznost, vložil:
- v razvoj prednostnih dejavnosti, za katere je to določeno
z družbenim planom SR Slovenije ali z zakonom, s katerim se
določajo davčne stopnje v skladu z akti. s katerimi se določa
politika izvajanja družbenega plana SR Slovenije v posameznem letu;
- v proizvodne zmogljivosti v državah v razvoju;
- v razvoj višjih oblik obmejnega gospodarskega sodelovanja:

III. FINANČNE IN DRUGE POSLEDICE
S tem zakonom ne bodo nastale nove finančne obveznosti
za proračune družbenopolitičnih skupnosti.
Vpliv predlaganih novosti v davčnem sistemu na spremembe finančnih obveznosti davčnih zavezancev je okvirno
prikazan v prejšnjih poglavjih, podrobneje pa bo to prikazano
v naslednji fazi zakonodajnega postopka, ko bodo znani
rezultati poslovanja za leto 1984 in za prvo tromesečje leta
1985. oziroma v postopku obravnavanja in sprejemanja izvedbenih davčnih zakonov.

- v predelavo odpadkov za pridobivanje surovin;
- v izgradnjo čistilnih naprav za vodo in zrak;
- v opremo, ki se uporablja za raziskovalno delo;
- V pridobitev materialnih pravic domačega izvora, ki se v
skladu z zakonom štejejo za osnovna sredstva, in sicer
patenti, licence, nfodeli, vzorci in žigi ter v opremo za uvedbo
teh materialnih pravic v proizvodnjo;
- v naložbe za odpravo nočnega dela:
- v programe ljudske obrambe in v zavarovanje družbenega premoženja po načelih družbene samozaščite;
- v stanovanjsko izgradnjo.
Davčna osnova se zmanjša tudi za:
- štirikratni znesek, ki ga je davčni zavezanec vložil v
investicije na manj razvitih obmejnih območjih v SR Sloveniji,
v investicije na manj razvitih območjih v SR Sloveniji na
podlagi samoupravnega sporazuma o združevanju dela in
sredstev ter v investicije na območju SAP Kosova;
- trikratni znesek, ki ga je davčni zavezanec na drugačni
osnovi vložil v investicije na manj razvitih območjih v SR
Sloveniji ter v investicije na območje manj razvitih republik v
SFRJ Jugoslaviji.
Podrobnejše določbe o tem, kaj se šteje za vlaganje po
prejšnjih odstavkih, predpiše Izvršni svet Skupščine SR Slovenije.
9. člen
Davčnim zavezancem-izvoznikom. ki z izvozom blaga
domače proizvodnje in storitev ustvarjajo devizni priliv, se
davčna.osnova zmanjša za odstotni delež, ki ustreza razmerju
med dinarsko vrednostjo . vsega izvoza blaga in storitev,
povečano za izvozno stimulacijo, in celotnim prihodkom davčnega zavezanca.
Po prejšnjem odstavku izračunana davčna osnova se
zmanjša še:
- za 50 odstotkov, če znaša odstotni delež od 15 do 25
odstotkov:
- za 75 odstotkov, če znaša odstotni delež nad 25 do 50
odstotkov:
- nad 100 odstotkov, če znaša odstotni delež nad 50 odstotkov.
10. člen
Davek se ne obračunava in ne plačuje od dohodka posebnih organizacij za usposabljanje in zaposlovanje invalidnih
oseb in od dohodka loterijskih organizacij, ki prirejajo igre na
srečo po posebnem zakonu.
Davčnim zavezancem, pri katerih je od celotnega števila
delavcev zaposlenih več kot 10 odstotkov invalidnih oseb. se
plačilo obračunanega davka zniža za 80 odstotkov, davčnim
zavezancem, pri katerih je od celotnega števila delavcev zaposlenih od 5 do 10 odstotkov invalidnih oseb. pa se plačilo
obračunanega davka zniža za 40 odstotkov.
poročevalec
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16. člen
Davčni zavezanec ne obračunava in ne plačuje davka za
obdobje, za katero je v periodičnem obračunu oziroma zaključnem računu izkazal izgubo v poslovanju po določbah 52.
člena zakona o ugotavljanju in razporejanju celotnega prihodka in dohodka.
21. člen
Z denarno kaznijo do petkratnega zneska utajenega davka,
najmanj pa s 15.000 dinarji, se kaznuje za gospodarski prestopek davčni zavezanec, če v nasprotju z določbami tega
zakona o ugotavljanju davčne osnove (4. člen) in davčnih
olajšav (7. do 11. člen) navede v obračunu davka napačne
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podatke in je zaradi tega prišlo do znižanja davčne osnove
oziroma višine obračunanega davka.
Z denarno kaznijo od 3.000 do 10.000 dinarjev se kaznuje
tudi odgovorna oseba davčnega zavezanca, ki stori dejanje iz
prejšnjega odstavka.
22. člen
Z denarno kaznijo od 5.000 do 50.000 dinarjev se kaznuje za
prekršek davčni zavezanec, če v predpisanem roku ne predloži obračuna davka (14. člen).
Z denarno kaznijo od 1.000 do 5.000 dinarjev se kaznuje
tudi odgovorna oseba davčnega zavezanca, ki stori dejanje iz
prejšnjega odstavka.

ZAKONA

o zagotovitvi

sredstev za graditev objektov

(ESA-555)
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na 58. seji dne 28.
3. 1985 določil besedilo:
- PREDLOGA ZAKONA O ZAGOTOVITVI SREDSTEV ZA
GRADITEV OBJEKTOV,
ki vam ga pošiljamo v obravnavo na podlagi prve alinee
210. člena, 261. in 262. člena poslovnika Skupščine SR
Slovenije.
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na podlagi 85.
člena poslovnika Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije
1. člen
Investitor mora zagotoviti sredstva za graditev objektov, ki
jih gradi po zakonu o graditvi objektov (Uradni list SRS, št. 34/
84) pred začetkom njihove gradnje, na način, ki je določen s
tem zakonom.
Začetek gradnje objektov po tem zakonu je investitorjevo
obvestilo Službi družbenega knjigovodstva, da začenja z
gradnjo objekta oziroma da začenja izvajati dela.
2. člen
Obveznost zagotavljanja sredstev za graditev objektov po
tem zakonu se ne nanaša na:
1. graditev objektov, pri katerih so investitorji občani in
stanovanjske zadruge;
2. graditev objektov, pri katerih so investitorji civilne pravne
osebe, če se za gradnjo ne uporabljajo družbena sredstva;
3. graditev objektov za neznanega kupca;
4. graditev objektov in izvajanje del, pri katerih po določbah
zakona o graditvi objektov ni potrebno gradbeno dovoljenje.
Graditev objektov za neznanega kupca po tem zakonu je
izvajanje investicijskih del, ki jih izvajalec nadomešča iz svojih
obratnih sredstev v obdobju do pridobitve kupca za celotni
objekt ali za del objekta.
3. člen
Investitor mora zagotoviti sredstva za graditev objektov po
investicijskem programu, in sicer takole:
1. za pripravljalna dela za gradnje objektov, ki se izvajajo na
podlagi gradbenega dovoljenja samo za ta dela (drugi odstavek 40. člena zakona o graditvi objektov) - sredstva v celotni
predračunski vrednosti pred začetkom izvajanja del;
2. za graditev objektov, ki štejejo za pripravljalna dela in je
treba zanje pridobiti posebno gradbeno dovoljenje (tretji
odstavek 40. člena zakona o graditvi objektov) - sredstva v
celotni predračunski vrednosti pred začetkom gradnje;
3. za graditev objektov ali delov objektov, ki pomenijo
ekonomsko tehnično celoto in se dajo samostojno uporabljati, če traja njihova gradnja manj kot eno leto - sredstva v
celotni predračunski vrednosti pred pričetkom njihove gradnje oziroma pred pričetkom pripravljalnih del, če se ta dela ne
izvajajo s posebnim gradbenim dovoljenjem;
poročevalec

in na podlagi 215. in 216. člena poslovnika Skupščine SR
Slovenije določil, da bodo kot njegovi predstavniki pri
delu skupščinskih delovnih teles sodelovali:
- Henrik MARKO, član Izvršnega sveta in predsednik
Republiškega komiteja za industrijo in gradbeništvo,
- Saša SKULJ, namestnik predsednika Republiškega
komiteja za industrijo in gradbeništvo,
- Igor VANDOT, republiški svetovalec v Republiškem
sekretariatu za finance.
4. za graditev objektov ali delov objektov iz prejšnje točke,
če traja gradnja več kot eno leto - sredstva v predračunski
vrednosti za plačilo del po investicijskem programu od
začetka gradnje do 30. junija v naslednjem letu; za preostali
del predračunske vrednosti celotnega objekta mora investitor
predložiti načrt zagotovitve sredstev za preostalo obdobje
graditve;
5. za izobraževanje delavcev, potrebnih za izkoriščanje
objekta, za obratna sredstva, določena v investicijskem programu, za znanstveno raziskovalno in razvojno dejavnost, za
obveznosti do investicij, ki se plačujejo po posebnih predpisih
in za zagonske stroške do začetka rednega izkoriščanja
objekta - sredstva v celotni predračunski vrednosti pred
začetkom gradnje objektov oziroma pred začetkom izvajanja
del, če prične redno izkoriščanje objekta pred iztekom enega
leta od začetka graditve;
6. za dela in izdatke iz prejšnje točke, če prične redno
izkoriščanje objektov po izteku enega leta od začetka graditve
- sredstva v predračunski vrednosti za plačilo del in izdatkov
po investicijskem programu od začetka gradnje do 30. junija v
naslednjem letu, za preostali del predračunske vrednosti teh
del in izdatkov pa mora investitor predložiti načrt zagotovitve
sredstev za preostalo obdobje gradnje do začetka rednega
izkoriščanja objektov.
Investotor mora zagotoviti sredstva za graditev objektov ali
delov objektov iz 4. točke in za dela in izdatke iz 6. točke
prejšnjega odstavka najpozneje do 30. junija v vsakem letu za
naslednjih dvanajst mesecev oziroma za obdobje do začetka
rednega izkoriščanja objekta, če je redno izkoriščanje predvideno pred 30. junijem naslednjega leta.
4. člen
Dokaz, da so zagotovljena sredstva za graditev objektov po
tem zakonu, je:
1. za sredstva, ki jih je invsetitor izločil na poseben račun iz
lastnih sredstev, sredstev sovlagateljev in drugih virov - potrdilo Službe družbenega knjigovodstva, da jih je investitor
pred začetkom gradnje oziromma izvajanja del izločil na
poseben račun ter njegova izjava, da bo izločena sredstva
uporabil samo za gradnjo objekta, za katerega jih je namenil;
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2. za sredstva, ki jih je investitor zagotovil iz lastnih ali
drugih virov, razen za sredstva iz 1. in 3. točke tega odstavka
- njegovo potrdilo, izdano na podlagi sklepa njegovega
organa upravljanja, da ima pred začetkom gradnje objekta
oziroma izvajanja del zanje potrebna finančna sredstva, ali da
si jih bo zagotovil med gradnjo oziroma izvajanjem del s stem,
da jih bo izločil v ustrezne sklade z garancijo banke, da mu bo
do omenjenih sredstev zagotovila namenski kredit, če si jih
investitor sam ne bi zagotovil;
3. za sredstva, ki se zagotavljajo z združevanjem pogodba, samoupravni sporazum oziroma zakon, z garancijo
banke, da bo investitorju do omenjenih sredstev zagotovila
namenski kredit, če jih investitorju ne bodo zagotovili sovlagatelji;
4. za sredstva, ki si jih je investitor zagotovil s kreditom —
kreditna pogodba;
5. za denarna sredstva samoprispevka, ki bodo zagotovljena, ko je že zbranih najmanj 50% sredstev in za nedenarne
obveznosti samoprispevka, če je njihova vrednost sestavni del
predračunske vrednosti objekta - akt o uvedbi samoprispevka;
6. za sredstva, ki so zagotovljena iz proračuna federacije
oziroma z zveznim zakonom za namene ljudske obrambe in
družbene samozaščite - potrdilo pristojnega zveznega
upravnega organa;
7. za sredstva, ki so investitorju zagotovljena z republiškim
zakonom ali s predpisom pristojnega republiškega organa do
zneska, določenega v zakonu ali predpisu - zakon ali predpis
pristojnega repubjiškega organa.
Ne glede na določbe prejšnjega odstavka investitor družbeno usmerjene stanovanjske gradnje lahko predloži kot
dokaz, da so zagotovljena sredstva za graditev objektov po
tem zakonu:
- za sredstva solidarnosti - samoupravni sporazum o
temeljih plana samoupravne stanovanjske skupnosti ali drug
akt, s katerim je določena obveznost plačevanja prispevka
solidarnosti za stanovanjsko gradnjo;
- za sredstva, ki jih bodo organizacije združenega dela in
občani zagotovili v času graditve objekta - sklenjene samoupravne sporazume in pogodbe za zneske, navedene v teh
sporazumih in pogodbah.
Določba prejšnjega odstavka se smiselno uporablja tudi za
graditev objektov pri urejanju stavbnih zemljišč za stanovanjsko graditev in za graditev poslovnih prostorov za potrebe
osnovne preskrbe, za storitve in za samoupravne in druge
organe v stanovanjski hiši ali stanovanjskem naselju, kadar so
ti prostori grajeni v stanovanjskih hišah.
Služba družbenega knjigovodstva izda investitorju na njegovo zahtevo potrdilo, da ima investitor zagotovljena sredstva
za graditev objekta, ko ji ta predloži dokaze iz tega člena in
načrt zagotovitve sredstev za celotno obdobje graditve.
5. člen
Ne glede na določbe prejšnjega člena šteje za dokaz, da so
zagotovljena sredstva za graditev objektov s področja energetskega, železniškega, cestnega, luškega in komunalnega
gospodarstva, ptt prometa in z drugih področjih gospodarske
infrastrukture ter družbenih dejavnosti v delu. ki se zagotavlja
s samoupravnim združevanjem sredstev, samoupravni sporazum ali drug samoupravni splošni akt. če so z njegovo sklenitvijo udeleženci prevzeli konkretne obveznosti za zagotovitev
sredstev, potrebnih za izvedbo dogovorjenega programa graditve objektov. Posamezni objekti, za katere se izda gradbeno
dovoljenje na podlagi predložitve samoupravnega sporazuma
ali drugega samoupravnega splošnega akta. morajo biti navedeni in ovrednoteni v teh aktih, dinamika njihove graditve pa
usklajena z dinamiko izpolnjevanja obveznosti udeležencev v
sporazumevanju.
Služba družbenega knjigovodstva izda potrdilo o zagotovitvi sredstev na podlagi dokazil iz prejšnjega odstavka, če ji
investitor predloži izjavo, da so plačila za objekte, ki so
navedeni v aktih iz prejšnjega odstavka in se že gradijo,
izvršena v zakonskih rokih.
6. člen
Če pridobi izvajalec investicijskih del iz 3. točke prvega
odstavka 2. člena tega zakona kupca za celotni objekt ali za
del objekta pred zaključkom izvajanja investicijskih del. mora
kupec zagotoviti sredstva za graditev objekta ali za graditev
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dela objekta v celotni predračunski vrednosti na način, ki je
določen s tem zakonom, pred sklenitvijo kupoprodajne pogodbe.
7. člen
Investitor mora pisno sporočiti Službi družbenega knjigovodstva, da začenja z gradnjo objekta oziroma izvajati dela in
sicer najmanj 15 dni pred pričetkom gradnje objekta oziroma
izvajanja del.
8. člen
Investitor mora stalno spremljati graditev objekta in nadzorovati porabo sredstev, namenjenih za graditev objekta. Investitor mora najpozneje v 30 dneh od ugotovitve prekoračitve
zagotoviti sredstva tudi za plačilo presežnih, poznejših in
nepredvidenih del na objektu ter drugih stroškov, ki povečujejo skupno vrednost objekta (prekoračitve), na način, ki je
določen s 3. členom tega zakona.
9. člen
Investitor in izvajalska organizacija iz 52. člena zakona o
graditvi objektov ter banka oziroma drug posojilodajalec, ki
so iz svojih ali drugih sredstev dali investitorju kredit za
financiranje graditve objekta, morajo med izvajanjem dogovorjenih del na objektu ugotoviti vrednost prekoračitev iz
prejšnjega člena, in sicer najmanj dvakrat v letu.
Pri ugotavljanju prekoračitev po prejšnjem odstavku se
upošteva tudi vrednost del, za katera investitor ni sklenil
pogodb, da se ugotovi dejanska vrednost za financiranje
vsega objekta oziroma njegovega dela.
O prekoračitvah, ki se ugotavljajo po prvem in drugem
odstavku tega člena, mora investitor vsakih šest mesecev in
sicer najpozneje do 31. marca oziroma do 30. septembra
obveščati Službo družbenega knjigovodstva.
10. člen
Služba družbenega knjigovodstva izda organu gradbene
inšpekcije zahtevo za ustavitev del, kadar ugotovi:
1. da investitor do 30. junija ni predložil dokazov, da ima
zagotovljena sredstva za graditev objektov ali delov objektov
in za dela in izdatke, povezane z graditvijo objektov, za
naslednjih dvanajst mesecev oziroma za obdobje do začetka
rednega izkoriščanja objekta, če je redno izkoriščanje predvideno pred 30. junijem naslednjega leta;
2. da investitor ni predložil obvestila o ugotavljenih prekoračitvah do 31. marca oziroma do 30. septembra, pa Služba
družbenega knjigovodstva na kakršenkoli način ugotovi, da je
prišlo do prekoračitev v primerjavi s sredstvi, predvidenimi z
dokazili o zagotovitvi sredstev in z načrtom zagotovitve sredstev v celotnem obdobju graditve objektov;
3. da investitor v 30 dneh od ugotovitve prekoračitev ni
zagotovil sredstev za prekoračitve na način iz 3. člena tega
zakona.
Organ gradbene inšpekcije ustavi na zahtevo Službe družbenega knjigovodstva nadaljnjo gradnjo in jo o tem pisno
obvesti v 15 dneh od dneva, ko je prejel zahtevo.
11. člen
Investitor mora o dokončani graditvi objekta pisno obvestiti
Službo družbenega knjigovodstva v roku 30 dni po začetku
uporabe objekta.
12. člen
Z denarno kaznijo od 100.000 do 1.000.000 dinarjev se
kaznuje za gospodarski prestopek uporabnik družbenih sredstev ali druga pravna oseba, ki po določbah tega zakona
nastopa kot investitor;
1. če ne zagotovi na predpisani način sredstev za graditev
objektov oziroma dokazov, da ima zagotovljena sredstva za
graditev objektov (3. in 4. člen);
2. če ne zagotovi sredstev za prekoračitev v 30 dneh od
ugotovitve prekoračitev na način iz 3. člena tega zakona (8.
člen).
Z denarno kaznijo od 10.000 do 50.000 dinarjev se kaznuje
za gospodarski prestopek tudi odgovorna oseba uporabnika
družbenih sredstev ali druge pravne osebe, ki stori dejanje iz
prejšnjega odstavka.
13. člen
Z denarno kaznijo od 10.000 do 100.000 dinarjev se kaznuje
poročevalec

za prekršek uporabnik družbenih sredstev ali druga pravna
oseba, ki po določbah tega zakona nastopa kot investitor:
1. če v zakonskem roku ne obvesti Službe družbenega
knjigovodstva, da začenja graditi objekt oziroma izvajati dela
(7. člen);
2. če ne obvesti Službe družbenega knjigovodstva o nastalih prekoračitvah najpozneje do 31. marca in oziroma 30.
septembra (9. člen);
3. če ne obvesti Službe družbenega knjigovodstva o dokončani graditvi objekta (11. člen).
Z denarno kaznijo od 5.000 do 20.000 dinarjev se kaznuje za

prekršek tudi odgovorna oseba uporabnika družbenih sredstev ali druge pravne osebe, ki stori dejanje iz prejšnjega
odstavka.
14. člen
Z dnem, ko začne veljati ta zakon, prenehajo veljati določbe
členov 69. c, do 69. j člena zakona o graditvi objektov (Uradni
list SRS, št. 42/73, 8/75 in 39/81).
15. člen
Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
SRS.

SKUPŠČINA SR SLOVENIJE
IZVRŠNI SVET
OBRAZLOŽITEV
I. Zbor združenega dela in Zbor občin Skupščine SR Slovenije sta na zasedanju dne 26. decembra 1984 sprejela predlog za izdajo zakona o zagotovitvi sredstev za graditev
objektov z osnutkom zakona in zadolžila Izvršni svet Skupščin SR Slovenije, da pripravi predlog zakona in pri tem
prouči in ustrezno upošteva predloge, mnenja in stališča
delovnih teles ter pripombe skupin delegatov občinskih skupščin, posredovanih na seji zbora.
II. Pri pripravi predloga zakona so bile v primerjavi z
osnutkom zakona upoštevane naslednje pripombe, predlogi
in mnenja:
1. Med dokazila, da so zagotovljena sredstva za graditev
objektov, so bili uvrščeni tudi republiški zakoni in predpisi
republiških organov, s katerimi se investitorju zagotavljajo
sredstva za graditev objektov, za katere pridobiva gradbeno
dovoljenje. (7. točka prvega odstavka 4. člena).
Ob obravnavi osnutka zakona je bila namreč dana pobuda,
da naj z zakonom ne bi predpisovali bančnih garancij ali
drugih jamstev na bodoči priliv tistih investicijskih sredstev, ki
se po posebnih predpisih zbirajo namensko za predpisano
investicijsko gradnjo. Tako se v tem srednjeročnem obdobju v
SR Sloveniji zbirajo s posebnim zakonom sredstva za izvajanje hidromelioracijskih del, z odlokom o uporabi sredstev
dela prodajne cene motornega bencina in plinskega olja pa se
zagotavljajo sredstva za gradnjo cest in nekaterih infrastrukturnih objektov. Ker je akt, s katerim se uvaja obveznost
zbiranja sredstev za zakonsko določeni namen, dovolj trdno
zagotovilo, da bodo sredstva v času gradnje objekta zagotovljena z dinamiko, ki jo akt predvideva, je v predlogu zakona
predlagana rešitev, po kateri za sredstva bodočega priliva, ki
se zagotavljajo z zakonskimi predpisi, ni potrebna bančna
garancija ali druga oblika jamstev. Izjema se nanaša le na tisti
del predračunske vrednosti objekta, za katerega se zagotavljajo sredstva z zakonskim predpisom, vendar največ do zneska, ki je s tem predpisom določen za obdobje, za katero je po
zakonu potrebno predložiti dokazila, da so zagotavljena sredstva.
2. Pri dokazilih, ki se predlagajo za sredstva samoprispevka,
sta podrobneje določeni vrsti sredstev, za kateri zadošča kot
dokaz akt o uvedbi samoprispevka. Tako se navedena
določba (5. točka prvega odstavka 4. člena) nanaša na
- denarna sredstva samoprispevka in
- nedenarne obveznosti samoprispevka, če je njihova
vrednost sestavni del predračunske vrednosti objekta.
Podrobnejša razčlenitev te določbe omogoča nedvoumno
razlago, v katerih primerih in za katere dele predračunske
vrednosti posameznega objekta zadošča akt o uvedbi samoprispevka kot dokazilo, da so zagotovljena sredstva za graditev objekta. Tako je za sredstva samoprispevka, ki se zagotavljajo v obliki denarnih prispevkov, določeno, da je potrebno
najprej zbrati 50% celotnega zneska, ki je v strukturi predračunske vrednosti predviden za graditev objekta, da bi akt o
uvedbi samoprispevka investitor uporabil kot dokaz, da ima
zagotovljena sredstva. Prav tako akt o uvedbi samoprispevka
služi kot dokaz, da so zagotovljena sredstva za graditev objektov, za tisti del predračunske vrednosti, za katerega se zagotavljajo sredstva samoprispevka v nedenarnih oblikah, t. j. s
prostovoljnim delom, v gradbenem materialu, surovinah itd.
Ta določba se uporablja seveda le v primerih, kadar so nedenarne obveznosti samoprispevka ovrednotene, njihova vrednost pa je sestavni del predračunske vrednosti objekta.

3. Delovna telesa zborov Skupščine SR Slovenije in Stanovanjsko-komunalna banka Ljubljana so predlagali, da je
potrebno določbo o izjemnem obravnavanju potrebnih dokazil za družbeno usmerjeno stanovanjsko graditev razčleniti
tako, da bo v zakonu izjemno obravnavan le tisti plan stanovanjske gradnje, za katerega so prevzete konkretne obveznosti investitorja oziroma bodočih kupcev stanovanj, da bodo
nadomestili investicijske izdatke, ki so predvideni v predračunski vrednosti stanovanjskih objektov.
Predlog je bil upoštevan tako, da sta bila namesto 12, člena
v osnutku zakona dodana v 4. členu predloga zakona novi
drugi in tretji odstavek, s katerima je določeno naslednje:
Investitor družbeno usmerjene stanovanjske gradnje ni dolžan zagotavljati bančnih garancij na bodoči priliv sredstev, ki
bodo zagotovljena iz solidarnostnih sredtev za stanovanjsko
gradnjo ter iz sredstev, ki jih bodo plačali občani in organizacije združenega dela po sklenjenih pogodbah in samoupravnih sporazumih o nakupu stanovanj. Za dokaz, da so zagotovljena sredstva, služijo v teh primerih samoupravni sporazum o
temeljih plana samoupravne stanovanjske skupnosti ali drug
akt, s katerim je določena obveznost plačevanja prispevka za
solidarnostno stanovanjsko gradnjo, poleg tega pa tudi
pogodbe oziroma samoupravni sporazumi o nakupu stanovanj, sklenjenih z organizacijami združenega dela in z občani.
Tako investitor družbeno usmerjene stanovanjske gradnje
za dele predračunske vrednosti stanovanjskih objektov lahko
po zakonu predloži samoupravni sporazum o temeljih plana
samoupravne stanovanjske skupnosti ter samoupravne sporazume in pogodbe o nakupu stanovanj, ne da bi bil dolžan za
bodoče prilive sredstev po teh dokumentih zagotoviti tudi
bančne garancije.
Pri družbeno usmerjeni stanovanjski graditvi je namreč
potrebno zagotavljati sredstva za graditev objektov po programu smoupravne stanovanjske skupnosti. Ker se večina
sredstev, potrebnih za stanovanjsko graditev, zagotavlja
postopoma v okviru in preko samoupravne stanovanjske
skupnosti, ta skupnost pa je dolžna po zakonu o stanovanjskem gospodarstvu usklajevati dinamiko stanovanjske graditve s prilivi sredstev za ta namen, je v zakonu predlagana
posebna ureditev.
Navedena izjemna ureditev se po določbi tretjega odstavka
4. člena predloga zakona smiselno uporablja tudi za graditev
objektov pri urejanju stavbnih zemljišč za stanovanjsko graditev ter za graditev določenih vrst poslovnih prostorov, če so
grajeni v stanovanjskih hišah.
4. V predlogu zakona so bile izvršene tudi nekatere spremembe redakcijskega značaja. Tako je bil v 3. točki prvega
odstavka 2. člena izraz »graditev objektov za trg« nadomeščen z izrazom »graditev objektov za neznanega kupca«,
ker je bilo ocenjeno, da novi izraz ustrezneje odraža vsebino
te vrste graditve, kakor je opredeljena z določbami drugega
odstavka 2. člena in 6. člena predloga zakona. V 5. členu
predloga zakona je poleg že v osnutku zakona navedenih
infrastrukturnih dejavnosti s področja materialne proizvodnje
primeroma našteta tudi dejavnost ptt prometa, kjer je bilo
ugotovljeno, da bodo tudi na tem področju sklenjeni samoupravni sporazumi, ki izpolnjujejo pogoje, navedene v tem
členu. Dodana je bila tudi določba o prenehanju veljavnosti
predpisov, ki nastopi z dnem uveljavitve predlaganega zakona.
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III. Pregled predlogov in pripomb k osnutku zakona, ki
niso bile upoštevane pri pripravi predloga zakona:
1. Odbor za finance Zbora združenega dela Skupščine SR
Slovenije je predlagal proučitev možnosti, da naj se rok, do
katerega mora investitor zagotoviti sredstva za naslednje leto
graditve objekta (30. 6.), približa zaključnemu računu. Predlog je bil proučen, vendar so vsebinski razlogi za določitev
prvotnega roka tehtnejši:
a) V sredini gradbenega obdobja je mogoče zagotovljena
sredstva uporabljati z večjo intenzivnostjo kot v začetku koledarskega leta, kar znižuje inflacijske učinke.
b) Zagotovitev sredstev poteka neposredno po razporeditvi
čistega dohodka v zaključnem računu, zato obstojajo večje
možnosti za realnejše določanje lastne udeležbe investitorja,
kot tudi združenih sredstev sovlagateljev.
2. Odbor za finance Zbora občin Skupščine SR Slovenije je
predlagal, da naj bi predlagatelj proučil možnost za obvezno
ugotavljanje prekoračenj le enkrat letno.
Razlogi za zadržanje sedanje ureditve dvakratnega ugotavljanja prekoračenj v letu so predvsem v zahtevi, da naj se
čimprej po ugotovitvi prekoračenja naloži investitorju obveznost za zagotovitev sredstev. Ker celotna zakonska ureditev
vzpodbuja investitorje da realneje kot doslej načrtujejo predračunsko vrednost ih zagotavljajo potrebna sredstva, je utemeljeno pričakovanje, da bo število in obseg prekoračenj
manjši, v tistih primerih pa, ko bodo prekoračenja nastopila,
naj investitor čimprej zagotovi sredstva. Pomen te določbe je
torej v zahtevi za sprotnim spremljanjem uresničevanja finančnega načrta graditve objektov in za takojšnje ukrepanje, če
nastopijo okoliščine, ki terjajo njegovo spremembo.
Zagotovitev sredstev poteka med obema letnima popisoma
investicij in ugotavljanjem prekoračitev v gradbeno intenzivnem obdobju, kar omogoča realnejše vrednotenje obsega
potrebnih sredstev v naslednjem letu graditve.
Obstojajo nekatere ocene, da ni primerno za obdobje izdelave in sprejemanja zaključnega računa nalagati organizacijam združenega dela dodatnih opravil, ki zahtevajo angažiranje administrativnih in finančnih delavcev.
3. Delegati Skupščine občine Koper. Skupščine občine
Piran in Skupščine občine Šentjur pri Celju so predlagali, da
naj pri samoprispevku zakon določi kot pogoj za zagotovitev
sredstev le 30% in ne 50% zbiranih sredstev.
Predlagana zakonska ureditev terja, da je zbranih za posamezno leto graditve posameznega objekta, ki se financira tudi
iz samoprispevka, polovica vseh sredstev, ki se zagotavljajo s
samoprispevkom. Ker je potrebno zagotoviti sredstva do 30.
junija, samoprispevek pa se plačuje v mesečnih obrokih, to
pomeni, da bo sredi leta praviloma zbrana polovica sredstev,
ki se zbira na ta način. Sprememba v predlagani ureditvi v
primerjavi z doslej veljavno je obsežna, saj je bilo potrebno
doslej zbrati polovico vseh sredstev, ki se zbirajo s samoprispevkom za celotno obdobje graditve. Nadaljnje olajšave in še
večje izjemno urejanje dela predračunske vrednosti objekta,
ki se financira iz samoprispevka, pa v sedanjem obdobju ni
sprejemljivo, predvsem zaradi inflacijskih razmer, pa tudi
določenih težav pri sprejemanju obveznosti samoprispevka
ter pri izvrševanju tako prevzetih obveznosti.
4. Delegati Skupščine občine Ljubljana Moste Polje so
predlgaii podaljšanje roka za zagotovitev sredstev od 30 na 90
dni po ugotovitvi prekoračitev.
Predlog ni mogel biti upoštevan.
Glede na to. da so prekoračenja v zakonu obravnavana kot
izjemni primeri, do katerih prihaja v izjemnih specifičnih okoliščinah, je utemeljeno, da je z zakonom naložena obveznost
investitorju, da v razmeroma kratkem obdobju zagotovi
potrebna sredstva.
5. Odbor za urejanje prostora in varstvo okolja Zbora občin
Skupščine SR Slovenije je predlagal proučitev možnosti, da
so v izjemno ureditev v 5. členu vključene tudi investicije za
zaščito varstva narave in okolja.
Predlog ni mogel biti upoštevan, ker v veljavnih predpisih ni
izvršena klasifikacijska osnova za ugotovitev, kaj štejejo za
vlaganje v zaščito varstva narave in okolja.
6. Odbor za finance Zbora združenega dela Skupščine SR
Slovenije je predlagal proučitev možnosti, da bi zakon predpisal tudi določene oblike jamstev, ki bi zagotavljale izpolnitev
postavk iz načrtov zagotovitve sredstev s pogojem, da prido-

bitev teh jamstev ni povezana z nastankom novih stroškov pri
investitorju.
Predlog je bil podrobno proučen, vendar ni bilo mogoče
ugotoviti oblik jamstev, ki bi ustrezala predlaganim pogojem,
zato ni prišlo do sprememb ureditve v delu, ki se nanaša na
načrt zagotovitve sredstev.
IV. Pojasnila temeljnih rešitev v predlagani ureditvi
Z zakonom o zagotovitvi sredstev za graditev objektov je
podrobneje razčlenjena določba četrte alinee 36. člena
zakona o graditvi objektov, ki nalaga investitorjem obveznost,
da zahtevi za izdajo gradbenega dovoljenja priložijo tudi
dokaz, da imajo zagotovljena sredstva za graditev objektov po
posebnih predpisih. Z zakonom je tako uvedena obveznost,
da investitor pred začetkom gradnje zagotovi sredstva za
graditev objektov na način, ki je določen z zakonom. Pri tem
šteje za začetek gradnje obvestilo Službi družbenega knjigovodstva, da začenja graditi objekt, ki ga je dolžan investitor
poslati Službi najmanj 15 dni pred začetkom izvajanja del.
Takšna opredelitev začetka gradnje je v zakonu nujna predvsem zaradi razmejevanja med objekti, katerih gradnja je v
fazi načrtovanja, in objekti v graditvi, zaradi vodenja operativnih in statističnih evidenc o objektih vgradnji in zaradi drugih
predpisov in aktov tekoče ekonomske politike, ki urejajo
pogoje investicijske porabe.
Zakon se nanaša na uporabnike družbenih sredstev, pa tudi
na civilno pravne osebe, kadar za graditev objektov uporabljajo družbena sredstva. Z 2. členom je predlagana opredelitev, po kateri se zakonske določbe ne nanašajo na graditev
objektov, pri katerih so investitorji občani in stanovanjske
zadruge in pri katerih ni potrebno gradbeno dovoljenje ter za
graditev objektov za neznanega kupca. Z zakonom je
določeno, da šteje za graditev objektov za neznanega kupca
vsaka graditev za neznanega kupca, ki jo izvaja izvajalec
gradbenih del v breme lastnih obratnih sredstev. Tako izvajalec del ni dolžan zagotoviti sredstev za graditev objekta po
zakonu vse dokler ne pridobi kupca za celotni objekt ali del
objekta. S 6. členom zakona pa je izrecno določeno, da mora
kupec objekta ali dela objekta, ki se gradi za neznanega
kupca, skleniti kupoprodajno pogodbo šele potem, ko je
zagotovil sredstva za graditev na način, določen s tem zakonom. Na ta način je preprečena možnost, da bi kupci celotnih
objektov ali delov objektov s sklenitvijo kupoprodajne
pogodbe nadomeščali le zneske za že izvršena dela na
objektu, med tem ko bi izvajalec kreditiral izvajanje nadaljnjih
del na projektu.
Zagotovitev sredstev po investicijskem programu obsega
po predlagani ureditvi izdelavo načrta zagotovitve sredstev za
celotno obdobje graditve ter zagotovitev sredstev za nadomeščanje investicijskih izdatkov v obdobju od začetka gradnje do 30. junija v naslednjem letu. Poleg tega mora investitor
pred začetkom gradnje zagotoviti sredstva v celotni predračunski vrednosti za nadomeščanje izdatkov za pripravljalna
dela. Investitor pa je dolžan vsako leto najkasneje do 30. junija
zagotoviti sredstva po načrtu zagotovitve sredstev za nadomeščanje izdatkov v naslednjih 12 mesecih gradnje oziroma
do zaključka gradnje objekta. Takšna rešitev pomeni v inflacijskih razmerah racionalnejšo uporabo družbenih sredstev,
saj v primerjavi z doslej veljavno ureditvijo ne terja zagotovitve sredstev v celotni predračunski vrednosti pred začetkom
gradnje, predvsem ne za del sredstev, ki je predviden za
nadomeščanje izdatkov zaradi podražitev. S tem je tudi omogočeno. da bodo investitorji v obdobju gradnje zagotavljali
predvsem iz sredstev bodočega priliva (razporeditev čistega
dohodka in amortizacija) realnejše zneske za financiranje
objektov v graditvi, saj bodo ob obravnavi rezultatov v zaključnem računu upoštevali tudi dosežene stroške graditve in
obveznosti za zagotovitev sredstev za nadaljevanje gradnje
objektov v naslednjem letu.
Z zakonom so naštete vrste dokazil za posamezne vrste
investicijskih sredstev. Tako šteje za dokazilo o lastnih sredstvih investitorja potrdilo Službe družbenega knjigovodstva,
da je izločil sredstva na poseben račun z izjavo, da jih bo
namensko uporabil le za graditev obravnavanega objekta. Za
vsa sredstva bodočega priliva in sredstva, ki bodo zagotovljena z združevanjem, je poleg dokumentov, ki urejajo namensko usmeritev in združevanje sredstev, zahtevana garancija
banke, da bo v primeru izpada predvidenih sredstev zagotovila sredstva v predvideni oziroma v dogovorjeni višini.
poročevalec
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Za sredstva, ki se zagotavljajo s samoprispevkom pa kot
dokaz o zagotovljenih sredstvih zadošča akt o uvedbi samoprispevka, vendar šele po tem, ko je zbrana najmanj polovica
vseh predvidenih sredstev samoprispevka. Akt o uvedbi
samoprispevka šteje tudi za dokaz, da so zagotovljena sredstva nedenarnih obveznosti samoprispevka.
Določbe o zagotovitvi sredstev (3. in 4. člen zakona) se ne
nanašajo tudi na graditev objektov gospodarske infrastrukture in objektov s področja družbenih dejavnosti, če ustrezajo
naslednjim pogojem: za dokaz o zagotovljenih sredstvih za te
vrste objektov šteje sklenjeni samoupravni sporazum aH drug
samoupravni akt, v katerem so našteti posamezni objekti, ki
se gradijo, udeleženci v samoupravnem sporazumu oziroma
podpisniki pogodbe o združevanju sredstev pa so prevzeli
konkretne obveznosti za zagotovitev sredstev, ki so potrebna
za zgraditev objekta. Poleg tega lahko Služba družbnega
knjigovodstva izda potrdilo o zagotovljenih sredstvih na
osnovi navedenih samoupravnih sporazumov ali pogodb le,
če prejme tudi izjavo investitorja, da so izpolnjene vse obveznosti za objekte po programu samoupravne interesne skupnosti, ki so že v gradnji i/ zakonskih rokih.
Z zakonom je uvedena obveznost investitorja, da tekoče
spremlja graditev objektov in ugotavlja vrednost vseh presežnih, poznejših in nepredvidenih del ter stroškov, ki nastajajo
zaradi nepredvidenega povečanja cen graditve. O tako ugotovljenih prekoračitvah predračunske vrednosti mora investitor dvakrat v letu, najpozneje pa do 31. marca in do 30.
septembra obvestiti Službo družbenega knjigovodstva. Sredstva za ugotovljene prekoračitve mora investitor zagotoviti v
roku 30 dni po njihovi ugotovitvi in sicer v celoti na način, ki je
določen s 3. členom zakona. Če tako npr. investitor ugotovi
prekoračitev na dan 25. februarja, mora o tem obvestiti
Službo družbenega knjigovodstva najpozneje do 31. marca,

medtem ko mora sredstva za prekoračitev pri že izvršenih
delih in pri delih, ki bodo izvršena v obdobju do 30. junija v
naslednjem letu, to je v naslednjih 16 mesecih, zagotoviti
najpozneje do 26. marca v tekočem letu.
Z zakonom je določena obveznost Službe družbenega knjigovodstva, da predloži organu gradbenene inšpekcije
zahtevo za ustanovitev gradbenih del, če ugotovi, da investitor ni zagotovil sredstev za naslednje leto graditve po načrtu
zagotovitve sredstev oziroma sredstev za nadomeščanje investicijskih izdatkov zaradi prekoračitev v 30 dneh od ugotovitve
prekoračitev ter če ugotovi, da je investitor ni obvestil v
zakonskih rokih o ugotovljenih prekoračitvah.
Organ gradbene inšpekcije na podlagi navedene zahteve
ustavi graditev ter o tem obvesti Službo najpozneje v 15 dneh
od dneva, ko je prejel njeno zahtevo.
Z zakonom je določena obveznost investitorja, da obvesti
Službo družbenega knjigovodstva o začetku izvajanja del in o
dokončani graditvi objekta. Obveščanje o tem je poleg evidenčnih razlogov uvedeno tudi zato, da je omogočeno Službi
preverjanje, ali je, investitor izvršil vsa opravila, povezana z
zagotovitvijo sredstev oziroma z zagotavljanjem prekoračenj,
ki so določena z zakonom.
V. Ocena posledic izvajanja predlaganega zakona
Z izvajanjem zakona ne bodo nastopile nove obveznosti za
proračune družbenopolitičnih skupnosti, niti nova administrativna in strokovna dela in opravila pri investitorjih in pri
Službi družbenega knjigovodstva. Pričakovati pa je, da se bo
izboljšala likvidnost investitorjev, saj bodo po predlagani ureditvi dolžni izločati sredstva lastne udeležbe le do zneska za
nadomeščanje investicijskih izdatkov po načrtu zagotavljanja
sredstev za eno leto vnaprej, oziroma do 30. 6. v naslednjem
letu.

OSNUTEK ZAKONA
o spremembah
zakona

in

dopolnitvah

obrtnega

(ESA-593)

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na 58. seji dne 28. 3.
1985 določil besedilo:
- OSNUTKA ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH
OBRTNEGA ZAKONA,
ki vam ga pošiljamo v obravnavo na podlagi prve alinee 210.
člena, 261. in 262. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije.
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na podlagi 85. člena
poslovnika Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije in ne
podlagi 215. in 216. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije

določil, da bosta kot njegova predstavnika pri delu skupščinskih delovnih teles sodelovala:
- Jože STRLE, predsednik Komiteja Izvršnega sveta za
drobno gospodarstvo in samostojno osebno delo s sredstevi v
lastnini občanov,
- Jože ŠTEFANČIČ, namestnik predsednika Komiteja
Izvršnega sveta za drobno gospodarstvo in > samostojno
osebno delo s sredstvi v lastnini občanov.

Socialistična republika Slovenija
KOMITE IS ZA DROBNO GOSPODARSTVO IN
SAMOSTOJNO OSEBNO DELO S SREDSTVI
V LASTNINI OBČANOV
Povzetek
Predlagane spremembe in dopolnitve obrtnega zakona
(Uradni list SRS, št. 1/79 in 6/83) so pripravljene na podlagi
načrta dolgoročnega programa gospodarske stabilizacije
v SR Sloveniji ter na podlagi ugotovitev, stališč in sklepov
o stanju in usmeritvah razvoja drobnega gospodarstva v
SR Sloveniji, ki sta jih sprejela Zbor združenega dela in
Zbor občin Skupščine SRS dne 23. 5. 1984. S predvidenimi
spremembami zakona naj bi izboljšali splošne pogoje za
razvoj samostojnega osebnega dela preko različnih oblik
medsebojnega povezovanja in povezovanja z organizacijami združenega dela ter njihovo hitrejšo rast in večjo
ekonomsko učinkovitost gospodarjenja ob upoštevanju
ekonomskih zakonitosti.
poročevalec

Kot obrtne dejavnosti, ki jih je mogoče opravljati s
samostojnim osebnim delom s sredstvi, ki so lastnina
občanov so z dopolnitvijo zakona opredeljene vse gospodarske in poklicne dejavnosti, razen tistih, katerih opravljanje zakon izrecno prepoveduje ali omejuje, ker to
zahteva skrb za zdravje in življenje ljudi, varstvo z ustavo
določene družbene ureditve ali drug družbeni interes. Kot
obrtno dejavnost je mogoče opravljati tudi proizvodnjo
električne energije na malih hidroelektrnah in drugih alternativnih virih do 1000 kW moči.
Dopolnjujejo se tudi določbe, ki se nanašajo na
poslovne prostore oziroma njihovo ustreznost za opravljanje gospodarskih dejavnosti, na oblike združevanja samo15

stojnih obrtnikov ter na združevanje samostojnih obrtnikov in njihovih organizacijskih oblik v obrtna združenja
oziroma Zvezo obrtnih združenj Slovenije.
S predlaganimi spremembami in dopolnitvami zakona
naj bi se odpravile tudi nekatere neustrezne rešitve, ki
zavirajo delovanje obstoječih in ustanavljanje novih
pogodbenih organizacij združenega dela. Pomembna vsebinska novost v zvezi s pogodbenimi organizacijami združenega dela je, da se jim omogoča združevanje z drugimi
pogodbenimi organizacijami združenega dela in organizacijami združenega dela v sestavljene organizacije združenega dela oziroma v poslovne skupnosti.
Prav tako se dopolnjujejo člani, ki se nanašajo na ustanavljanje obrtnih zadrug oziroma na vsebino samoupravnega sporazuma o združitvi samostojnega obrtnika v
obrtno zadrugo ter na način in roke konstituiranja obrtne
zadruge, na novo pa se z zakonom ureja organiziranje in
delovanje temeljne organizacije kooperantov kot oblike
poslovnega sodelovanja samostojnih obrtnikov z organizacijami združenega dela.
Pomembna novost je izdaja začasnih obrtnih dovoljenj
za obrtnike začetnike, če v celoti ne izpolnjujejo pogojev
,
1. člen
V prvem členu obrtnega zakona (Uradni list SRS, št. 1/79 in
6/83) se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Delovni ljudje lahko z osebnim delom opravljajo tudi
poklicne dejavnosti (v nadaljnjem besedilu: poklicne gospodarske dejavnosti) v obsegu in pod pogoji, ki jih določata ta in
poseben zakon«.
2. člen
V 7. členu se za 9. alineo doda nova 10. alinea, ki se glasi:
»proizvodnja električne energije v hidroelektrarnah in drugih alternativnih virih nad 1000 kW moči«.
Dodata se nov drugi in tretji odstavek, ki se galsita:
»(2) S samostojnim osebnim delom po tem zakonu tudi ni
mogoče opravljati naslednjih računalniških storitev:
- zbiranje, vnos, priprava, obdelava, hranjenje in posredovanje podatkov, ki se nanašajo na določeno ali določljivo
osebo (zdravstveno stanje, kadrovska evidenca, osebna stanja itd.),
- zbiranje, vnos, priprava, obdelava, hranjenje in posredovanje podatkov z oznako državne, uradne ali vojaške tajnosti
in tajnosti splošne ljudske obrambe«.
»(3) Delovni ljudje lahko opravljajo v vojni s samostojnim
osebnim delom tudi dejavnosti iz prejšnjega odstavka tega
člena na podlagi odločitve izvršnega sveta občinske skupščine«.
3. člen
Za tretjim odstavkom 8. člena se doda nov četrti odstavek,
ki se glasi:
»(4) Samostojni obrtnik lahko opravlja tudi več glavnih
dejavnosti, za katere izpolnjuje predpisane pogoje, če so
sezonske.«
4. člen
V prvem odstavku 10. člena se za besedo »terja« pika
nadomesti z vejico in doda besedilo: »ali če se delo opravlja
na terenu oziroma v poslovnih prostorih naročnika ali kooperanta«.
Četrti odstavek se spremeni tako. da se glasi:
»(4) Delovni ljudje lahko opravljajo gospodarske dejavnosti
po tem zakonu tudi v najetih poslovnih prostorih, v posameznih prostorih v stanovanju pa po predpisih o stanovanjskih
razmerjih glede opravljanja dovoljene dejavnosti.«
5. člen
V 11. členu se doda nov drugi ostavek. ki se glasi:
»(2) Šteje se. da poslovni prostor in oprema ustrezata predpisom iz prejšnjega odstavka, tudi če se glede na naravo dela in
število oseb, ki delajo v teh prostorih, lahko z ustreznimi
napravami (klimatska naprava, ustrezna osvetlitev in druga
tehnična sredstva) in z organizacijsko tehnološkimi postopki
zagotovijo ustrezni pogoji dela«.
6. člen
Za 13. členom se doda novi 13. a člen. ki se glasi:
»Če delovni človek, ki z osebnim delom opravlja gospodarsko dejavnost ali poklicno gospodarsko dejavnost, preneha

glede strokovne izobrazbe in glede ustreznosti poslovnega prostora.
Dopolnjujejo se tudi določila, ki se nanašajo na ustanavljanje skupne obratovalnice, na opravljanje domače obrti
kot redne obrtne dejavnosti ali kot postranski poklic ter na
določila v zvezi z zaposlovanjem delavcev v obratovalnici
samostojnega obrtnika. Namreč, določena zgornja meja
števila zaposlenih delavcev (do 10 delavcev) v obratovalnici samostojnega obrtnika se ohranja še naprej, prav tako
tudi dosedanja diferencirana ureditev, vendar se omogoča, da pristojni občinski upravni organ na podlagi predpisa občinske skupščine lahko dovoli zaposliti samostojnem obrtniku tudi več delavcev, kot je sedaj z zakonom
določeno, toda ne več kot 10 delavcev, razen v primeru, da
se samostojni obrtnik oziroma ustanovitelji skupne obratovalnice obvežejo, da bodo najpozneje v roku dveh let
ustanovili pogodbeno organizacijo združenega dela.
V posebnem poglavju zakona se na novo ureja opravljanje poklicnih dejavnosti gospodarskega pomena in ustanavljanje ter delovanje začasnih ali trajnih delovnih skupnosti delovnih ljudi, ki z osebnim delom opravljajo
poklicne gospodarske dejavnosti.
opravljati dejavnost, mora v 15 dneh po prenehanju vrniti
dovoljenje za opravljanje dejavnosti pristojnemu občinskemu
upravnemu ogranu, ki mu ga je izdal«.
7. člen
V tretjem odstavku 16. člena se za besedo »s firmo« postavi
pika in preostalo besedilo črta.
Za tretjim odstavkom se doda nov četrti odstavek, ki se
glasi:
»(4) Po prejšnjem odstavku mora biti označeno tudi stanovanje, v katerem se opravlja gospodarska ali poklicna gospodarska dejavnost«.
8. člen
17. člen se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Samostojni obrtnik lahko prodaja izdelke in storitve
občanom, organizacijam združenega dela in drugim pravnim
osebam. Z organizacijami združenega dela in drugimi pravnimi osebami lahko sklepa samoupravne sporazume oziroma
pogodbe o opravljanju dejavnosti za njihove potrebe, in sicer
kot začasnem ali trajnejšem poslovnem sodelovanju.
(2) Storitve in izdelki, ki jih samostojni obrtnik prodaja
subjektom iz prejšnjega odstavka, morajo biti ustrezno
označeni s ceno«.
9. člen
V prvem odstavku 18. člena se za besedama »po zadrugi«
postavi vejica in doda besedilo: »temeljni organizaciji kooperantov ali drugih oblik združevanja.«
10. člen
V prvem, tretjem, četrtem, petem in šestem odstavku 20.
člena se besedilo »samostojni obrtniki in njihove zadruge«
nadomesti z besedilom: »samostojni obrtniki, njihove
zadruge, temeljne in delovne organizacije kooperantov ter
poslovne skupnosti«.
V četrtem odstavku ,20. člena se za besedo »združenj«
črtata besedi »samostojnih obrtnikov«.
11. člen
V prvem odstavku 21. člena se za besedo »občanov« črta
vejica in doda besedilo »in izpolnjuje pogoje iz 1., 2., 5.. 7. in
8. točke 74. člena tega zakona«.
12. člen
Drugi odstavek 23. člena se spremeni tako, da se glasi: »(2)
Če ustanovitelj pogodbene organizacije združenega dela ne
uveljavi pravice voditi pogodbeno organizacijo, jo lahko v
skladu s pogodbo o njeni ustanovitvi vodi drug delavec, ki ima
izobrazbo določeno v ustanovitveni pogodbi oziroma samoupravnem splošnem aktu pogodbene organizacije, razen če
po določbah zakona o združenem delu ne more biti imenovan
za individualnega poslovodnega organa«.
13. člen
Četrti odstavek 27. člena se spremeni tako. da se glasi: »(4)
Pri oceni pogojev za opravljanje dejavnosti po prejšnjem
poročevalec
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odstavku se upoštevata dosedanje delo in poslovanje obratovalnice samostojnega obrtnika. Ce se namerava v pogodbeni
organizaciji povečati obseg poslovanja oziroma razširiti še na
druge dejavnosti ali če zagotavlja del sredstev za ustanovitev
in začetek dela družbena pravna oseba iz tretjega oziroma
četrtega odstavka 34. člena tega zakona ali če poslovodja
dotlej ni samostojno opravljal iste dejavnosti, je treba k
pogodbi priložiti program dela in razvoja organizacije, ki
omogoča presojo upravičenosti gospodarske naložbe«.
14. člen
Drugi odstavek 32. člena se črta.
15. člen
V prvem odstavku 34. člena se beseda »vložena« nadomesti
z besedo »združena«.
Za prvim odstavkom se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Združena sredstva iz prvega odstavka tega člena se
praviloma vračajo v enakih letnih deležih«.
Drugi, tretji in četrti odstavek postanejo tretji, četrti in peti
odstavek.
16. člen
Četrti odstavek 35. člena se črta.
Osmi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(8) Pravice in obveznosti, ki izvirajo iz rezultata revalorizacije združenih še neodplačanih osnovnih sredstev v pogodbeno organizacijo, pripadajo poslovodji od dneva združitve
teh sredstev glede na čas trajanja združitve za tekoče
poslovno leto.«
Peti, šesti, sedmi in osmi odstavek postanejo četrti, peti,
šesti in sedmi odstavek.
17. člen
Četrti odstavek 38. člena se spremeni tako, da se glasi: »(4)
O vsakokratni združitvi sredstev poslovodje v pogodbeno
organizacijo sklenejo poslovodja in delavci pisno pogodbo, s
katero določijo višino in roke za vračilo združenih sredstev ter
merila za ugotavljanje višine nadomestila za gospodarjenje z
združenimi sredstvi.
Združena sredstva se praviloma vračajo v enakih letnih
deležih.«
18. člen
Na koncu prvega odstavka 39. člena se besedilo »in
postane delovna ter nadaljuje z delom kot organizacija združenega dela« nadomesti z besedilom: »ter nadaljuje z delom
kot delovna organizacija: ali se združi kot temeljna organizacija v drugo delovno organizacijo«.
19. člen
Prvi odstavek 40. člena se spremeni tako, da se glasi: »(1) V
primeru trajni nezmožnosti za delo, upokojitvi ali smrti poslovodje lahko pravice in dolžnosti, ki jih ima po tem zakonu in
po ustanovitveni pogodbi iz naslova združenih sredstev, prevzame oseba, ki jo sam določi, oziroma eden izmed dedičev, ki
izpolnjujejo pogoje iz 1., 2., 3., 5. in 8. točke 74. člena tega
zakona«.
V drugem odstavku se beseda »vloženih« nadomesti z
besedo »združenih«.
V prvem stavku četrtega odstavka se za besedami »trajna
delovna nesposobnost« postavi vejica in doda beseda »upokojitev«.
20. člen
V četrtem odstavku 41. člena se besedilo: »po tem zakonu«
nadomesti z besedilom: »določene v ustanovitveni pogodbi
oziroma v samoupravnem splošnem aktu pogodbene organizacije«.
21. člen
V drugi točki tretjega odstavka 44. člena se besede: »vnaprej določenem znesku ali« črta.
22. člen
Prvi odstavek 50. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Za združevanje pogodbenih organizacij z drugimi
pogodbenimi organizacijami ali za njihovo združitev v sestavljeno organizacijo združenega dela oziroma v poslovno skupnost se smiselno uporabljajo določbe, ki veljajo za združevanje organizacij združenega dela«.
Drugi ostavek se črta.
poročevalec

23. člen
V prvem odstavku 55. člena se za besedami: »ki opravljajo
gospodarsko dejavnost po tem zakonu« dodajo besede: »in
niso delavci iste zadruge«.
24. člen
Na koncu 56. člena se pika nadomesti z vejico in doda
besedilo: »ki se ukvarjajo z dejavnostmi, ki bodo predmet
poslovanja obrtne zadruge«.
Varianta:
Za prvim odstavkom, se doda drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Samostojni obrtniki iz prejšnjega odstavka pred ustanovitvijo obrtne zadruge predložijo Zvezi obrtnih združenj
Slovenije in izvršnemu svetu skupščine občine, na območju
katere bo sedež obrtne zadruge, v mnenje elaborat o ekonomski upravičenosti njene ustanovitve«.
25. člen
V 60. členu se za drugim, doda tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Obrtna zadruga se mora konstituirati najpozneje v 1
letu po sklenitvi samoupravnega sporazuma iz prvega
odstavka tega člena«.
26. člen
61. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Samoupravni sporazum o združitvi v obrtno zadrugo vsebuje zlasti: imena ustanoviteljev; firmo in sedež zadruge;
dejavnosti, s katerimi se bo obrtna zadruga ukvarjala; znesek
sredstev, ki se zagotavljajo za ustanovitev in začetek dela
obrtne zadruge; imena oseb, ki bodo opravile priprave do
konstituiranja; rok, v katerem mora biti obrtna zadruga konstituirana; določbe o izvolitvi oziroma o imenovanju, delovnem področju in odgovornostih organov upravljanja in poslovodnega organa, o predstavljanju in zastopanju obrtne
zadruge, o ekonomskih razmerjih med člani obrtne zadruge,
o razmerjih med člani zadruge in poslovodnim organom, o
osnovah in merilih za razporejanje čistega dohodka obrtne
zadruge, o jamstvu, o postopku za sprejemanje statuta obrtne
zadruge, o pogojih za sprejem v obrtno zadrugo, o izstopu
oziroma o izključitvi iz obrtne zadruge, o zagotovitvi pogojev
za uresničevanje nalog in aktivnosti na področju splošne
ljudske obrambe in družbene samozaščite, o razpolaganju s
sredstvi v primeru prenehanja obrtne zadruge, o postopku za
spremembe in dopolnitve samoupravnega sporazuma o združitvi v obrtno zadrugo in o drugih vprašanjih skupnega pomena«.
27. člen
62. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Po sklenitvi samoupravnega sporazuma o združitvi v
obrtno zadrugo sprejmejo člani zadruge statut, s katerim
natančneje uredijo razmerja v zadrugi in medsebojne pravice,
obveznosti in odgovornosti združenih samostojnih obrtnikov,
delovnih ljudi, ki opravljajo gospodarsko dejavnost po tem
zakonu, in delavcev zadruge«.
28. člen
Za 73. členom se doda novo poglavje »III. a TEMELJNE
ORGANIZACIJE KOOPERANTOV« (s členi 73. a do 73. h)
III. a TEMELJNE ORGANIZACIJE KOOPERANTOV
73. a člen
Temeljna organizacija kooperantov je oblika svobodnega
združevanja dela in sredstev samostojnih obrtnikov in drugih
delovnih ljudi, ki opravljajo gospodarsko dejavnost kot
postranski poklic, v odnosih trajnejšega sodelovanja z organizacijo združenega dela (v nadalnjem besedilu: člani).
Samostojni obrtniki in drugi delovni ljudje, ki združujejo
svoje delo in sredstva v odnosih trjanejšega sodelovanja z
organizacijo združenega dela, lahko sami ali skupaj z delavci
organizacije zdurženega dela organizirajo temeljno organizacijo kooperantov v sestavi delovne organizacije. Temeljna
organizacija kooperantov ima v načelu položaj, pravice in
obveznosti ter odgovornosti temeljne organizacije združenega dela.
73. b člen
Delovni človek, ki opravlja gospodarsko dejavnost kot
postranski poklic, ne more biti član temeljne ali delovne
organizacije kooperantov, če je njen delavec.
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73. c člen
Člani, ki opravljajo gospodarsko dejavnost po tem zakonu,
se združujejo v temeljno organizacijo kooperantov praviloma
zaradi določene skupne proizvodnje oziroma opravljanja stroritev ter drugih interesov, ki jih določijo s pogodbo ali samoupravnim sporazumom o združitvi dela in sredstev.
73. č člen
Temeljno organizacijo kooperantov organizirajo člani sami
ali skupaj z delavci organizacije združenega dela, tako da
sprejmejo sklep o organizaciji temeljne organizacije kooperantov, na podlagi tega sklepa pa samoupravni sporazum o
združevanju dela delavcev in samostojnih obrtnikov v temeljni
organizaciji kooperantov.
Samoupravni sporazum Iz prvega odstavka tega člena ureja
zlasti:
- ime, sedež in dejavnost temeljne organizacije kooperantov;
- osnove za urejanje družbenoekonomskih odnosov
delavcev in članov temeljne organizacije kooperantov;
— razloge za združevanje dela in sredstev v delovno organizacijo;
— načine obveščanja delavcev in samostojnih obrtnikov;
- pogoje za sprejem v članstvo;
— pogoje za izstop oziroma izključitev članov iz temeljne
organizacije kooperantov;
— začasno sodelovanje s samostojnimi obrtniki brez prevzemanja rizika in brez odgovornosti za obveznosti temeljne
organizacije kooperantov;
- druga vprašanja skupnega pomena.
73. d člen
Člani in delavci temeljne organizacije kooperantov
odločajo enakopravno in skupno o vseh vprašanjih temeljne
organizacije kooperantov, razen o razporejanju sredstev za
osebne dohodke delavcev ter o drugih vprašanjih, določenih
v samoupravnem sporazumu iz prejšnjega člena.
Člani in delavci temeljne organizacije kooperantov
odločajo neposredno ali po delegatih v organih upravljanja
temeljne organizacije kooperantov.
V organih temeljne organizacije kooperantov so člani in
delavci zastopani tako, da število njihovih delegatov ustreza
številu članov in številu delavcev.
73. e člen
V skladu s samoupravnim sporazumom iz 73. č člena tega
zakona se v temeljni organizaciji kooperantov sprejmejo statut in drugi samoupravni splošni akti.
73. f člen
Član temeljne organizacije kooperantov je udeležen pri
njenem čistem dohodku v sorazmerju s tem. koliko je s svojim
delom in z združitvijo'delovnih in drugih sredstev prispeval k
ustvarjanju njenega dohodka.
73. g člen
Za obveznosti temeljne organizacije kooperantov, ki jih ni
bilo mogoče poravnati iz družbenih sredstev, s katerimi ta
organizacija razpolaga, niti ne iz naslova odgovornosti drugih
temeljnih organizacij v sestavi delovne organizacije, odgovarjajo subsidiarno člani z odstotkom svoje udeležbe v celotnem
prihodku temeljne organizacije kooperantov v letu. v katerem
je izguba nastala, kot ga določa samoupravni sporazum.
73. h člen
(1) Član jamči za obveznosti temeljne organizacije kooperantov, ki so nastale do konca tistega leta. v katerem je
prenehal biti član temeljne organizacije kooperantov.
(2) Član ne more izstopiti niti ne more biti izključen iz
temeljne organizcije kooperantov, ki je v likvidaciji ali v
stečaju.
(3) Jamstvo traja še dve leti po prenehanju članstva za tiste
obveznosti, ki so nastale v času članstva.
(4) Temeljna organizacija kooperantov mora seznaniti
samostojne obrtnike in druge delovne ljudi, ki opravljajo
gospodarsko dejavnost kot postranski poklic in imajo namen
postati člani temeljne organizacije kooperantov, s svojimi
obveznostmi do temeljnih organizacij v tej delovni organizaciji.
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29. člen
V 74. členu se doda nova 1. točka, ki se glasi;
»1. da je državljan Socialistične federativne republike Jugoslavije«.
Dosedanja 1. do 7. točka postanejo 2. do 8. točka.
30. člen
Za 74. členom se doda 74. a člen, ki se glasi:
»(1) Kadar prosilec za izdajo obrtnega dovoljenja ne izpolnjuje vseh pogojev o poslovnem prostoru ali o strokovni
izobrazbi, mu pristojni občinski upravni organ lahko izda
začasno obrtno dovoljenje«.
»(2) Obrtno dovoljenje iz prejšnjega odstavka izda pristojni
občinski upravni organ na podlagi dokazila, da je prosilec
opravljal najmanj dve leti ustrezna dela v organizaciji združenega dela, obratovalnici samostojnega obrtnika ali v tujini«.
»(3) Začasnega obrtnega dovoljenja ni mogoče izdati za
opravljanje obrtnih dejavnosti, ki lahko ogrozijo življenje in
zdravje ali družbeno premoženje ter premoženje občanov
določenih s pravilnikom o strokovni usposobljenosti za samostojno opravljanje gospodarskih dejavnosti, razen če ima prosilec ustrezno strokovno izobrazbo«.
»(4)Na podlagi začasnega obrtnega dovoljenja ni mogoče
izdati dovoljenja za zaposlitev delavcev«.
»(5) Začasno obrtno dovoljenje se prosilcu lahko izda le
enkrat, največ za dobo 3 let ne glede na vrsto dejavnosti, ki jo
namerava opravljati«.
31. člen
76. člen se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Ob preselitvi sedeža obratovalnice v isti občini na
podlagi priglasitve samostojnega obrtnika, ni potrebno novo
obrtno dovoljenje. Samostojni obrtnik sme pričeti z delom v
preseljeni obratovalnici, ko pristojni občinski upravni organ
izda odločbo, da poslovni prostor z opremo ustreza predpisom«.
»(2) Občinski upravni organ pristojen za izdajo obrtnih
dovoljenj vpiše po uradni dolžnosti spremembo sedeža obratovalnice v register obratovalnic«.
32. člen
Prvi odstavek 77. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Strokovno izobrazbo za opravljanje določene dejavnosti ima, kdor ima sednjo strokovno izobrazbo, pridobljeno po
programu srednjega izobraževanja, po katerem traja izobraževanje najmanj dve ali tri leta«.
Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Natančnejše predpise o strokovni izobrazbi po prvem
odstavku tega člena in o preizkusu znanja oziroma o preverjanju strokovne usposobljenosti po prejšnjem odstavku izda
republiški upravni organ, pristojen za drobno gospodarstvo,
ko dobi mnenje republiških upravnih organov, pristojnih za
delo. vzgojo in izobraževanje, ter Gospodarske zbornice Slovenije. Republiški upravni organ, pristojen za drobno gospodarstvo. predpiše, za katere dejavnosti in pod katerimi pogoji
preverjanje strokovne usposobljenosti ni potrebno«.
V petem odstavku se besedilo: »republiški sekretar za industrijo« nadomesti z besedilom: »republiški upravni organ,
pristojen za drobno gospodarstvo«.
33. člen
Na koncu četrtega odstavka 78. člena se besedilo: »pa
dokler traja ta obveznost« nadomesti z besedilom »ali
bolezni, dokler odsotnost traja«.
34. člen
Za 5. točko 80. člena se dodajo nova 6.. 7. 8, 9. in 10. točka,
ki se glasijo:
»6. če samostojni obrtnik, ki je pridobil začasno obrtno
dovoljenje, v roku dveh let ne izpolni pogojev iz prvega
odstavka 74. a člena tega zakona.
7. če je nad obratovalnico samostojnega obrtnika izveden
stečajni postopek.
8. če samostojni obrtnik pri opravljanju svoje dejavnosti
uporablja dopolnilno delo drugih oseb brez dovoljenja pristojnega občinskega upravnega organa ali v nasprotju s tem
dovoljenjem.
9. če samostojni obrtnik v roku dveh let ne zmanjša števila
delavcev, ki mu jih je pristojni občinski upravni organ dovolil
zaposliti na podlagi 116.. 117. ali 123. člena tega zakona.
poročevalec

10. če samostojni obrtnik opravlja gospodarsko dejavnost v
nasprotju z obrtnim dovoljenjem.«
6. točka postane 11. in se spremeni tako, da se glasi:
»11. če samostojni obrtnik združi svoje delo in sredstva v
pogodbeno organizacijo združenega dela«.
35. člen
3. točka 81. člena se spremeni tako, da se glasi:
»3. z dnem ko začne samostojni obrtnik prestajati kazen in
mora biti zaradi prestajanja kazni odsoten več kot šest mesecev«.
V 4. točki se črta beseda »pozneje«.
7. točka se spremeni tako, da se glasi:
»7. če samostojni obrtnik dalj kot eno leto ne poravna
zapadlih davčnih ali drugih družbenih obveznosti s pripadajočimi obrestmi in stroški prisilne izterjave«.
8. točka se spremeni tako, da se glasi:
»8. če je bila samostojnemu obrtniku s pravnomočno
odločbo izračena kazen za prekršek po 2. in 3. točki drugega
odstavka 140. člena tega zakona ali za druge kršitve, ki jih je
storil v zvezi z opravljanjem svoje dejavnosti«.
Doda se nova 9. točka, ki se glasi:
»9. če samostojni obrtnik, ki se je obvezal, da bo v roku
dveh let ustanovil pogodbeno organizacijo združenega dela,
in mu je na podlagi 116., 117. in 123. člena pristojni občinski
upravni organ dovolil zaposliti večje število delavcev, ne ustanovi v tem roku pogodbene organizacije združenega dela«.
36. člen
Prvi odstavek 82. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Z namenom, da skupaj opravljajo gospodarske dejavnosti, lahko več samostojnih obrtnikov, ki opravljajo iste ali
sorodne dejavnosti ali dejavnosti, ki se tehnološko dopolnjujejo, ustanovi skupno obratovalnico v skladu z določbami
tega zakona. Skupno obratovalnico lahko ustanovijo tudi
delovni ljudje, ki imajo namen opravljati takšne dejavnosti in
izpolnjujejo predpisane pogoje«.
Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Skupno obratovalnico lahko ustanovi največ 10 ustanoviteljev. Vsak ustanovitelj mora prispevati najmanj 10 odstotni
delež od skupnih sredstev v skupni obratovalnici«,
četrti odstavke se spremeni tako, da se glasi:
»(4) Medsebojna razmerja med ustanovitelji skupne obratovalnice se urejajo s pogodbo, ki jo morajo ustanovitelji predložiti pristojnemu občinskemu upravnemu organu pred izdajo
obrtnega dovoljenja«.
37. člen
V 84. členu zakona se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Za ustanovitev skupne obratovalnice mora imeti vsaj
eden od soustanoviteljev ustrezen poslovni prostor. Soustanovitelji lahko skupaj zagotovijo ustrezen poslovni prostor«.
Sedanji drugi odstavek postane tretji odstavek in se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Za ustanovitev skupne obratovalnice izda pristojni
občinski upravni organ samo eno obrtno dovoljenje«.
38. člen
85. člen se spremni tako, da se glasi:
»Soustanovitelj skupne obratovalnice odgovarja solidarno
z vsem svojim premoženjem za obveznosti, ki so jih sprejeli
soustanovitelji skupne obratovalnice«.
39. člen
V 86. členu se beseda »ustanovitev« nadomesti z besedo
»ustavitev«.
40. člen
Za prvim odstavkom 87. člena se doda nov drugi odstavek,
ki se glasi:
»(2) Za obrtno dejavnost po tem zakonu se šteje tudi proizvodnja električne energije na malih hidroelektrarnah in drugih alterntivnih virih do 1000 KW moči«.
41. člen
V prvem odstavku 90. člena se za besedo: »opravlja« doda
besedilo: »samostojni obrtnik oziroma delovni človek, ki
opravlja gospodarsko dejavnost kot postranski poklic, ali jo
opravlja«.
V drugem odstavku se črta beseda: »etnografsko«.
poročevalec

42. člen
Na koncu 92. člena se pika nadomesti z vejico in doda
besedilo: »na podlagi priglasitve«.
43. člen
V drugi alineji prvega odstavka 100. člena se beseda
»opremljena« nadomesti z besedami »je lahko opremljeno«.
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Samostojni avtoprevoznik ali delovni človek, ki ima
namen opravljati dejavnost avtoprevozništva in izpolnjuje
predpisne pogoje, lahko sklene z občino ali samoupravno
interesno skupnostjo ali organizacijo združenega dela
pogodbo za opravljanje prevoza potnikov v krajih, kjer ni
organiziran redni linijski promet«.
44. člen
V 101. členu se besedilo: »v njegovi prisotnosti vozilo
upravlja« črta.
45. člen
Pred 103. členom se doda podnaslov »5. Brodarska dejavnost«.
46. člen
V 3. alineji 103. člena se za besedo »ležišč« postavi vejica in
doda besedilo: »vključno z ležišči«.
47. člen
V 1. točki prvega odstavka 107. člena se za besedilom:
»Mešano industrijsko blago« doda besedilo: »in obrtni izdelki«.
Za enajsto alineo 1. točke prvega odstavka se dodata novi
dvanajsta in trinajsta alinea, ki se glasita:
» - izdelke domače in umatne obrti,
- športne potrebščine«.
Drugi ostavek se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Samostojni prodajalec lahko v kraju, ki ga določi občinska skupščna, opravlja prodajo na drobno pod pogoji,
določenimi s tem zakonom in zakonom o blagovnem prometu«.
'
Za drugim odstavkom se doda nov tretji odstavek, ki se
glasi:
»(3) Samostojni prodajalec lahko opravlja prodajo na
drobno tudi v premičnih prodajnih objektih na območju ene
ali več občin pod pogoji, ki jih predpiše pristojna občinska
skupščina, na območju katere se opravlja prodaja na
drobno«.
48. člen
Varianta
Za 107. členom, se doda nov 107. a člen, ki se glasi:
»Za prodajo na drobno, ki se opravlja pod pogoji tega
zakona in zakona, ki ureja blagovni promet, se šteje tudi
prodaja rabljenega blaga v svojem imenu in na račun komitenta - komisijska prodaja«.
49. člen
Drugi odstavek 110. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Kmetijske živilske proizvode in gozdne sadeže ter
obrtne izdelke lahko kupuje samostojni prodajalec tudi pri
individualnih kmetijskih proizvajalcih, samostojnih obrtnikih
oziroma pri drugih delovnih ljudeh, ki opravljajo gospodarsko
dejavnost po tem zakonu«.
50. člen
Na koncu 111. člena se besedilo: »izpolnjuje druge predpisane pogoje« nadomestiti z besedilom: »izpolnjuje druge s
posebnimi predpisi določene pogoje«.
51. člen
V 113. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Opravljanje gospodarske dejavnosti kot postranski
poklic iz prejšnjega odstavka občinski upravni organ prepove,
če preneha veljati soglasje iz 112. člena tega zakona«.
52. člen
V 114. členu se za besedama »imeti učencev« črta beseda:
»v gospodarstvu«.
53. člen
Za 114. členom se doda poglavje: »IV. a POKLICNE GOSPODARSKE DEJAVNOSTI« (s členi 114. a do 114. s)
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IV. a POKLICNE GOSPODARSKE DEJAVNOSTI
1. Splošne in skupne določbe
114. a člen
(1) Delovni ljudje lahko z osebnim delom samostojno kot
poklic opravljajo gospodarske dejavnosti: projektiranje, računalniško programiranje, knjigovodske in druge finančne storitve, ekonomska in tehnično-tehnološka svetovanja.
(2) Obseg in pogoje, pod katerimi se lahko opravljajo projektiranje, računalniško programiranje, knjigovodske in druge
finančne storitve, ekonomska in tehnično-tehnološka svetovanja, določa ta in poseben zakon.
Varianta
(3) Dejavnost projektiranja arhitektonskih načrtov za stanovanjske, upravne in javne zgradbe ter arhitektonskih načrtov
za industrijske zgradbe lahko opravljajo inženirji in diplomirani inženirji arhitekture, ki samostojno opravljajo svoj poklic
skladno z zakonom o samostojnih kulturnih delavcih (Uradni
list SRS, št. 9/82) in imajo najmanj dve leti delovnih izkušenj
ter strokovni izpit«.
114. b člen
Delovni ljudje iz prejšnjega člena imajo na podlagi svojega
dela v načelu enak družbenoekonomski položaj in v osnovi
enake pravice in obveznosti kot delavci v organizacijah združenega dela.
114. c člen
Delovni ljudje lahko z osebnim delom opravljajo poklicne
gospodarske dejavnosti za potrebe fizičnih in pravnih oseb,
če zakon ne določa drugače.
114. č člen
Delovni človek, ki z osebnim delom opravlja poklicno
gospodarsko dejavnost, ustanovi obratovalnico (v nadaljnjem
besedilu: biro) pod pogoji, ki jih določa ta zakon.
114. d člen
Dovoljenje za opravljanje poklicne gospodarske dejavnosti
izda občinski upravni organ, pristojen za obrt, če zakon ne
določa drugače.
114. e člen
Biro za opravljanje določene poklicne gospodarske dejavnosti lahko ustanovi, kdor ima najmanj peto stopnjo usmerjenega izobraževanja ustrezne smeri in izpolnjuje druge pogoje
iz 74. člena tega zakona.
114. f člen
Delovni človek, ki s samostojnim osebnim delom opravlja
poklicno gospodarsko dejavnost, lahko zaposli največ tri
delavce, če z zakonom za posamezne poklicne dejavnosti ni
drugače določeno.
114. g člen
Določbe tega zakona, ki urejajo opravljanje gospodarskih
dejavnosti, se smiselno uporabljajo tudi za opravljanje poklicnih gospodarskih dejavnosti, če v tem poglavju zakona ali v
posebnem zakonu ni drugače določeno.
2. Začasne ali trajne delovne skupnosti delovnih
ljudi, ki z osebnim delom opravljajo poklicne
gospodarske dejavnosti
114. h člen
(1) Delovni ljudje, ki z osebnim delom samostojno kot
poklic opravljajo gospodarske dejavnosti in ne zaposlujejo
delavcev, lahko združujejo svoje delo in ustanavljajo začasne
ali trajne delovne skupnosti.
(2) Delovna skupnost je pravna oseba.
(3) Delovne skupnosti iz prvega odstavka tega člena imajo v
osnovi enak položaj, pravice, obveznosti in odgovornosti kot
organizacije združenega dela.
114. i člen
Delovna skupnost je začasna, če je ustanovljena za določen
namen, ki ni trajne narave ali za določen čas. ki ne sme biti
daljši od enega leta.
Začasna delovna skupina preneha, ko je dosežen namen ali
ko preteče čas. za katerega je bila ustanovljena.
Začasna delovna skupnost se lahko spremeni v trajno
delovno skupnost v skladu s tem zakonom.
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114. j člen
Delovna skupnost se ustanovi s samoupravnim sporazumom, ki ga sklenejo najmanj trije delovni ljudje, ki z osebnim
delom samostojno kot poklic opravljajo gospodarsko dejavnost po tem zakonu, ali delovni ljudje, ki imajo namen opravljati takšno dejavnost in izpolnjujejo predpisane pogoje.
Samoupravni sporazum določa:
- ime in sedež skupnosti,
- dejavnost, zaradi katere je skupnost ustanovljena,
- obveznosti, ki jih udeleženci prevzemajo v zvezi z ustanovitvijo in začetkom dela skupnosti,
- vrsto in obseg odgovornosti udeležencev za obveznosti
skupnosti,
- pravice in obveznosti udeležencev pri zagotavljanju
sredstev in pogoje za delo pri pridobivanju dohodka in njegovem razporejanju,
- ime osebe, pooblaščene za zastopanje, in njena pooblastila,
- druge zadeve skupnega pomena.
Delovna skupnost lahko v okviru svoje dejavnosti, določene
s samoupravnim sporazumom iz prvega odstavka tega člena,
nastopa v pravnem prometu.
114. k člen
Delovni ljudje, ki z osebnim delom samostojno kot poklic
opravljajo določene gospodarske dejavnosti v delovni skupnosti, s samoupravnim sporazumom določijo medsebojne
pravice in obveznosti pri delu, upravljanju in poslovanju
delovne skupnosti po načelih samoupravljanja v skladu z
določbami zakona o združenem delu iz tega zakona.
Če delovni ljudje, ki z osebnim delom samostojno kot poklic
opravljajo določene gospodarske dejavnosti, združujejo delo
v delovni organizaciji z drugimi delavci, sklenejo samoupravni
sporazum o združevanju dela, s katerimi določijo mesebojne
pravice in obveznosti in način njihovega uresničevanja v
skladu z določbami zakona o združenem delu in tega zakona.
Delovni ljudje, ki z osebnim delom samostojno kot poklic
opravljajo določene gospodarske dejavnosti, in drugi delvci v
delovni skupnosti samostojno urejajo razmerja pri delu in
odločajo o dohodku, ki ga ustvarijo s skupnim delom, v
skladu z načeli, po katerih se ta razmerja urejajo v organizacijah združenega dela.
114. I člen
Ko preneha začasna oziroma trajna delovna skupnost, prevzame družbena sredstva v upravljanje zainteresirana organizacija združenega dela ali druga družbena pravna oseba, ki je
udeleženec samoupravnega sporazuma iz prejšnjega člena.
114. m člen
Delavci delovne skupnosti lahko združujejo delo in sredstva
z delavci drugih delovnih skupnosti ali z delavci organizacij
združenega dela na temelju samoupravnega sporazuma in
imajo v skladu z določbami tega sporazuma pravice in obveznosti do udeležbe pri skupaj ustvarjenem dohodku in skupaj
prevzetih rizikih.
114. n člen
Delavci delovne skupnosti lahko dobijo v upravljanje prostore. opremo in druga sredstva v družbeni lastnini, ki jih
potrebujejo za opravljanje svoje dejavnosti, in morajo ohraniti
njihovo vrednost, če ni z aktom, s katerim jim je upravljanje
prepuščeno, drugače določeno.
114. o člen
Začasna ali trajna delovna skupnost ima vodjo delovne
skupnosti, če tako določa samoupravni sporazum ali njen
statut.
114. p člen
Pri uresničevanju pravic in dolžnosti ima vodja delovne
skupnosti iz prejšnjega člena pravice, obveznosti in odgovornosti. ki jih ima individualni poslovodni organ organizacije
združenega dela. če ni s samoupravnim sporazum ali s statutom delovne skupnosti v skladu z zakonom ali na njegovi
podlagi izdanimi predpisi drugače določeno.
114. r člen
Vodjo delovne skupnosti imenuje in razrešuje v skladu z
zakonom svet delovne skupnosti.
poročevalec

114. s člen
Določbe zakona o poslovodnem organu temeljne organizacije, ki se nanašajo na način imenovanja in razrešitve, razen
določb, ki se nanašajo na razpisno komisijo za imenovanja
individualnega poslovodnega organa ter določb, ki se
nanašajo na objavo in določitev predloga za imenovanje,
določitev kandidatov, varstvo pravic udelženca in vršilca dolžnosti poslovodnega organa, prepoved opravljanja funkcije,
mandat in ponovno imenovanje izvolitve v svet delovne skupnosti in sodelovanja v svetu delovne skupnosti, predčasno
razrešitev, pogoje in postopek za razširitev, odgovornost za
zakonitost dela in varstvo njegovih pravic, se smiselno uporabljajo tudi za vodjo začasne ali trajne delovne skupnosti, če
za objavo in določitev predloga za imenovanje, določitev
kandidatov in varstva pravic udeleženca ni drugače določeno
s samoupravnim sporazumom ali s statutom skupnosti.
54. člen
V prvem odstavku 116. člena se številka »5« nadomesti s
številko »7«.
V drugem odstaveku se številka »5« nadomestili s številko
»7«, številka »7« pa s številko »10«.
Doda se nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Samostojni obrtnik lahko zaposli dvakrat tolikšno število delavcev kot je določeno v prvem oziroma drugem
odstavku tega člena, če se obveže, da bo najpozneje v roku
dveh let po odobritvi zaposlitve večjega števila delavcev ustanovil pogodbeno organizacijo združenega dela«.
55. člen
V 117. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Če se samostojni obrtnik, ki na podlagi tega člena lahko
zaposli največ tri delavce, obveže, da bo najpozneje v roku
dveh let ustanovil pogodbeno organizacijo združenega dela,
mu lahko pristojni občinski upravni organ dovoli zaposliti do
7 delavcev«.
Drugi odstavek, ki postane tretji odstavek, se spremeni
tako, da se glasi:
»(3) Mnenje o tem, ali spada opravljanje določene dejavnosti po načinu dela in glede na uporabo avtomatov in drugih
visokoprodukcijskih strojev pod dejavnosti naštet v 116.
členu, ali med dejavnosti, naštete v tem členu, daje republiški
upravni organ pristojen za drobno gospodarstvo, po poprejšnjem mnenju Gospodarske zbornice Slovenije«.
56. člen
Drugi odstavek 118. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Pristojni občinski upravni organ lahko izjemoma
dovoli, da samostojni gostinec v sezoni ali v posebnih primerih (ob sobotah, nedeljah, praznikih, prireditvah, sejmih itd.)
uporablja dodatno delo do pet drugih oseb po pogodbi o
delu«.
57. člen
123. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Ustanovitelji skupne obratovalnice lahko skupaj zaposlijo
največ dvakrat toliko delavcev, kot je določeno za eno obratovalnico.«
Varianta:
»Ustanovitelji skupne obratovalnice lahko zaposlijo največ
dvakrat toliko delavcev kot je določeno za eno obratovalnico,
če se obvežejo, da bodo v roku največ dveh let po odobritvi
zaposlitve dvojnega števila delavcev ustanovili pogodbeno
organizacijo združenega dela«.
58. člen
V 126. členu se doda nov tretji odstavek, ki se glasi: »(3) Za
dopolnilno delo enega delavca se šteje tudi delo dveh delavcev, ki iz zdravstvenih razlogov ne smeta delati več kot polovični delovni čas«.
V tretjem odstavku, ki postane četrti se za besedo »bolezni«
dodata besedi: »porodniškega dopusta«.
Četrti odstavek, ki postane peti odstavek, se spremeni tako,
da se glasi:
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»(5) Delo učencev in pripravnikov se ne šteje za dopolnilno
delo drugih delavcev«.
V petem odstavku, ki postane šesti odstavek, se črta
beseda: »V gospodarstvu«.
59. člen
V četrtem odstavku 128. člena se črta beseda »samo«.
60. člen
Prvi odstavek 129. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Samostojni obrtnik, ki ustanovi obratovalnico, v kateri
opravlja gospodarsko dejavnost sam ali z dopolnilnim delom
drugih oseb, ugotavlja svoj osebni dohodek v skladu z družbenim dogovorom, ki ga sklenejo Izvršni svet Skupščine SR
Slovenije, Zveza obrtnih združenj Slovenije, Odvetniška zbornica Slovenije, Zadružna zveza Slovenije, Republiški svet
Zveze sindikatov Slovenije in druge ustrezne asociacije«.
61. člen
131. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Delovnim ljudem, ki z osebnim delom opravljajo gospodarske oziroma poklicne gospodarske dejavnosti, pripada po
poravnavi davčnih in drugih družbenih obveznosti in po zagotovitvi osebnih dohodkov ter sklada skupne porabe delavcev
preostali del dohodka v skladu z zakonom«.
62. člen
V136. členu se za prvim odstavkom doda nov drugi odstavek,
ki se glasi:
»(2) Opravljanje obrtne dejavnosti v stanovanjskih prostorih
nadzorujejo pristojni občinski upravni organi«.
Sedanji drugi in tretji odstavek postaneta tretji in četrti
odstavek.
63. člen
V prvem odstavku 139. člena se znesek »100.000« nadomesti z zneskom »1,000.000«.
V drugem odstavku se znesek »10.000« nadomesti z zneskom »50.000«.
64. člen
140. člen se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Z denarno kaznijo najmanj »5.000« dinarjev se kaznuje
za prekršek:
1. kdor trajno ali sezonsko opravlja gospodarsko dejavnost
brez obrtnega dovoljenja;
2. kdor trajno ali sezonsko opravlja dejavnost domače obrti
ali drugo gospodarsko dejavnost kot postranski poklic ali
kdor sprejema goste na prenočišče in hrano, ne da bi to
priglasil občinskemu upravnemu organu, ali kdor opravlja to
dejavnost v nasprotju s tem zakonom;
3. kdor v roku 15 dni po prenehanju opravljanja gospodarske dejavnosti ne vrne dovoljenja za opravljanje dejavnosti
pristojnemu občinskemu upravnemu organu, ki mu ga je
izdal.
(2) Z denarno kaznijo najmanj »10.000« dinarjev se kaznuje
za prekršek samostojni obrtnik, ki:
1. ustanovi skupno obratovalnico v nasprotju s tem zakonom:
2. prodaja v obrtni delavnici tuje izdelke v nasprotju s tem
zakonom;
3. storitev in izdelkov, ki jih prodaja občanom, organizacijam združenega dela ali drugim družbenopravnim osebam,
ustrezno ne označi s ceno;
4. ne priglasi v predpisanem roku pristojnemu organu sprememb, ki so nastale glede podatkov, vpisanih v register«.
65. člen
Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije
določi prečiščeno besedilo obrtnega zakona.
66. člen
Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
SRS.
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SKUPŠČINA SR SLOVENIJE
IZVRŠNI SVET
OBRAZLOŽITEV
i.
Zbori Skupščine SR Slovenije so na svojih sejah dne 26.
decembra 1984 obravnavali predlog za zdajo zakona o spremembah in dopolnitvah obrtnega zakona s tezami in ga sprejeli. S sklepom so naložili Izvršnemu svetu Skupščine SR
Slovenije, da pripravi osnutek zakona ter. da pri njegovi pripra
vi prouči in ustrezno upošteva predloge. mnenja in stališča
skupščinskih delovnih teles, skupin delegatov, skupščin
občin kot tudi predloge in pripombe delegatov, dane neposredno v razpravah na sejah zborov. Pri oblikovanju rešitev naj
izhaja predvsem iz naslednjih stališč:
- dosledno je treba upoštevati ugotovitve, stališča in
sklepe, ki jih je Skupščina SR Slovenije sprejela ob obravnavi
stanja in usmeritev razvoja drobnega gospodarstva v SR Sloveniji ter usmeritve iz sprejetega programa gospodarske stabilizacije;
- v zakonu je treba uveljaviti rešitve, ki bodo prispevale k
hitrejšemu ustanavljanju pogodbenih organizacij združenega
dela;
- pri opredeljevanju števila delavcev, ki jih lahko zaposli
samostojni obrtnik, je teba upoštevati že sprejeta stališča in
ohraniti sedanjo diferencirano ureditev v zakonu, tako da
povečanje možnosti zaposlovanje ne bi destimuliralo ustanavljanje pogodbenih organizacij združenega dela in da bo
spodbujalo razvijanje kooperacije, združevanja v obrtne
zadruge in temeljne .organizacije kooperantov:
- natančneje je treba opredeliti poklicne gospodarske
dejavnosti, ki se lahko opravljajo s samostojnim osebnim
delom.
Pri pripravi zakonskega osnutka je predlagatelj večino
danih pripomb, predlogov in stališč upošteval ter tudi stališča
Republiške konference Socialistične zveze delovnega ljudstva Slovenije in Gospodarske zbornice Slovenije.
Ker se je večina delegatov v Zboru združenega dela in
Zboru občin opredelila proti temu. da se z zakonom omogoči
samostojnemu obrtniku poleg žaganja lesa za potrebe glavne
dejavnosti in za krajevne potrebe tudi za potrebe organizacij
združenega dela osnutek zakona ne vsebuje predloga za
širitev žaganja lesa tudi za potrebe organizacij združenega
dela.
Do predlagane dopolnitve zakona je-bilo sprejeto odklonilno stališče tudi v Republiški konferenci Socialistične zveze
delovnega ljudstva Slovenije in na seji Izvršilnega odbora
Gospodarske zbornice Slovenije.
Najpogostejši razlogi proti temu. da bi samostojni obrtniki
lahko žagali les tudi za potrebe organizacij združenega dela.
ki so jih navajali delegati v Skupščini SR Slovenije, in udeleženci drugih razgovorov, so:
- razpoložljive količine lesne mase so omejene.
- izplen pri žaganju hlodovine je večji na sodobnejših žagah
v organizacijah združenega dela kot na starejših žagalnih
napravah, ki jih uporabljajo v večini primerov samostojni
obrtniki.
- lesni ostanki se racionalneje uporabljajo v organizacijah
združenega dela kot pri samostojnih obrtnikih.
- tudi organizacije združenega dela žagajo les po merah in
željah naročnika izven standardov.
- za širitev žagarskih storitev samostojnih obrtnikov tudi za
potrebe organizacij združenega dela ni posebne gospodarske
in družbene potrebe, itd.
Osnutek zakona se bistveno razlikuje od predloga za izdajo
zakona s tezami tudi v tistih členih, ki določajo pogoje in
število delavcev, ki jih samostojni obrtnik lahko zaposli glede
na vrsto dejavnosti, ki jo opravlja. bistveno višje kot prej pa so
tudi predvidene kazni za posamezne prekrške.
Nekatere nove rešitve in dopolnitve, ki se nanašajo na
komisijsko prodajo rabljenega blaga ter na pogoje za pridobitev dovoljenja za arhitektonsko projektiranje, so v osnutke
zakona vključene kot variantni predlogi.
II.
Osnutek zakona je pripravljen na podlagi sprejetih izhodišč
predloga za izdajo zakona ter pripomb, predlogov in stališč.
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danih v razpravah o predlogu za izdajo zakona in tezah.
Temelji na načelu, da dolgoročni program gospodarske stabilizacije terja skladen razvoj celotnega gospodarstva, v okviru
katerega je razvoj drobnega gospodarstva opredeljen kot
enakovreden dejavnik nadaljnjega gospodarskega in družbenega razvoja ter za povečanje zaposlovanja. Nujnost prestrukturiranja gospodarstva, tehnična delitev dela, uvajanje novih
znanj in dosežkov v proizvodnji, povečanja obsega in kvalitete
storitev za potrebe občanov ter nadaljnja krepitev socialističnih samoupravnih odnosov zahtevajo pospešen razvoj drobnega gospodarstva tako v združenem delu kot tudi v samostojnem osebnem delu. Zato je treba ustvariti pogoje za hitrejše uveljavljanje samoupravnega dohodkovnega povezovanja
organizacij združenega dela z nosilci samostojnega osebnega dela. Pridobivanje dohodka pa mora postati temeljni
vzgib razvoja drobnega gospodarstva.
Namen poglavitnih rešitev, ki jih vsebuje osnutek zakona je:
1. da se temeljne določbe zakona dopolnijo, tako da bo
razvidno, da je z osebnim delom mogoče opravljati tudi
poklicne gospodarske dejavnosti v obsegu in pod pogoji, ki
jih določa ta in poseben zakon.
Z dopolnitvijo 7. člena, ki določa, katerih gospodarskih
dejavnosti ni mogoče opravljati s samostojnim osebnim
delom, je jasneje opredeljeno, za opravljanje katerih gospodarskih dejavnosti, ki sodijo med gospodarske dejavnosti po
tem zakonu, ni mogoče dobiti obrtnega dovoljenja. Ker je
razpolaganje z ustreznim poslovnim prostorom eden od
pogojev za pridobitev obrtnega dovoljenja, ki ga prosilec
najtežje izpolni, se z dopolnitvijo 10. člena razširja možnost za
opravljanje gospodarske dejavnosti s samostojnim osebnim
delom, tudi če delovni človek, ki ima namen opravljati takšno
dejavnost, ne razpolaga z ustreznim poslovnim prostorom.
V osnutku zakona je predvideno, da delovni človek lahko
opravlja gospodarsko dejavnost tudi v posameznih stanovanjskih prostorih, če si v skladu z zakonom o stanovanjskih
razmerjih pridobi dovoljenje pristojnega stanovanjskega
organa. Tega namreč mora priložiti k vlogi za izdajo obrtnega
dovoljenja. Prostor v stanovanju, v katerem naj bi se opravljala gospodarska dejavnost, obdrži status stanovanjskega
prostora, delovni človek pa ga mora ustrezno označiti s firmo
in omogočiti vstop inšpekcijskim organom. Namen te odločbe
je. da se delovnim ljudem, ki imajo namen s samostojnim
osebnim delom opravljati predvsem poklicne in nekatere
druge gospodarske dejavnosti in izpolnjujejo predpisane
pogoje ter ne razpolagajo z ustreznim prostorom, omogoči,
da si z osebnim delom zagotavljajo socialno varnost. Na ta
način bi se odpravil eden bistvenih zaviralnih razlogov za
hitrejši razvoj samostojnega osebnega dela. saj je pridobitev
poslovnega prostora zaradi visokih cen in dolgotrajnosti
postopka za pridobitev gradbenega dovoljenja za njegovo
izgradnjo tisti pogoj, ki ga je najtežje uresničiti.
Za ustrezen poslovni prostor se šteje tisti prostor, ki ustreza
predpisom o varstvu pri delu. sanitarnim predpisom in predpisom o uporabi poslovnih prostorov in delovnih sredstev. Iz 11.
člena izhaja, da se ti predpisi smiselno uporabljajo tudi za.
poslovne prostore delovna sredstva in opremo za opravljanje
gospodarske dejavnosti s samostojnim osebnim delom. V
mnogih primerih to pomeni, da se ti predpisi v celoti uporabljajo za organizacije združenega dela in obratovalnice samostojnih obrtnikov. Zato z dopolnitvijo 11. člena predlagamo,
da se za ustrezen poslovni prostor šteje tudi prostor, v katerem z ustreznimi tehničnimi napravami in z organizacijsko
tehnološkimi postopki zagotovi ustrezne pogoje dela.
Dopolnitev 18. in 20. člena omogoča, da samostojni obrtniki
lahko združujejo svoje delo in sredstva z delovno organizacijo
v okviru temeljne organizacije kooperantov in da se temeljne
in delovne organizacije kooperantov ter obrtne zadruge lahko
združujejo v poslovne skupnosii:
2. da se določbe o pogodbenih organizacijah združenega
dela dopolnijo tako. da bodo bolj spodbujale k ustanavljanju
novih pogodbenih organizacij združenega dela Tako je z
dopolnitvijo 23. člena omogočeno, da lahko v skladu z ustanovitveno pogodbo pogodbeno organizacijo vodi tudi. kdor
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izpolnjuje pogoje, določene v ustanovitveni pogodbi oziroma
samoupravnem splošnem aktu, ustanovitelj pogodbene organizacije pa v njej opravlja druga dela in naloge.
Spremenjeni 35. člen določa, da pravice in dolžnosti, ki
izvirajo iz rezultata revalorizacije združenih še neodplačanih
osnovnih sredstev v pogodbeno organizacijo pripadajo poslovodji od dneva združitve dalje, glede na čas trajanja združitve
za tekoče poslovno leto. To bo vsaj delno zmanjšalo posledice inflacije na združevanje sredstev in spodbudilo k
večjemu reinvestiranju sredstev v pogodbeno organizacijo
združenega dela.
Za uspešen razvoj drobnega gospodarstva in njegovo hitrejše podružbljanje sta potreba širitev in uspešno delovanje
pogodbenih organizacij združenega dela, zato predlagamo,
da se osmi odstavek 35. člena dopolni tako, da se za pogodbene organizacije združenega dela zagotovijo učinkovitejše
ekonomske spodbude tudi s tem, da se učinki revalorizacije
združenih neodplačanih osnovnih sredstev upoštevajo že za
tekoče leto, v katerem se revalorizacija opravlja. Za takšno
rešitev so se delegati Zbora združenega dela in Zbora občin
Skupščine že opredelili ob sprejemanju ugotovitev, stališč in
sklepov o stanju in usmeritvah razvoja drobnega gospodarstva v SR Sloveniji.
Zakon o revalorizaciji družbenih sredstev (Uradni list SFRJ,
št. 70/84) v tretjem členu določa, da se sredstva, ki jih je
poslovodja združil v pogodbeno organizacijo združenega
dela, ne revalorizirajo, razen če ni s pogodbo o združevanju
teh sredstev drugače določeno.
Na Republiški konferenci Socialistične zveze delovnega
ljudstva Slovenije je bilo sprejeto stališče, da je treba kljub
temu, da zvezni zakon revalorizacijo osnovnih sredstev že
ureja, to vprašanje podrobneje urediti v obrtnem zakonu.
V kolikor bi prepustili podpisnikom ustanovitvene pogodbe,
da določajo stopnje in način ter pravice in obveznosti, ki
izvirajo iz rezultata revalorizacije s pogodbo, bi imeli toliko
različnih stopenj in načinov revalorizacije, kolikor je pogobenih organizacij. V večini primerov to ne bi spodbujalo ustanoviteljev pogodbenih organizacij. Možno pa bi bilo s pogodbo
določati tudi bistveno višje stopnje revalorizacije združenih
neodplačanih osnovnih sredstev v pogodbeno organizacijo,
kot se uporabljajo za revalorizacijo enakih oziroma podobnih
delovnih sredstev, ki so v družbeni lasti.
Glede na navedeno in družbeno sprejete usmeritve za hitrejše ustanavljanje pogodbenih organizacij združenega dela
predlagatelj meni, da je dopolnitev 35. člena potrebna, kljub
temu da omogoča nekoliko ugodnejše revaloriziranje še
neodplačanih združenih sredstev poslovodje pogodbene
organizacije, kot to velja za družbena sredstva pogodbene
organizacije združenega dela.
Tudi širitev možnosti poslovodje za prenos pravic in dolžnosti, ki mu pripadajo na podlagi združenih sredstev v pogodbeno organizacijo, na dediče ali druge osebe, ki jih sam
določi in izpolnjujejo predpisane pogoje, bo stimulativno
delovalo na ustanovitelje obstoječih in kandidate za ustanavljanje novih pogodbenih organizacij združenega dela;
3. da bi se obrtne zadruge ustanavljale predvsem zaradi
skupne proizvodnje, skupnega opravljanja obrtnih storitev,
skupne nabave in prodaje izdelkov ter dolgoročnejšega in
bolj organiziranega poslovnega sodelovanja z organizacijami
združenega dela.
V ta namen je predvideno, da si samostojni obrtniki ustanovitelji obrtne zadruge pred njeno ustanovitvijo na podlagi
elaborata o ekonomski upravičenosti njene ustanovitve pridobijo mnenje Zveze obrtnih združenj Slovenije in Izvršnega
sveta skupščine občine na območju katere bo zadruga delovala;
4. da se določijo pogoji za ustanovitev temeljne organizacije kooperantov na podlagi samoupravnega sporazuma s
katerim se določijo medsebojne pravice, obveznosti in odgovornosti delavcev in samostojnih obrtnikov;
5. da se z izdajo začasnih obrtnih dovoljenj tistim delovnim
ljudem, ki imajo namen opravljati gospoodarsko dejavnost s
samostojnim osebnim delom, omogoči pričetek dela t udi, če v
celoti ne izpolnjujejo pogojev za pridobitev obrtnega dovoljenja glede strokovne izobrazbe in glede ustreznosti poslovnega prostora;
6. da se dopolnijo razlogi zaradi katerih obratovalnica
samostojnega obrtnika preneha po samem zakonu, in razlogi
poročevalec

zaradi katerih občinski upravni organ lahko določi, da obratovalnica preneha. S spremembo določb 80. in 81. člena zakona
se zaostrujejo pogoji, zaradi katerih obratovalnica samostojnega obrtnika lahko preneha, če ne opravlja gospodarske
dejavnosti v skladu s tem zakonom;
7. da se kot razlog za prenehanje obratovalnice po samem
zakonu opredeli tudi uporaba dopolnilnega dela tistih delavcev, ki so zaposleni pri samostojnem obrtniku nad zakonsko
določenim številom, če samostojni obrtnik v dveh letih ne
ustanovi pogodbene organizacije združenega dela na podlagi
116., 117. ali 123. člena in ne zmanjša število delavcev;
8. da se omogoči ustanovitev skupne obratovalnice tudi
delovnim ljudem, ki imajo namen opravljati gospodarsko
dejavnost s samostojnim osebnim delom, če izpolnjujejo
predpisane pogoje za opravljanje istih ali sorodnih dejavnosti
ali dejavnosti, ki se medsebojno tehnološko dopolnjujejo. Z
dopolnitvijo 84. člena zakona se spremenijo pogoji za zagotovitev poslovnega prostora skupne obratovalnice, tako da
mora imeti ustrezen poslovni prostor vsaj eden od soustanoviteljev ali soustanovitelji skupne obratovalnice skupaj zagotovijo ustrezen poslovni prostor;
9. da je tudi izdelovanje izdelkov domače obrti lahko redna
obrtna dejavnost, če se z opravljanjem te dejavnosti dosega
dohodek, ki zagotavlja samostojnemu obrtniku socialno varnos in pokrivanje družbenih obveznosti;
10. da se za popestritev turistične ponudbe omogoči prodaja na drobno tudi v premičnih prodajnih objektih in da se
zaradi zadovoljevanja potreb občanov omogoči prodajo na
drobno izdelkov domače in umetne obrti in športnih potrebščin;
11. da se opravljanje obrti kot postranski poklic lahko tudi
prepove, če delovni človek, ki opravlja gospodarsko dejavnost, ne izpolnjuje več z zakonom predpisanih pogojev za
opravljanje obrti kot postranski poklic;
12. da se do sprejetja posebnih zakonov v posebnem
poglavju obrtnega zakona določijo poklicne gospodarske
dejavnosti, ki jih je mogoče opravljati s samostojnim osebnim
delom, in pogoji za pridobitev dovoljenja za opravljanje teh
dejavnosti;
13. da se samostojnim obrtnikom omogoči zaposliti več
delavcev, kot je z veljavnim zakonom določeno, vendar ne več
kot 10 delavcev, razen v primeru, če se samostojni obrtnik
oziroma ustanovitelji skupne obratovalnice obvežejo, da
bodo najpozneje v dveh letih ustanovili pogodbeno organizacijo združenega dela.
Družbenopolitični zbor Skupščine SR Slovenije je ob obravnavi predloga za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah
obrtnega zakona s tezami sprejel do širjenja možnosti zaposlovanja delavcev pri samostojnih obrtnikih stališče, da s
spremembo zakona ne bi smeli določati splošno za vse dejavnosti možnosti širjenja zaposlovanja, temveč je potrebno
zadržati določeno diferenciacijo po dejavnostih, kot jo pozna
veljavni zakon. Pri tem je potrebno temeljne kriterije, ki naj jih
upoštevajo občine, v zakonu opredeliti tako, da povečanje
možnosti zaposlovanja ne bi destimuliralo ustanavljanja
pogodbenih organizacij združenega dela in da bo spodbujalo
razvijanje kooperacije, združevanje v obrtne zadruge,
temeljne organizacije kooperantov in podružbljanje tovrstne
proizvodnje sploh.
V skladu s stališčem družbenopolitičnega zbora Skupščine
SR Slovenije so bile v republiški konferenci Socialistične zveze
delovnega ljudstva Slovenije sprejete usmeritve, da se 116.,
117. in 123. člen obrtnega zakona dopolnijo in spremenijo,
tako kot je razvidno iz 54., 55. in 57. člena osnutka zakona o
spremembah in dopolnitvah obrtnega zakona.
Skoraj enake usmeritve za širjenje možnosti zaposlovanja
delavcev pri samostojnih obrtnikih, kot so bile sprejete pri
Republiški konferenci Socialistične zveze delovnega ljudstva
Slovenije, je sprejel tudi Izvršilni odbor Gospodarske zbornice
Slovenije. Za razliko od predlaganih rešitev v osnutku zakona
Gospodarska zbornica Slovenije meni, da bi bilo treba omogočiti, da samostojni obrtnik lahko poveča število delavcev s
7 na 10 brez dovoljenja občinskega upravnega organa, če se
ukvarja s storitvenimi opravili, vzdrževalnimi deli, izdelavo
posameznih izdelkov po individualnh naročnikih, merah načrtih in zahtevah naročnika ali v tem okviru opravlja dejavnosti
po pogodbi z organizacijo združenega dela.
Predloga Gospodarske zbornice Slovenije nismo upoštevali
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zato, ker po 124. členu obrtnega zakona v vsakem primeru in
ne le kadar samostojni obrtnik želi zaposliti več kot pet
oziroma več kot sedem delavcev, dovoljenje za zaposlitev
delavcev izda pristojni občinski upravni organ.
Osnutek zakona opredeljuje tudi, da lahko samostojni obrtnik z dovoljenjem pristojnega občinskega organa zaposli dvakrat toliko število delavcev, kot je sicer določeno, če se
obveže, da bo najpozneje v dveh letih ustanovil pogodbeno
organizacijo združenega dla. V tem primeru lahko sklepa z
delavci pogodbe o delu le za nedoločen čas. Če samostojni
obrtnik ne ustanovi pogodbene organizacije združenega dela
pa mora v dveh letih zmanjšati število zaposlenih delavcev,
sicer je predvideno, da mu v skladu z 9. točko 34. člena
osnutka zakona obratovalnica preneha po samem zakonu.
Samostojni obrtnik mora delavcu odpovedati delovno razmerje v skladu z določbami kolektivne pogodbe o delovnih
razmerjih med delavci in samostojnimi obrtniki.
Nekateri udeleženci razgovora o vsebini obrtnega zakona
pri Republiški konferenci Socialistične zveze delovnega ljudstva Slovenije so menili, da določbe o dvojnem številu delavcev, ki jih lahko zaposli samostojni obrtnik, ne zagotavljajo
socialne varnosti delavcev, vendar je prevladalo mnenje, daje
delavcu zagotovljena večja socialna varnost, če je v delovnem
razmerju dve leti, kot pa če je trajno brez dela.
III.
Pri oblikovanju osnutka zakona predlagatelj ni upošteval
naslednjih predlogov in pripomb:
1. V Zboru združenega dela in Zboru občin Skupščine SR
Slovenije so bile dane pobude delegatov, da se dopolni
deseta alinea 7. člena obrtnega zakona v tem smislu, da bi
samostojni obrtnik lahko opravljal poleg tiskanja not, tiskovin
in izdelkov sitotiska, ki je potreben za izdelavo embalaže in
predmetov papirne, plastične in druge galanterije tudi tiskanje manjših formatov in manjših naklad.
V predhodnih obravnavah osnutka zakona in pri opredeljevanju do nekaterih odprtih vprašanj, ki izhajajo iz predloga za
izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah obrtnega zakona
v Repubiški konferenci Socialistične zveze delovnega ljudstva
Slovenije, je bilo ugotovljeno, da iz varnostno političnih razlogov in zaradi neizkoriščenih zmogljivosti organizacij združenega dela, ki se ukvarjajo s tiskarstvom in grafično dejavnostjo, ni potreb za širitev te dejavnosti pri samostojnih obrtnikih.
2. S sprejetjem zakona o spremembah in dopolnitvah obrtnega zakona (Uradni list SRS, št. 6/83) je bil dopolnjen 9. člen
tako, da lahko samostojni obrtnik, ki ustanovi obratovalnico v
njej opravlja eno ali več dejavnosti, za katere izpolnjuje predpisane pogoje.
Ker je ostal nespremenjen tretji odstavek 8. člena, ki določa,
da samostojni obrtnik poleg glavne dejavnosti lahko opravlja
tudi stranske dejavnosti, s katerimi se dopolnjuje glavna
dejavnost, če izpolnjuje zanje predpisane pogoje, je jasno, da
se dopolnitev 9. člena nanaša na to, da samostojni obrtnik
poleg glavne dejavnosti lahko opravlja tudi več stranskih in ne
tudi več glavnih dejavnosti. Predlog delegatov je, da se tretji
odstavek 8. člena črta in vsebino 9. člena razlaga tako, da
lahko samostojni obrtnik opravlja več glavnih dejavnosti, če
izpolnjuje predpisane pogoje.
Predlagatelj meni, da takšna dopolnitev zakona ni sprejemljiva, ker mora samostojni obrtnik na podlagi 125. člena
zakona priglasiti pristojnemu občinskemu upravnemu organu
vsako spremembo načina in obsega dela, kar pogojuje tudi
spremembo dovoljenja za uporabo dbpolnilnega dela drugih.
Če se tretji odstavek 8. člena črta, določbe 116. do 123.
člena zakona nimajo nobenega smisla več, saj bi samostojni
obrtnik v vlogi za izdajo obrtnega dovoljenja navedel dejavnosti, v kateri se lahko uporablja dopolnilno delo do 10 delavcev.
V resnici pa bi opravljal dejavnosti, ki so dohodkovno donosnejše in za katere zakon določa, da se za njihovo opravljanje
lahko zaposli bistveno manj delavcev. Samostojni obrtnik
lahko ob vsaki predvideni spremembi dejavnosti, načina ali
obsega dela o tem obvesti pristojni občinski upravni organ, ki
mu izda ustrezno obrtno dovoljenje, če izpolnjuje predpisane
pogoje.
Predlagatelj meni, da bi kazalo sprejeti predlagano rešitev,
da lahko samostojni obrtnik opravlja več različnih (glavnih)
dejavnosti, ki so sezonske in se med seboj dohodkovno
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dopolnjujejo ter omogočajo samostojnemu obrtniku, da si
tako zagotavlja socialno varnost.
3. 22. člen zakona določa, da se pogodbena organizacija
združenega dela lahko ustanovi za področje gospodarskih
dejavnosti, ki jih je po tem zakonu mogoče opravljati s samostojnim osebnim delom, razen za opravljanje prodaje na
drobno in avtoprevozniške dejavnosti.
V zborih Skupščine SR Slovenije je bila dana pobuda, da se
z zakonom omogoči ustanavljanje pogodbenih organizacij
združenega dela za opravljanje vseh gospodarskih dejavnosti
in ne le tistih, ki jih je mogoče opravljati s samostojnim
osebnim delom.
Iz 303. člena zakona o združenem delu je razvidno, da
pogodbeno organizacijo združenega dela lahko ustanovi
delovni človek, ki samostojno opravlja dejavnost z osebnim
delom z delovnimi sredstvi v lasti občanov, ali ki ima namen
opravljati takšno dejavnost. To pomeni, da pogodbeno organizacijo lahko ustanovi samostojni obrtnik ali delovni človek,
ki ima namen postati samostojni obrtnik in izpolnjuje predpisane pogoje. Po določbah 7. člena obrtnega zakona samostojni obrtnik z osebnim delom ne more opravljati nekaterih z
zakonom določenih gospodarskih dejavnosti, za opravljanje
katerih tudi ni mogoče ustanoviti pogodbene organizacije
združenega dela.
4. Predlagatelj ni sprejel predloga, da jamstvo člana
temeljne organizacije kooperantov preneha z dnem prenehanja članstva (73. h člen).
Določba, da jamstvo traja še dve lei po prenehanju članstva
je dopolnjena tako, da jamstvo traja še dve leti po prenehanju
članstva le za tiste obveznosti, ki so nastale v času članstva.
Takšna določba je nujna, da člani temeljne organizacije kooperantov pred prenehanjem članstvam ne bi ravnali negospodarno, kar bi lahko imelo negativne posledice na poslovne
rezultate temeljne organizacije v naslednjih letih.
5. Predlog za spremembo pravilnika o strokovni usposobljenosti za samostojno opravljanje gospodarske dejavnosti
(Uradni list SRS, št. 38/79), da bi bilo mogoče opravljati
preizkus znanja tudi v drugih mestih SR Slovenije in ne samo
Ljubljani, bo predlagatelj proučil in ga v največji možni meri
upošteval pri spremembah in dopolnitvah pravilnika.
Namen spremembe prvega odstavka 77. člena je uskladitev
z zakonom o usmerjenem izobraževanju; sprememba tretjega
odstavka tega člena pa je v tem, da se v zakonu navedejo
pristojni republiški upravni organi za izdajo natančnejših
predpisov o preizkusu znanja oziroma o preverjanju strokovne usposobljenosti delovnih ljudi, ki nimajo ustrezne strokovne izobrazbe za opravljanje gospodarske dejavnosti s
samostojnim osebnim delom.
6. Predlagatelj meni, da ni razlogov za dopolnjevanje 78.
člena, da samostojni obrtnik lahko začasno ustavi obratovanje tudi zaradi adaptacije in nujnih vzdrževalnih del v obratovalnici, ker je začasna ustavitev obratovanja zaradi navedenih
razlogov že sedaj mogoča na podlagi tretjega odstavka tega
člena.
7. Ker obliko in vsebino obrtnega dovoljenja (odločbe)
določa 206. člen zakona o splošnem upravnem postopku
menimo, da ni potrebno, da bi obliko in vsebino obrtnega
dovoljenja predpisovali še z obrtnim zakonom.
8. Predloga, da je treba z zakonom natančneje določiti
pogoje za preselitev sedeža obratovalnice na območje druge
občine, predlagatelj ni upošteval, ker meni, da 12. člen
zakona ustreza in dovolj natančno opredeljuje pogoje za
ustanovitev obratovalnice na območju druge občine.
9. Glede na ugotovitve, stališča in sklepe o stanju in usmeritvah razvoja drobnega gospodarstva v SR Sloveniji, ki sta jih v
letu 1984 sprejela Zbor združenega dela in Zbor občin ob
upoštevanju stališč družbenopolitičnega zbora, predlagatelj
ni upošteval predloga, naj se z zakonom omogoči, da lahko
delovni ljudje, ki opravljajo poklicne gospodarske dejavnosti
zaposlijo toliko delavcev kot delovni ljudje, ki z osebnim
delom s sredstvi v last občanov opravljajo gospodarske dejavnosti. Ob tem predlagatelj opozarja na rešitev v zakonu o
graditvi objektov, ki določa, da lahko delovni človek, ki opravlja poklicno gospodarsko dejavnost projektiranje gradbenih
objektov, zaposli največ enega delavca.
10. Ker obstoječe določbe zakona in predvidena dopolnitev
112. člena omogoča družbeno usmerjanje rasti obrti kot
postranskega poklica po vrstah dejavnosti in po številu izvaporočevalec

jalcev, predloga, da se za opravljanje obrti kot postranski
poklic omeji na čas do dveh let, predlagatelj ni upošteval.
Opravljanje gospodarske dejavnosti kot postranski poklic
urejajo 111. do 114. člen obrtnega zakona.
111. člen določa, da smejo delovni ljudje in občani trajno ali
sezonsko opravljati določene gospodarske dejavnosti kot
postranski poklic, če izpolnjujejo predpisane pogoje. Z odlokom občinske skupščine pa se lahko določi katere gospodarske dejavnosti ali katerih gospodarskih dejavnosti ni mogoče
opravljati kot postranski poklic.
Delavci v delovnem razmerju v združenem delu smejo
opravljati z občinskim odlokom določene dejavnosti le s
soglasjem organa upravljanja svoje organizacije združenega
dela oziroma druge družbenopravne osebe, delavci, zaposleni pri samostojnem obrtniku, pa le s soglasjem samostojnega obrtnika.
51. člen osnutka zakona določa, da občinski upravni organ
prepove opravljanje gospodarske dejavnosti kot postranski
poklic, če preneha veljati soglasje po prejšnjem odstavku.
Soglasje organa upravljanja organizacije združenega dela
preneha na primer, če delavec sklene delovno razmerje v
drugi delovni organizaciji, če mu je bilo izdano le za določen
čas, če je v skladu s samoupravnim splošnim aktom ugotovljeno, da delavec trajno ne dosega pričakovanih delovnih
rezultatov, ali če je v disciplinskem postopku dokazano, da si
je prisvajal rezervne dele in repromaterial za opravljanje obrti
kot postranski poklic, itd.
Poleg tega pa je možno obseg opravljanja obrti kot postranski poklic omejevati ali v posameznih dejavnostih pospeševati
z ustrezno davčno politiko.
Predlagatelj meni, da bi bilo omejevanje opravljanja obrti kot
postranski poklic le na dve ali tri leta tudi v nasprotju z 81.
členom ustave SR Slovenije, ki določa, da se z zakonom lahko
prepove ali omeji opravljanje določenih dejavnosti s samostojnim delom s sredstvi, ki so lastnina občanov, le če to
zahteva skrb za zdravje in življenje ljudi, varstvo s to ustavo
določene družbene ureditve ali drug družbeni interes.
11. Predloga, da bi z obrtnim zakonom določili pogoje za
pridobitev obrtnega dovoljenja tujih državljanov, ki stalno
živijo v Jugoslaviji, predlagatelj ni upošteval
Ustava SFR Jugoslavije v 201. členu določa, da tujci v
Jugoslaviji uživajo svoboščine in pravice človeka, ki jih
določa ustava in imajo druge pravice in dolžnosti, ki jih
določata zakon in mednarodna pogodba. Iz te ustavne
določbe izhaja, da imajo tujci v Jugoslaviji poleg svoboščin in
pravic, ki jih ustava določa, le tiste pravice in dolžnosti, ki jih
določata zakon in mednarodna pogodba.
V 10. točki 281. člena ustave SFRJ pa je določeno, da
položaj, prebivanje in varstvo tujcev v Jugoslaviji ureja federacija. Iz obeh navedenih določb torej izhaja, da vprašanja
tujcev spadajo v zvezno pristojnost, medtem ko obrtne in
druge gospodarske dejavnosti spadajo po 6. točki prvega
odstavka 321. člena ustave SR Slovenije v pristojnost republike in se urejajo z republiškim zakonom. Zato obrtni zakon,
ki je republiški sistemski zakon, ne more urejati vprašanja
tujcev, ker bi s tem prekoračil svoje okvire.
12. Predlagatelj ni upošteval predloga, da se z zakonom
predpišejo način in pogoji za označbo poslovnega prostora,
poslovnega sedeža, motornega vozila in plovnega sredstva,
ker meni, da način in pogoje za označbo s firmo že zadovoljivo določata prvi in drugi odstavek 16. člena.
Večina občin v SR Sloveniji nima posebnih predpisov o
načinu in pogojih za označevanje poslovnega prostora,
poslovnega sedeža, motornega vozila in plovnega sredstva,
ampak v dovoljenja za opravljanje gospodarskih dejavnosti s
samostojnim osebnim delom vnašajo le določbe 16. člena
obrtnega zakona. S spremembo tretjega odstavka 16. člena se
torej odpravlja ena izmed zakonskih obveznosti po dodatnem
administriranju.
13. Po mnenju predlagatelja predlog, naj bi za izdajo obrtnega dovoljenja za opravljanje prevoza oseb z avtotaksiji dajal
soglasje pristojni organ za notranje zadeve, ni sprejemljiv.
Po 102. členu obrtnega zakona lahko dobi obrtno dovoljenje za opravljanje javnega prevoza oseb, kdor ima vozniško
dovoljenje ustrezne kategorije in izpolnjuje pogoje iz 74.
člena. Iz 5. točke 74. člena je razvidno, da lahko dobi obrtno
dovoljenje delovni človek ali občan, če mu ni s pravnomočno
odločbo sodišča prepovedano samostojno opravljanje dejav-

nosti ali poklica. Menimo, da navedeni pogoji za opravljanje
dejavnosti prevoza oseb z avtotaksiji zadostujejo in da ni
razlogov, da bi za opravljanje dejavnosti avtoprevozništva
veljali strožji pogoji kot za opravljanje drugih obrtnih dejavnosti. Ob upoštevanju tega zakona, zveznega in republiškega
zakona, ki urejata varnost v cestnem prometu, je dana možnost za ustrezno ukrepanje proti voznikom, ki ogrožajo varnost prometa.
14. Skupini delegatov Skupščine mesta Ljubljane in Skupščine občine Kranj sta v Zboru občin skupščine SR Slovenije
predlagali, da se s spremembo zakona omogoči občinam, da
na podlagi odloka glede na srednjeročni in dolgoročni program gospodarskega in družbenega razvoja krajevne skupnosti, občine in republike ugotavljajo družbeni interes za
omejevanje izdaje obrtnih dovoljenj (števila izvajalcev) za
opravljanje nekaterih obrtnih dejavnosti.
Predlagatelj predloga ni upošteval iz naslednjih razlogov:
Določbo, ki je omogočala občinam ugotavljanje družbenega
interesa za izdajo obrtnega dovoljenja za opravljanje določenih obrtnih dejavnosti, je vseboval obrtni zakon iz leta 1973
(Uradni list SRS, št. 26/73, člen 13. in 14.), ki jo je novi zakon,
ki je začel veljati leta 1979 (Uradni list SRS, št. 1/79), kot
vprašljivo povsem opustil. Takšna rešitev temelji na določbi
tretjega odstavka 29. člena zakona o združenem delu, ki
izrecno določa, da se gospodarske in druge dejavnosti lahko
opravljajo s samostojnim osebnim delom s sredstvi, ki so
lastnina občanov, pod pogoji, ki so predpisani z zakonom, če
opravljanje teh dejavnosti ni z zakonom prepovedano.
Določba 81. člena ustave SRS v zadnjem odstavku določa,
da se z zakonom lahko prepove ali omeji opravljanje določenih dejavnosti s samostojnim delom s sredstvi, ki so lastnina
občanov, če to zahteva skrb za zdravje in življenje ljudi,
varstvo z ustavo določene družbene ureditve ali drug družbeni interes.
Predlagano omejevanje opravljanja nekaterih obrtnih
dejavnosti pa je tudi v nasprotju s stališči do nadaljnjega
razvoja drobnega gospodarstva, ki jih je sprejela Komisija
zveznih družbenih svetov za vprašanja gospodarske stabilizacije. Glede na navedeno predlagatelj meni, da ne kaže administrativno omejevati rasti nekaterih obrtnih dejavnosti, temveč
naj odločilno vlogo pri tem odigrata ponudba in povpraševanje po posameznih storitvah oziroma izdelkih.
15. Z raznimi ukrepi želimo pospešiti zaposlovanje delavcev
pri samostojnih obrtnikih (davčne olajšave, višji osebni dohodek glede na število zaposlenih delavcev, dogovor o davčni
politiki itd.) zato predlagatelj ni upošteval predloga Komisije
za pospeševanje razvoja drobnega gospodarstva Skupščine
občine Kranj, da bi zaposlovanje delavcev pri samostojnih
obrtnikih vključili kot dodaten pogoj tudi za ugotavljanje
ekonomske upravičenosti.
Menimo, da bi dodatni pogoji za pridobitev dovoljenja za
zaposlovanje delavcev negativno delovali na rast zaposlovanja pri samostojnih obrtnikih, kar bi bilo v nasprotju z družbeno že sprejetimi opredelitvami do večanja z zakonom
določenega števila delavcev, ki jih samostojni obrtnik sme
zaposliti in na rast zaposlovanja v obrtnih dejavnostih. Če pa
pride do fiktivnega zaposlovanja družinskih članov je treba
takšne nepravilnosti odpravljati z ustreznim inšpekcijskim
nadzorom.
16. Predlagatelj tudi ni upošteval tistih vsebinskih pripomb
za dopolnitev osnutka zakona, ki so v nasprotju z že sprejetimi stališči in usmeritvami, ki so jih sprejeli Zbori Skupščine
SR Slovenije ob obravnavanju predloga za izdajo zakona in
ob sprejemanju ugotovitev stališč in sklepov o stanju in usmeritvah razvoja drobnega gospodarstva v SR Sloveniji.
IV.
Uresničevanje predlaganih sprememb in dopolnitev zakona
ne bo zahtevalo dodatnih finančnih sredstev.
Predlagane spremembe 116., 117. in 123. člena bodo zahtevale analizo stanja in potreb za dodatno zaposlovanje delavcev pri samostojnih obrtnikih in sprejemanje ustreznih predpisov občinskih skupščin.
Za ustanovitev obrtne zadruge je predvideno, da bodo
morali samostojni obrtniki, ki nameravajo ustanoviti zadrugo
pripraviti elaborat b ekonomski upravičenosti njene ustanovitve in ga predložiti v mnenje Zvezi obrtnih združenj Slovenije
in Izvršnemu svetu Skupščine občine, na območju katere bo
sedež obrtne zadruge.
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Preostale predlagane spremembe in dopolnitve zakona ne
predvidevajo nobenih novih podzakonskih predpisov, zmanjšujejo oziroma poenostavljajo pa se tudi nekatera administra-

Členi obrtnega zakona (Uradni
list SRS, št. 1/79 in 6/83), ki se
spreminjajo:
I. člen
Delovni ljudje lahko s samostojnim osebnim delom s sredstvi, ki so lastnina občanov, opravljajo obrtno, gostinsko,
avtoprevozniško in brodarsko dejavnost ter prodajo na
drobno (v nadaljnjem besedilu: gospodarske dejavnosti) pod
pogoji, ki jih določa ta zakon.
7. člen
Kot gospodarsko dejavnost s samostojnim osebnim delom
po tem zakonu ni mogoče opravljati naslednjih dejavnosti:
- izdelava zdravil, mamil in strupov, razen zbiranja in predelave zdravilnih zelišč;
- izdelava eksplozivnih snovi;
- izdelava strelnega orožja, razen športnega in lovnega
orožja;
- izdelava kemičnih sredstev za zaščito rastlin in sredstev
za dezinfekcijo in deratizacijo oziroma kemičnih sredstev, ki
so po predpisih označena kot nevarna okolju in ljudem;
- klanje živine in obdelava mesa v klavnicah;
- rudarska dela, razen pridobivanja gline, kamna, peska in
gramoza;
- prevoz z zračnimi plovili;
- prevoz oseb z žičnicami, razen vleke z vlečnicami;
- žagarstvo, razen žaganja lesa za potrebe glavne dejavnosti samostojnega obrtnika in opravljanje storitev za krajevne
potrebe;
- tiskarstvo in grafična dejavnost, razen tiskanja not, tiskovin in izdelkov sitotiska ter tiska, ki je potreben za izdelavo
embalaže in predmetov papirne, plastične in druge galanterije;
- javno predvajanje filmov;
- dejavnost igralnic in iger na srečo;
- trgovinska dejavnost, razen prodaje na drobno.
8. člen
(1) V okviru gospodarskih dejavnosti lahko opravljajo samostojni obrtniki v skladu s tem zakonom vsa storitvena in
prozvodna dela, ki sodijo v obseg posamezne dejavnosti, če
ni zaradi varstva družbenih interesov za posamezno dejavnost
ali za posamezna dela z zakonom drugače določeno.
(2) Mnenje o tem, ali opravljanje določenih storitev oziroma
izdelave določenih proizvodov spada med gospodarske
dejavnosti po tem zakonu, daje pristojni republiški upravni
organ po poprejšnjem mnenju Gospodarske zbornice Slovenije.
(3) Poleg glavne dejavnosti, za katero je izdano obrtno
dovoljenje, lahko samostojni obrtnik opravlja stranske dejavnosti, s katerimi se dopolnjuje glavna dejavnost, če izpolnjuje
zanje predpisane pogoje.
10. člen
(1) Obratovalnica mora imeti poslovni sedež in poslovne
prostore. Poslovni prostori niso potrebni, kadar jih narava
dela ne terja.
(2) Poslovni sedež je v kraju oziroma v občini, kjer so
poslovni prostori, v katerih se opravlja dejavnost, za katero je
izdano dovoljenje.
(3) Če narava dela ne terja poslovnih prostorov, je poslovni
sedež obratovalnice v kraju, kjer ima samostojni obrtnik svoje
stalno bivališče.
(4) Samostojni obrtnik lahko opravlja svojo dejavnost tudi v
najetih poslovnih prostorih.
II. člen
Tehnični predpisi in predpisi o varstvu pri delu, sanitarni
predpisi ter predpisi o uporabi poslovnih prostorov in delovnih sredstev, kot so zgradbe, stroji, naprave in podobno, ki
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tivna opravila pri ustanavljanju, delovanju in združevanju
pogodbenih organizacij združenega dela ter pri poslovanju
samostojnih obrtnikov in obrtnih zadrug.
veljajo za opravljanje dejavnosti v organizacijah združenega
dela, se smiselno uporabljajo tudi za poslovne prostore,
delovna sredstva ter opremo, ki služijo za opravljanje gospodarske dejavnosti po tem zakonu.
16. člen
(1) Obratovalnica posluje s polnim imenom samostojnega
obrtnika in z navedbo dejavnosti (firma). Firmi je lahko
dodano simbolično ime. Firma obratovalnice ne sme vsebovati izrazov, Ki so neznani v jezikih narodov Jugoslavije, v
katerih se firma glasi.
(2) Iz navedbe dejavnosti mora biti razvidno, s kakšnimi deli
se samostojni obrtnik ukvarja, oziroma v katero vrsto dejavnosti spada njegov predmet poslovanja.
(3) Poslovni prostor oziroma poslovni sedež ter motorno
vozilo in plovno sredstvo morajo biti ustrezno označeni s
firmo na način in pod pogoji, kot to določi Izvršni svet občinske skupščine s posebnim predpisom.
17. člen
Samostojni obrtniki lahko organizacijam združenega dela
in drugim družbenim pravnim osebam prodaja izdelke in
storitve ter sklepa z njimi samoupravne sporazume oziroma
pogodbe o opravljanju dejavnosti za določene njihove
potrebe in sicer kot začasnem poslovnem sodelovanju ali
kooperaciji.
18. člen
(1) Samostojni obrtnik, ki neposredno ali po zadrugi združujejo svoje delo in delovna sredstva v odnosih trajnejšega
sodelovanja z organizacijo združenega dela, sklenejo z
delavci v tej organizaciji samoupravni sporazumi o tem sodelovanju, s katerim uredijo medsebojne pravice, obveznosti in
odgovornosti.
(2) Samostojni obrtniki, ki trajneje sodelujejo z organizacijo
združenega dela, odločajo v okviru tega sodelovanja enakopravno z delavci organizacije združenega dela o skupnih
zadevah in soodločajo o delitvi skupaj ustvarjenega dohodka
in so pri njem udeleženi glede na to, koliko so k njemu
prispevali.
20. člen
(1) Samostojni obrtniki in njihove zadruge se združujejo v
obrtna združenja z namenom, da pospešujejo razvoj gospodarskih dejavnosti, ki jih opravljajo, da ustvarijo pogoje za
povečanje storilnosti in zboljšanje delovnih pogojev ter zagotovitev socialne varnosti in socialnih pravic. V teh združenjih z
osebnim izjavljanjem ali po svojih delegacijah ugotavljajo in
usklajujejo svoje interese s skupnimi interesi pri usmerjanju
in vključevanju teh dejavnosti v družbenoekonomski razvoj;
sodelujejo pri sklepanju samoupravnih sporazumov o temeljih plana samoupravnih interesnih skupnosti in krajevnih
skupnosti ter dajejo pobudo in sodelujejo pri samoupravnem
sporazumevanju in družbenem dogovarjanju, s katerim planirajo in določajo svoj razvoj, medsebojne pravice in obveznosti
z drugimi družbenimi pravnimi osebami in samoupravno
organiziranimi uporabniki njihovih proizvodov in storitev, kot
tudi dajejo mnenja in pobude za izdajanje zakonov in drugih
predpisov s področja drobnega gospodarstva ter obravnavajo
in rešujejo druga vprašanja skupnega pomena v skladu s
statuti združenj.
(2) V skladu s statutom obrtnega združenja lahko člani
združenja z osebnim izjavljanjem pooblastijo svojo delegacijo
za pristop k samoupravnim sporazumom in družbenim dogovorom.
(3) Samostojni obrtniki in njihove zadruge se združujejo v
obrtna združenja praviloma za območje občine, izjemoma pa
tudi za območje dveh ali več občin.
(4) Samostojni obrtniki in njihove zadruge, združeni v
obrtna združenja po prejšnjem odstavku, se združujejo v
Zvezo obrtnih združenj samostojnih obrtnikov Slovenije.
(5) Samostojni obrtniki in njihove zadruge, organizirani v
obrtna združenja in V Zvezo obrtnih združenj Slovenije kot
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obliko splošnega združenja samostojnh obrtnikov in njihovih
zadrug, se povezujejo v gospodarske zbornice v skladu z
zakonom in statutih zbornic.
(6) Samostojni obrtniki in njihove zadruge se lahko v okviru
Zveze obrtnih združenj Slovenije združujejo za posamezne
dejavnosti z namenom, da prek svojih delegacij ugotavljajo in
usklajujejo svoje interese z ustreznimi splošnimi združenji
organizacij združenega dela v skladu s samoupravnimi sporazumi in samoupravnimi splošnimi akti takih združenj.
21. člen
(1) Samostojni obrtnik ali delovni človek, ki ima namen
samostojno opravljati gospodarsko dejavnost z osebnim
delom z delovnimi sredstvi v lasti občanov, lahko za uveljavIjenje svojih ustvarjalnih sposobnosti in krepitev materialne
podlage za opravljanje gospodarske dejavnosti v svojem in
splošnem družbenem interesu združuje svoje delo in sredstva
ob skupnem riziku z delom drugih delavcev in z družbenimi
sredstvi v pogodbeno organizacijo združenega dela (v nadaljnjem besedilu: pogodbena organizacija).
(2) V pogodbeni organizaciji veljajo, v skladu z zakonom, v
načelu enaki samoupravni družbenoekonomski odnosi, enaki
splošni pogoji poslovanja in enaki pogoji za opravljanje
gospodarske dejavnosti kot v organizacijah združenega dela.
23. člen
(1) Samostojni obrtnik ali delovni človek iz 21. člena tega
zakona, ki združi svoje delo in sredstva v pogodbeno organizacijo, ima pravico voditi poslovanje v tej organizaciji v skladu
s pogodbo o njeni ustanovitvi (v nadaljnjem besedilu: poslovodja).
(2) Pogodbeno organizacijo lahko vodi, kdor izpolnjuje
pogoje iz 1., 2., 4., 5., 6. in 7. točke člena tega zakona.
(3) Samostojni obrtniki in drugi delovni ljudje iz 21. člena
tega zakona, ki združujejo svoje delo in sredstva v pogodbeno
organizacijo po prvem in drugem odstavku 25. člena tega
zakona, lahko s pogodbo o ustanovitvi pogodbene organizacije določijo, kdo izmed njih bo poslovodja oziroma lahko
oblikujejo kolegijski poslovodni organ.
(4) Poslovodja odgovarja za zakonitost dela pogodbene
organizacije.
27. člen
(1) Pogodbo o ustanovitvi pogodbene organizacije (v nadaljnjem besedilu: ustanovitvena pogodba) sklenejo poslovodja
pogodbene organizacije in izvršni svet skupščine občine, na
katerem območju bo sedež pogodbene organizacije, občinski
sindikalni svet in pristojna občinska oziroma medobčinska
gospodarska zbornica.
(2) Če so pri poslovodji zaposleni delavci, sodelujejo ti pri
ustanavljanju pogodbene organizacije s tem, da obravnavajo
ustanovitveno pogodbo in posredujejo svoja mnenja podpisnicama te pogodbe pred njeno sklenitvijo.
(3) Pogodba se sklene, če so izpolnjeni pogoji za opravljanje dejavnosti, za poslovanje in vodenje organizacije in če
sredstva, ki jih poslovodja združi v pogodbeno organizacijo
združenega dela oziroma družbenopolitične skupnosti, banke
ter druge družbene pravne osebe, omogočajo organizaciji, da
bo lahko opravljala svojo dejavnost.
(4) Pri oceni pogojev za opravljanje dejavnosti po prešnjem
odstavku, se upošteva dosedanje delo in poslovanje obratovalnice samostojnega obrtnika. Če se namerava v pogodbeni
organizaciji povečati obseg poslovanja oziroma razširiti še na
druge dejavnosti ali če zagotavlja del sredstev za ustanovitev
in začetek dela druga družbena pravna oseba iz tretjega
oziroma četrtega odstavka 34. člena tega zakona ali če poslovodja doslej ni samostojno opravljal iste dejavnosti, je treba k
pogodbi priložiti program dela in razvoja organizacije. Tak
program mora vsebovati tiste elemente, ki omogočajo presojo
upravičenosti gospodarske investicije, zlasti pa podatke: o
ekonomsko-tehničnih pogojih za opravljanje dejavnosti; o
njeni vključitvi v srednjeročni plan občine oziroma republike,
o rentabilnosti, zagotavljanju odplačil, enostavni reprodukciji
delovnih sredstev in širjenju materialne osnove dela; o preskrbi s surovinami in plasmaju na trgu ter razvid del oziroma
nalog, ki jih morajo opravljati delavci pri opravljanju dejavnosti pogodbene organizacije. V razvidu del oziroma nalog se
opišejo zlasti njihova vsebina, zahtevana strokovna izobrazba
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oziroma z delom pridobljena delovna zmožnost, morebitne
posebne zahteve glede na delovne pogoje, odgovornost,
organjzacijo proizvodnje in poslovanja.
(5) Če so izpolnjeni pogoji iz prvega odstavka tega člena za
ustanovitev pogodbene organizacije, so podpisnice dolžne v
30 dneh od prejema predloga ustanovitveno pogodbo podpisati.
(6) Če katera od podpisnic pogodbe o ustanovitvi pogodbene organizacije ne podpiše v roku iz prejšnjega odstavka,
se sporno vprašanje predloži sodišču združenega dela.
32. člen
(1) Za čas do sklenitve samoupravnega sporazuma o združitvi se medsebojna razmerja urejajo s pogodbo o delovnem
razmerju, ki jo sklene poslovodja z delavcem na podlagi
kolektivne pogodbe.
(2) Medsebojna razmerja se urejajo na način iz prešnjega
odstavka le določen čas, dokler se v pogodbeni organizaciji
ne zaposli več kot deset delavcev, najdalj pa eno leto.
34. člen
(1) Delovna sredstva in poslovni prostor, ki jih za začetek
dela pogodbene organizacije združenega dela zagotovi
poslovodja, morajo biti vložena v pogodbeno organizacijo
najmanj za pet let, razen tistih sredstev, ki jih je iz tehnoloških
oziroma ekonomskih razlogov ali pa zaradi narave njihove
uporabe smotrno oziroma mogoče uporabljati le krajšo dobo.
(2) Prometna vrednost sredstev, ki jih ustanovitelj združi v
pogodbeno organizacijo združenega dela, se komisijsko uradno oceni. Poslovodja je član komisije za cenitev. Druge
člane komisije določijo podpisniki iz 27. člena tega zakona.
(3) Del sredstev za ustanovitev in začetek dela pogodbene
organizacije lahko zagotovijo temeljne in druge organizacije
združenega dela.
(4) Del sredstev za ustanovitev in začetek dela pogodbene
organizacije lahko zagotovijo pod pogoji, ki jih določa zakon,
tudi družbenopolitične skupnosti, samoupravne interesne
skupnosti, banke ter druge družbene pravne osebe, da uresničijo svoje cilje in naloge.
35. člen
(1) Na sredstvih, ki jih združi v pogodbeno organizacijo
združenega dela, je poslovodji zagotovljena lastninska pravica v skladu s tem zakonom in z ustanovitveno pogodbo.
(2) Poslovodja ima pravico do vrnitve oziroma odplačila
združenih sredstev in do nadomestila za gospodarjenje z
združenimi sredstvi.
(3) Združena sredstva se poslovodji povrnejo oziroma
odplačujejo z deležem pri čistem dohodku pogodbene organizacije. Odplačilo oziroma povrnitev združenih sredstev se
lahko izvrši potem, ko so za delavce in poslovodjo izločeni s
samoupravnim sporazumom dogovorjeni osebni dohodki.
(4) Z vrnitvijo oziroma odplačevanjem po prejšnjem
odstavku se postopoma zmanjšujejo pravice poslovodje na
podlagi lastnine. Te pravice prenehajo, ko so združena sredstva v celoti odplačana.
5) V ustanovitveni pogodbi se določi najdaljši rok, po katerem preneha udeležba poslovodje pri dohodku pogodbene
organizacije kot nadomestilo za gospodarjenje s sredstvi, ki
jih je združil v pogodbeno organizacijo ne glede na to, v
kolikšnem znesku je vrednost združenih sredstev tedaj vrnjena.
(6) Neodplačani oziroma nepovrnjeni del združenih osnovnih sredstev poslovodje se revalorizira po stopnji in na način
kot se revalorizirajo osnovna sredstva pogodbene organizacije, ki so v družbeni lastnini.
(7) Rezultat revalorizacije, ki se nanaša na neodplačana
oziroma nepovrnjena osnovna sredstva poslovodje pogodbene organizacije, se izkaže v poslovnih knjigah pod 31.
decembrom tistega leta, za katero se sredstva valorizirajo.
(8) Pravice in obveznosti, ki izvirajo iz rezultata revalorizacije po prejšnjem odstavku tega člena, tečejo od 1. januarja
naslednjega leta.
38. člen
(1) Poslovodja svobodno odloča, ali bo sredstva, ki jih je
pridobil iz lastninske pravice v pogodbeni organizaciji, v
celoti ali deloma ponovno združil vanjo.
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(2) Poslovodja se sporazume z delavci o pogojih in načinu
za umik sredstev, na katerih ima lastninsko pravico, ki jih je bil
združil v pogodbeno organizacijo.
(3) Poslovodja lahko združi v pogodbeni organizaciji po
njeni ustanovitvi tudi druga svoja sredstva.
(4) O vsakokratni združitvi sredstev poslovodje v pogodbeno organizacijo sklenejo poslovodja in delavci pismeno
pogodbo.
39. člen
(1) Ko dobi poslovodja vrednost sredstev, ki jih je združil v
pogodbeno organizacijo, povrnjeno z deležem pri njenem
dohodku, ali ta sredstva pod pogoji in na način, ki jih določa
pogodba o njeni ustanovitvi, umakne iz te organizacije, preneha poslovodji pravica do deleža pri njenem dohodku, ki jo
ima iz lastninske pravice, pogodbena organizacija pa izgubi
svoj dotedanji status in postane delovna organizacija ter
nadaljuje z delom kot organizacija združenega dela.
(2) Sklep o spremembi statusa pogodbene organizacije
sprejmejo delavci ob potrditvi zaključnega računa, s katerim
se ugotovi stanje iz prejšnjega odstavka, ter ga predložijo v 30
dneh pristojnemu sodišču za vpis v register. Ce delavci sklepa
ne sprejmejo v 60 dneh po potrditvi zaključnega računa,
pogodbena organizacija preneha.
(3) S sprejemom sklepa po prejšnjem odstavku ugasnejo
pravice poslovodje, ki mu gredo na podlagi združenih sredstev po tem zakonu; pravico pa ima biti brez razpisa imenovan
za individualnega poslovodnega organa te organizacije združenega dela za dobo štirih let.
40. člen
(1) V primeru trajne nezmožnosti za delo ali smrti poslovodje lahko pravice in dolžnosti, ki mu gredo po tem zakonu in
po ustanovitveni pogodbi iz naslova združenih sredstev^ prevzame oseba, ki jo sam določi oziroma eden izmed dedičev, ki
izpolnjuje pogoje za poslovno vodenje pogodbene organizacije.
(2) Če nobeden od upravičencev iz prejšnjega odstavka ne
izpolnjuje pogojev za poslovno vodenje oziroma če nobeden
ne prevzame pravic in dolžnosti poslovodje, lahko delavci
imenujejo namestnika, ki vodi poslovanje pogodbene organizacije združenega dela, dokler niso izplačana vložena sredstva poslovodje oziroma dokler ne nastopi primer iz 39. člena
tega zakona. Dokler imenovani namestnik poslovodje vodi
poslovanje pogodbene organizacije, gredo osebam iz prejšnjega odstavka tega člena vse druge pravice, ki bi jih imel
poslovodja na podlagi vloženih sredstev.
(3) Če delavci ne imenujejo namestnika poslovodje po prejšnjem odstavku v dveh mesecih, imenujejo namestnika poslovodje osebe iz prvega odstavka tega člena.
(4) Če namestnik poslovodje ni imenovan v treh mesecih od
dne, ko je nastopila trajna delovna nesposobnost ali smrt
poslovodje, sprejmejo delavci pogodbene organizacije v
soglasju z občinsko skupščino sklep, da se pogodbena organizacija preoblikuje v delovno organizacijo združenega dela
ali organizira kot temeljna organizacija združenega dela v
drugi delovni organizaciji ali pa da se ppravi postopek redne
likvidacije. Če se pogodbena organizacija preoblikuje v drugo
organizacijo združenega dela, se neodplačana sredstva
poslovodje izplačujejo njegovim dedičem po določbah 35.,
37., 38. in 44. člena tega zakona.
41. člen
(1) Pravice in dolžnosti poslovodje, ki so v skladu z zakonom določene v ustanovitveni pogodbi, v samoupravnem
sporazumu ali v statutu pogodbene organizacije, se lahko
spremenijo samo sporazumno in na način, kakor so bile
določene.
(2) Dokler ima poslovodja vložena sredstva v pogodbeni
organizaciji, je poslovni vodja te organizacije.
(3) Če poslovodja zaradi bolezni, daljše odsotnosti ali iz
drugih razlogov določen čas ne more opravljati svojih nalog,
lahko določi namestnika, ki bo v tem času vodil pogodbeno
organizacijo združenega dela. Za določitev namestnika, ki
nadomešča poslovodjo dalj kot tri mesece, je potrebno
soglasje delavcev.
(4) Namestnik mora ižpolnjevati pogoje za vodenje pogodbene organizacije po tem zakonu. O določitvi namestnika je
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treba v osmih dneh obvestiti pristojni občinski upravni organ.
(5) Če poslovodja odtuji sredstva, ki jih je združil v pogodbeno organizacijo, lahko prevzame pravice in dolžnosti iz
prejšnjih odstavkov tega člena novi lastnik sredstev, če izpolnjuje pogoje za vodenje pogodbene organizacije in ce s tem
prevzemom soglaša večina delavcev v tej organizaciji.
44. člen
(1) Čisti dohodek pogodbene organizacije se razporeja po
izločitvi sredstev iz prejšnjega člena za sredstva, ki pripadajo
poslovodji iz lastninske pravice, in za sredstva, ki ostanejo v
družbeni lastnini iz živega in minulega dela delavcev ter
družbenih sredstev v pogodbeni organizaciji.
(2) Pravice poslovodje iz lastninske pravice določa
pogodba o ustanovitvi pogodbene organizacije v skladu z
načeli, ki veljajo za združevanje družbenih sredstev.
(3) V okviru letne udeležbe pri čistem dohodku pogodbene
organizacije ima poslovodja na podlagi lastnine na združenih
sredstvih pravico:
1. do vrnitve dela vrednosti sredstev, ki jih je zdruzil v
pogodbeno organizacijo;
2. do vsakoletnega nadomestila za gospodarjenje z združenimi sredstvi v vnaprej določenem znesku ali v znesku,
določenem po osnovah in merilih v skladu s pogodbo o
ustanovitvi pogodbene organizacije in samoupravnim sporazumom o združitvi ter v oblikah, ki jih določa ta pogodba in
samoupravni sporazum o združitvi.
(4) V pogodbi o ustanovitvi pogodbene organizacije mora
biti določena maksimalna višina nadomestila za gospodarjenje z združenimi sredstvi, kot dela udeležbe poslovodje pri
čistem dohodku pogodbene organizacije; ta višina mora biti v
dogovorjenem sorazmerju z ustvarjenim čistim dohodkom
pogodbene organizacije in se določi v skladu z enotnimi
načeli, če so ta načela predvidena v zveznem zakonu.
(5) Vrnjena vrednost združenih sredstev in nadomestilo za
gospodarjenje z združenimi sredstvi morata biti v dogovorjenem sorazmerju z ustvarjenim čistim dohodkom.
(6) Udeležba poslovodje pri čistem dohodku, ki mu gre kot
vsakoletno nadomestilo za gospodarjenje z združenimi sredstvi, ne sme preseči 50% ostanka čistega dohodka; ta se
izračuna tako, da se od čistega dohodka odštejejo osebni
dohodki delavcev in poslovodje skupaj s sredstvi skupne
porabe in v tistem letu izplačana vračila poslovodji.
(7) Če je v pogodbeno organizacijo svoje delo in sredstva
združilo več delovnih ljudi, se njihov skupni delež na čistem
dohodku organizacije, ki ji pripada na podlagi vloženih sredstev oblikuje enako, kot če bi združili sredstva en sam.
Nadaljnja delitev tega dohodka se opravi po določbah
pogodbe iz tretjega odstavka 25. člena tega zakona.
50. člen
(1) Za združevanje pogodbenih organizacij z drugimi
pogodbenimi organizacijami se smiselno uporabljajo
določbe, ki veljajo za združevanje organizacij združenega
dela.
55. člen
(1) Za organiziranje skupne proizvodnje, skupnega opravljanja obrtnih storitev, skupne nabave ali prodaje izdelkov in
opravljanja drugih storitev oziroma uresničevanja drugih njihovih ekonomskih interesov in uresničevanja drugih ciljev
njihovega združevanja iz 2., 3., 18. in 19. člena tega zakona,
lahko samostojni obrtniki in drugi delovni ljudje, ki opravljajo
gospodarsko dejavnost po tem zakonu, združujejo svoje delo
in sredstva med seboj in z delom delavcev v obrtne zadruge.
(2) Obrtne zadruge so lahko splošne ali specializirane za
opravljanje določenih dejavnosti.
(3) Obrtne zadruge imajo v načelu pojožaj, pravice, obveznosti in odgovornosti organizacije združenega dela.
56. člen
Obrtno zadrugo lahko ustanovi najmanj 15 samostojnih
obrtnikov.
60. člen
(1) Ustanovitev obrtne zadruge se začne s sprejemom
samoupravnega sporazuma o združitvi samostojnih obrtnikov
oziroma delov delovnih ljudi iz 55. člena tega zakona.
(2) Konstituiranje obrtne zadruge je v tem, da se sprejme
statut in izvolijo organi upravljanja zadruge.
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61. člen
Samoupravni sporazum o združitvi v obrtno zadrugo vsebuje: imena ustanoviteljev; firmo in sedež obrtne zadruge;
dejavnosti, s katerimi se bo obrtna zadruga ukvarjala; znesek
sredstev, ki se zagotavljajo za ustanovitev in začetek dela
obrtne zadruge; imena oseb, ki bodo opravile priprave do
konstituiranja; rok, v katerem mora biti obrtna zadruga konstituirana, določbe o izvolitvi oziroma o imenovanju, delovnem področju in odgovornostih organov upravljanja in poslovodnega organa, o predstavljanju in zastopanju obrtne
zadruge, o ekonomskih razmerjih med člani obrtne zadruge,
o razmerjih med člani zadruge in individualnim poslovodnim
organom, o osnovah in merilih za razporejanje čistega
dohodka obrtne zadruge, o razmerjih med temeljno zadružno
organizacijo in drugimi temeljnimi organizacijami ter razmerja med temi organizacijami in delovno skupnostjo, o jamstvu, o postopku za sprejemanje statuta obrtne zadruge, o
pogojih za sprejem v obrtno zadrugo, o izstopu, oziroma o
izključitvi iz obrtne zadruge, o zagotovitvi pogojev za uresničevanje nalog in aktivnosti na področju splošne ljudske
obrambe in družbene samozaščite, o postopku za spremembe in dopolnitve samoupravnega sporazuma o združitvi v
obrtno zadrugo in o drugih vprašanjih skupnega pomena.
62. člen
Člani obrtne zadruge na ustanovnem zboru sprejmejo
začasni statut in izvolijo začasne organe obrtne zadruge ter
določijo rok za sprejetje statuta in izvolitev organov upravljanja obrtne zadruge; ta rok ne sme biti daljši od enega leta.
74. člen
Obratovalnico samostojnega obrtnika lahko ustanovi, kdor
izpolnjuje te pogoje:
1. da je opravilno sposoben,
2. da ni v delovnem razmerju,
3. da ima strokovno izobrazbo oziroma z delom pridobljeno delovno zmožnost, ki je določena za opravljanje dejavnosti,
4. da mu ni s pravnomočno odločbo sodišča prepovedano
samostojno opravljanje ustrezne dejavnosti oziroma poklica,
5. da ima poslovni prostor, razen v primerih, ko ta ni potreben,
6. da je poravnal vse zapadle davčne in druge družbene
obveznosti,
7. da izpolnjuje morebitne druge, s posebnimi predpisi
določene pogoje.
76. člen
(1) Ob preselitvi sedeža obratovalnice v isti občini ni
potrebno novo obrtno dovoljenje. Z delom v novem kraju pa
sme obratovalnica pričeti šele, ko pristojni občinski upravni
organ izda odločbo o tem, da poslovni prostor z opremo
ustreza predpisom.
(2) Spremembe o preselitvi sedeža obratovalnice se vpiše v
register obratovalnice na podlagi priglasitve samostojnega
obrtnika. Priglasitvi je treba priložiti obrtno dovoljenje in
odločbo iz prejšnjega odstavka.
77. člen
(1) Šteje se, da ima strokovno izobrazbo za določeno dejavnost, komur prizna strokovno izobrazbo ustrezna izobraževalna organizacija. Strokovno izobrazbo za določeno gospodarsko dejavnost ima tudi, kdor je končal najmanj delovodsko, tehnično ali drugo za dejavnost ustrezno strokovno šolo.
(2) Obratovalnico lahko ustanovi tudi, kdor nima priznane
strokovne izobrazbe iz prejšnjega odstavka, če dokaže, da
ima z delom pridobljene delovne zmožnosti in je usposobljen
za samostojno opravljanje gospodarske dejavnosti določene
stroke oziroma poklica ali pa za posamezna dela.
(3) Natančnejše predpise o strokovni izobrazbi po prvem
odstavku tega člena in o preizkusu znanja oziroma o preverjanju strokovne usposobljenosti po prejšnjem odstavku izda
republiški sekretar za industrijo, potem, ko dobi mnenje
Republiškega sekretariata za delo, predsednika Republiškega
komiteja za vzgojo in izobraževanje in Gospodarske zbornice
Slovenije. Republiški sekretar za industrijo predpiše, za
katere dejavnosti in pod katerimi pogoji preverjanje strokovne
usposobljenosti ni potrebno.
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(4) V obratovalnici, ki opravlja poleg glavne dejavnosti tudi
stranske dejavnosti, mora glede predpisane strokovne izobrazbe oziroma usposobljenosti za posamezno stransko dejavnost izpolnjevati pogoje samostojni obrtnik ali eden od delavcev, ki je zaposlen v obratovalnici.
(5) Ne glede na določbo drugega odstavka tega člena lahko
za dejavnost oziroma za dela, pri katerih bi bila ogrožena
varnost življenja in zdravja ali družbeno premoženje občanov,
republiški sekretar za industrijo predpiše, da lahko ustanovi
obratovalnico le, kdor ima strokovno izobrazbo po prvem
odstavku tega člena in delovne izkušnje.
78. člen
(1) Če samostojni obrtnik zaradi opravljanja družbenih
zadolžitev in razlogov, ki niso odvisni od njegove volje, ne
more osebno voditi obratovalnice, lahko eden od zaposlenih
delavcev ali ožji družinski član, kateremu je delo v obratovalnici edina ali glavna zaposlitev, začasno vodi obratovalnico,
in to najdlje šest mesecev, v primeru bolezni ali vojaške
obveznosti pa dokler le-ta traja.
(2) Začasno vodenje obratovalnice po prejšnjem odstavku
je samostojni obrtnik v 15 dneh dolžan prijaviti pristojnemu
občinskemu upravnemu organu. Prijavi je samostojni obrtnik
dolžan proložiti dokaz o onemogočenju osebnega dela v
obratovalnici.
(3) Če samostojni obrtnik v primerih iz prvega odstavka tega
člena ali iz drugega utemeljenega razloga dalj kot 30 dni ne
dela v obratovalnici, lahko začasno ustavi obratovanje, če ta
zakon ne določa drugače.
(4) Začasno ustavitev obratovanja iz prejšnjega odstavka
dovoli pristojni občinski upravni organ največ za dobo enega
leta, v primeru opravljanja vojaške obveznosti pa dokler traja
ta obveznost.
(5) Ponovni pričetek obratovanja mora samostojni obrtnik
priglasiti pristojnemu občinskemu upravnemu organu.
80. člen
Obratovalnica preneha po samem zakonu:
1. če samostojni obrtnik pridobi lastnost delavca v združenem delu oziroma če sklene delovno razmerje z drugim samostojnim obrtnikom,
2. če samostojni obrtnik umre,
3. če samostojni obrtnik trajno izgubi opravilno sposobnost,
4. če je samostojnemu obrtniku s pravnomočno odločbo
sodišča prepovedano samostojno opravljanje ustrezne dejavnosti oziroma poklica za dobo, daljšo od enega leta,
5. če samostojni obrtnik ne prične z delom v enem letu po
izdaji obrtnega dovoljenja,
6. če samostojni obrtnik vstopi v pogodbeno organizacijo
združenega dela.
81. člen
Pristojni občinski upravni organ lahko določi, da obratovalnica preneha:
1. če brez dovoljenja po 4. odstavku 78. člena tega zakona
preneha z delom za več kot 60 dni;
2. če ne prične z delom po poteku roka, ki je bil določen za
začasno ustavitev obratovanja (78. člen);
3. če je samostojni obrtnik obsojen na kazen zapora, daljšo
od enega leta;
4. če se pozneje ugotovi, da je samostojni obrtnik za ustanovitev obratovalnice dobil dovoljenje na podlagi lažnih listin;
5. če pristojno častno sodišče predlaga odvzem obrtnega
dovoljenja zaradi hujših kršitev dobrih poslovnih običajev, ali
če pristojni občinski upravni organ ugotovi, da je bil samostojnemu obrtniku izrečen ukrep družbene discipline zaradi
hujše kršitve dobrih poslovnih običajev, oziroma mu je častno
sodišče večkrat izreklo ukrepe zaradi lažjih kršitev dobrih
poslovnih običajev;
6. če samostojni obrtnik ne vodi sam obratovalnice in če
osebno ne dela v njej;
7. če samostojni obrtnik dalj kot eno leto ne poravna
zapadlih davčnih ali drugih družbenih obveznosti;
8. če je bila samostojnemu obrtniku s pravnomočno
odločbo izrečena kazen za prekršek po 3., 4., 6. in 7. točki
prvega odstavka 140. člena tega zakona ali za druge kršitve, ki
jih je storil v zveži z opravljanjem svoje dejavnosti.
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82. člen
(1) Z namenom, da skupaj opravljajo gospodarske dejavnosti, lahko več samostojnih obrtnikov, ki opravljajo iste ali
sorodne dejavnosti, združi svoje delo in sredstva ter ustanovi
skupno obratovalnico v skladu z določbami tega zakona.
(2) Skupne obratovalnice ni mogoče ustanoviti za opravljanje prodaje na drobno in avtoprevozniške dejavnosti.
(3) Samostojni obrtnik, ki združuje svoje delo in sredstva z
drugimi v skupni obratovalnici, mora vložiti najmanj 10odstotni delež od skupnih sredstev obratovalnice.
(4) Medsebojna razmerja med samostojnimi obrtniki v
skupni obratovalnici se urejajo s pogodbo, ki jo potrdi pristojni občinski upravni organ.
84. člen
(1) Če se ustanovi skupna obratovalnica, ki opravlja več
dejavnosti, mora imeti za vsako dejavnost vsaj eden izmed
ustanoviteljev predpisano strokovno izobrazbo oziroma usposobljenost.
(2) Za ustanovitev skupne obratovalnice se izda samo eno
obrtno dovoljenje, ki ga izda pristojni občinski upravni organ
po potrditvi pogodbe iz 82. člena tega zakona.
85. člen
Za obveznosti skupne obratovalnice jamčijo nerazdelno z
vsem svojim premoženjem njeni ustanovitelji.
86. člen
Za poslovanje ter začasno ustanovitev ali trajno prenehanje
obratovanja skupne obratovalnice se smiselno uporabljajo
določbe tega zakona, ki veljajo za poslovanje in prenehanje
obratovalnice.
87. člen
Za obrtno dejavnost po tem zakonu šteje izdelovanje vsakovrstnih proizvodov, ki nastanejo z obdelavo, dodelavo, preoblikovanjem in presnovo materiala in polizdekov ali z njihovim
sestavljanjem oziroma vgrajevanjem, vzdrževanjem, in popravilo predmetov ter opravljanje osebnih in drugih storitev s
samostojnim osebnim delom.
90. člen
(1) Opravljanje domače obrti je gospodarska dejavnost, ki
jo opravlja občan na domu sam ali s člani skupnega gospodinjstva na podlagi priglasitve pristojnemu upravnemu organu.
(2) Za domačo obrt oziroma za predmete domače obrti se
štejejo izdelki, ki glede na uporabo strojev in tehnologije dela
nimajo značaja serijske proizvodnje in se izdelujejo na tradicionalen način, značilen za določeno etnografsko območje,
oziroma ki ohranjajo značilnost ročnega dela.
92. člen
Določbe tega zakona o ustanovitvi, poslovanju in prenehanju obratovalnice se ne uporabljajo za opravljanje domače
obrti.
100. člen
(1) Samostojni avtoprevoznik sme opravljati dejavnost javnega prevoza oseb in stvari z motornim vozilom v prostem
cestnem prometu, in sicer:
- prevoz oseb z avtotaksijem ali z drugimi motornimi vozili,
ki imajo z voznikovim sedežem vred največ 9 sedežev,
- prevoz stvari s tovornim motornim vozilom s prikolico, ki
je lahko opremljena z napravami za nakladanje in razkladanje
tovora.
(2) Samostojni avtoprevoznik lahko sklene z občino ali s
samoupravno interesno skupnostjo ali organizacijo združenega dela pogodbo za opravljanje prevoza potnikov v krajih,
kjer ni organiziran redni linijski promet.
(3) Prevoze iz prejšnjega odstavka lahko opravlja samostojni avtoprevoznik z avtobusom.
(4) Prevoze iz drugega in tretjega odstavka tega člena
lahko opravlja na podlagi pogodbe tudi občan kot postranski
poklic pod pogoji, ki jih določa ta zakon.
101. člen
Samostojni avtoprevoznik opravlja javni prevoz samo z
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enim od svojih vozil, ki ga upravlja sam, ali pa v njegovi
prisotnosti vozilo upravlja pri njem zaposleni sovoznik.
103. člen
(1) Samostojni brodar lahko opravlja v pomorskem obalnem prometu ter v rečnem in jezerskem prometu brodarsko
dejavnost pod naslednjimi pogoji:
1. prevoz oseb v pomorskem obalnem prometu:
- z eno potniško ladjo, ki lahko prevaža največ 50 potnikov;
- z enim morskim motornim čolnom ali s čolni na vesla;
- z eno motorno jadrnico, ki ima motor za glavni, jadra pa
na pomožni pogon ali obratno in ki ima največ deset ležišč za
posadko;
2. prevoz tovora v pomorskem obalnem prometu z eno
ladjo, ki ima največ 50 ton nosilnosti ali z enim morskim
čolnom;
3. prevoz oseb iri tovora na rekah in jezerih z motornim
čolnom ali čolnom na vesla, ki ima največ 25 sedežev ali 10
ton nosilnosti;
4. prevoz s splavi in čolni z brega na breg;
5. posojanje manjših čolnov, jadrnic in drugih plovil, ki
imajo skupaj največ 50 sedežev.
(2) Samostojni brodar lahko opravlja le eno dejavnost iz
prejšnjega odstavka, razen dejavnosti iz 5. točke, ki jo lahko
opravlja skupaj z eno od dejavnosti iz druge alinee 1. točke
oziroma iz<3. in 4. točke prejšnjega odstavka.
107. člen
(1) Za prodajo na drobno po tem zakonu se šteje prodaja:
1. Mešano industrijsko blago (v to skupino spadajo predmeti za dnevno gospodinjstvo in osebno rabo) iz naslednjih
blagovnih skupin:
- tekstilno, kratko in pleteno blago ter konfekcija,
- galanterijsko in bazarsko blago in igrače,
- vrvarski izdelki ter izdelki iz konoplje in jute,
- obutev ter izdelki iz gume, kavčuka in plastičnih snovi,
- železnina in kovinski izdelki, kmetijsko orodje in umetna
gnojila ter sredstva za varstvo rastlin,
- naftni derivati in plin za gospodinjstvo v jeklenkah,
- čebelarski material in potrebščine,
- električne naprave za gospodinjstvo in material za električno razsvetljavo,
- barve, laki, kemikalije in potrebščine,
- parfumerija, parfumerijsko in kozmetično blago,
- steklo, porcelan in keramika,
- papir, pisalne in šolske potrebščine.
2. Živila in gospodinjske potrebščine
3. Sadje in zelenjava
4. Tobačni izdelki, vžigalice in potrebščine (sem štejejo tudi
znamke, razglednice ipd)
5. Časopisni in periodični tisk.
(2) Samostojni prodajalec lahko opravlja prodajo na drobno
pod pogoji tega zakona o blagovnem prometu in sicer v kraju
in pod drugimi pogoji, ki jih določi občinska skupščina.
110. člen
(1) Samostojni prodajalec kupuje proizvode za prodajo pri
proizvajalnih organizacijah združenega dela ali v trgovinah na
debelo.
(2) Kmetijske živilske proizvode in gozdne sadeže ter obrtne
proizvode lahko kupuje prodajalna tudi pri individualnih kmetijskih proizvajalcih oziroma samostojnih obrtnikih.
111. člen
Z odlokom občinske skupščine se Lahko določi, da smejo
delovni ljudje in občani trajno ali sezonsko opravljati
določene gospodarske dejavnosti kot postranski poklic, če
imajo strokovno izobrazbo oziroma usposobljenost za opravljanje take dejavnosti po 77. členu tega zakona ter izpolnjujejo
druge predpisane pogoje.
113. člen
Oseba, ki opravlja dejavnost iz 111. člena tega zakona kot
postranski poklic, mora priglasiti in označiti prostor, v katerem opravlja to dejavnost, s svojim imenom in vrsto dejavnosti, ter inšpekcijskim in drugim organom, ki opravljajo nadzor,
omogočiti pregled svojega delovnega prostora in drugih
delovnih sredstev.
poročevalec

114. člen
Oseba, ki opravlja določeno gospodarsko dejavnost kot
postranski poklic, ne sme uporabljati dopolnilnega dela drugih oseb in ne sme imeti učencev v gospodarstvu.
116. člen
(1) Samostojni obrtnik, ki opravlja obrtno dejavnost (87.
člen tega zakona) in se ukvarja z opravljanjem storitev ter s
popravili, vzdrževalnimi deli in z izdelavo izdelkov, pri svojem
delu pa ne uporablja avtomatov ali drugih visoko produkcijskih strojev, lahko na podlagi pogodbe o delovnem razmerju
zaposli največ 5 delavcev.
(2) Če se samostojni obrtnik ukvarja s storitvami (popravili,
vzdrževalnimi deli, izdelavo posameznih izdelkov po individualnih naročilih, merah, načrtih in zahtevah naročnikov) ali v
tem okviru opravlja dejavnosti po pogodbi z organizacijo
združenega dela, mu lahko občinski upravni organ na podlagi
predpisa občinske skupščine dovoli, da sme zaposliti tudi več
kot 5 delavcev, toda največ.7 delavcev.
117. člen
(1) Ne glede na določbe prejšnjega člena lahko samostojni
obrtnik zaposli največ:
1. enega delavca
- če opravlja storitve z gradbeno ali kmetijsko mehanizacijo z avtodvigali, z avtovleko, z viličarji ali z vlečnicami;
2. največ tri delavce:
- če se ukvarja s tako proizvodnjo ali storitvami, ko z
uporabo avtomatov in drugih visoko produkcijskih strojev
opravlja storitve ali proizvaja za tržišče v linijsko kontinuiranem tehnološkem procesu z enostavno predelavo surovin;
- če se ukvarja z izdelovanjem umetnih mineralnih vod,
brezalkoholnih in alkoholnih pijač ter z izdelavo drugih živilskih izdelkov, ki se izdelujejo z avtomati in se prodajajo
neposredno na mestu izdelave;
- če se obrtna delavnica ukvarja s predelavo in izdelavo ter
s prodajo živil (v mlinarstvu, predelavi sadja ipd.), razen
mesarstva, pekarstva in slaščičarstva.
(2) Mnenje o tem, ali spada opravljanje določene dejavnosti
po načinu dela in glede na uporabo avtomatov ali drugih
visoko produkcijskih strojev pod dejavnosti, naštete v 116.
členu ali med dejavnosti, naštete v tem členu, daje Republiški
sekretariat za industrijo po poprejšnjem mnenju Gospodarske
zbornice Slovenije.
118. člen
(1) Samostojni gostinec lahko zaposli:
1. v bifeju največ dva delavca,
2. v drugih gostinskih obratih največ pet delavcev.
(2) Pristojni občinski upravni organ lahko izjemoma dovoli,
da lahko gostinski obrat v sezoni ali v posebnih primerih (ob
sobotah, nedeljah in praznikih, ob prireditvah in podobno)
uporablja dodatno delo drugih oseb po pogodbi o delu.
Število zaposlenih delavcev skupaj z delavci, ki opravljajo
dodatno delo po pogodbi o delu, pa ne sme preseči deset
delavcev.
(3) Pristojni občinski upravni organ lahko dovoli, da samostojni gostinec, ki se pretežno ukvarja s pripravo in strežbo
tople hrane oziroma sprejema goste tudi na prenočevanje ali
v turističnem kraju gostom nudi penzionske storitve, zaposli
več kot 5 delavcev, toda največ 10 delavcev.
123. člen
V skupni obratovalnici je lahko ne glede na število ustanoviteljev po 82. členu tega zakona zaposlenih največ toliko
delavcev, kot je določeno za eno obratovalnico.
126. člen
(1) Za dopolnilno delo drugih delavcev po tem zakonu se
šteje tudi delo družinskih članov samostojnega obrtnika, če
jim je to edina ali glavna zaposlitev in če z njim sklenejo
pismeno pogodbo o zaposlitvi, tako kot določa zakon oziroma kolektivna pogodba in so na tej podlagi zavarovanci
zdravstvenega ter pokojninskega in invalidskega zavarovanja.
(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se delo
zakonca samostojnega obrtnika ne všteva v število drugih
delavcev, ki jih sme zaposliti samostojni obrtnik.
(3) V število drugih delavcev, ki jih sme zaposliti samostojni
poročevalec

obrtnik, se ne všteva delo tistih delavcev, ki za določen čas
nadomeščajo delavce, odsotne zaradi bolezni, opravljanja
vojaških ali drugih obveznosti; to delo ne šteje za dopolnilno
delo drugih tudi v primeru predčasnega povratka odsotnega
delavca, vendar le do izteka časa, za katerega je sklenjeno
delovno razmerje.
(4) Delo učencev v gospodarstvu se ne šteje za dopolnilno
delo drugih delavcev.
(5) Za dopolnilno delo drugih delavcev se tudi ne šteje delo
učenca v gospodarstvu, ki je že opravil strokovni izpit, in sicer
za čas, ki je obrtni delavnici potreben z uskladitev števila
zaposlenih delavcev, vendar najdalj šest mesecev po opravljenem izpitu oziroma najdalj eno leto, če mora taka oseba v tem
času na odslužitev vojaškega roka.
128. člen
(1) če samostojni obrtnik umre, lahko njegov zakonec oziroma mladoletni otroci, ki nimajo potrebnih dohodkov za
preživljanje, vodijo obratovalnico po poslovodji.
(2) Šteje se, da zakonec oziroma mladoletni otroci nimajo
potrebnih dohodkov za preživljanje, če dohodek na družinskega člana ne presega zneska, ki daje delavcu v rednem
delovnem razmerju pravico do otroškega dodatka.
(3) Osebe iz drugega odstavka tega člena morajo v treh
mesecih po smrti imetnika dovoljenja o tem obvestiti pristojni
občinski upravni organ, ki izda ustrezno odločbo.
(4) Poslovodja je lahko samo oseba, ki izpolnjuje pogoje iz
74. člena tega zakona.
(5) Vodstvo poslovanja po poslovodji se dovoli za čas,
dokler trajajo razmere po prvem odstavku tega člena.
129. člen
(1) Samostojnemu obrtniku, ki ustanovi obratovalnico, v
kateri opravlja gospodarsko dejavnost sam ali z dopolnilnim
delom drugih oseb, pripada osebni dohodek po merilih,
določenih v družbenem dogovoru, ki ga sklenejo Izvršni svet
Skupščine SR Slovenije, Gospodarska zbornica Slovenije in
Republiški svet Zveze sindikatov Slovenije.
(2) Samostojni obrtnik uresničuje svoje obveznosti in pravice iz osebnega dohodka po prvem odstavku tega člena kot
delavci v organizacijah združenega dela.
131. člen
Ko se od celotnega prihodka obratovalnice odštejejo materialni stroški poslovanja, amortizacija, zakonske in pogodbene obveznosti, osebni dohodek delavcev in samostojnega
obrtnika, sredstva za skupno porabo po 5. in 129. členu tega
zakona, sredstva, ki jih je samostojni obrtnik vložil v razširitev
materialne osnove svoje dejavnosti, če je zanje priznana
posebna davčna olajšava, ter davek iz dohodka od obrtne
dejavnosti, pripada ostanek dohodka samostojnemu obrtniku, v obsegu in pod pogoji, ki jih določa zakon.
136. člen
(1) Delo obratovalnic, skupnih obratovalnic, pogodbenih
organizacij združenega dela in obrtnih zadrug nadzorujejo
pristojni občinski upravni organi in organi inšpekcije.
(2) Delo samostojnih brodarjev po tem zakonu nadzoruje
pristojna luška kapetanija ali luška izpostava oziroma pristojni občinski upravni organ.
(3) Za nadzor nad delom pogodbenih organizacij združenega dela in obrtnih zadrug se smiselno uporabljajo predpisi
o nadzorstvu nad delom organizacij združenega dela, če ni s
tem zakonom drugače določeno.
139. člen
(1) Z denarno kaznijo od 10.000 do 100.000 dinarjev se
kaznuje za gospodarski prestopek pogodbena organizacija
združenega dela, če se ukvarja z dejavnostjo, za področje
katere se ne more ustanoviti pogodbena organizacija po
drugem odstavku 22. člena tega zakona.
(2) Z denarno kaznijo od 1.000 do 10.000 dinarjev se kaznuje odgovorna oseba pogodbene organizacije, ki stori
gospodarski prestopek iz prejšnjega odstavka.
140. člen
(1) Z denarno kaznijo od 500 do 10.000 dinarjev se kaznuje
za prekršek:
O) , 'TlOtSOmBŽ
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1. kdor trajno ali sezonsko opravlja gospodarsko dejavnost
brez obrtnega dovoljenja;
2. kdor trajno ali sezonsko opravlja dejavnosti domače obrti
ali drugo gospodarsko dejavnost kot postranski poklic ali
kdor sprejema goste na prenočišče in hrano, ne da bi to
priglasil občinskemu upravnemu organu, ali kdor opravlja to
dejavnost v nasprotju s tem zakonom,
3. samostojni obrtnik, ki uporablja pri opravljanju svoje
dejavnosti dopolnilno delo drugih oseb brez dovoljenja pristojnega občinskega upravnega organa ali v nasprotju s tem
dovoljenjem;

4. samostojni obrtnik, ki opravlja gospodarsko dejavnost v
nasprotju z obrtnim dovoljenjem;
5. samostojni obrtnik, ki ustanovi skupno obratovalnico v
nasprotju s tem zakonom;
6. samostojni obrtnik, ki prodaja v obrtni delavnici tuje
izdelke v nasprotju s tem zakonom;
7. samostojni obrtnik, ki ne priglasi v predpisanem roku
registrskemu organu sprememb, ki so naltale glede podatkov, vpisanih v register.
V primerih iz 1. in 6. točke prejšnjega odstavka se poleg
kazni izreče tudi varnostni ukrep odvzema premoženjske koristi.

PREDLOG ZAKONA
o spremembah in dopolnitvah zakona
o upravnih taksah (ESA-609)
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na 58. seji dne 28.
3. 1985 določil besedilo:
- PREDLOGA ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O UPRAVNIH TAKSAH,
ki vam ga pošiljamo v obravnavo na podlagi prve alinee
210. člena, 261. in 262. člena poslovnika Skupščine SR
Slovenije.
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na podlagi 85.
1. člen
V zakonu o upravnih taksah (Uradni list SRS, št.
7-77/72, 23-1470/77, 11-539/79 in 23-1154/82) se v
24. členu v drugem in četrtem odstavku znesek
»40 dinarjev« nadomesti z zneskom »80 dinarjev«.
2. člen
Taksna tarifa upravnih taks se spremeni in dopolni tako, da se glasi:
TAKSNA TARIFA
I. VLOGE
Tar. št. 1
Za prošnjo, zahteve, predloge, prijave, priglasitve, če ni v tej tarifi predpisana kakšna druga
taksa
Opomba:
Taksa se ne plača za poznejše vloge, s katerimi
zahteva stranka le hitrejši postopek o že vloženi
zahtevi.
Tar. št. 2
Za pritožbo zoper odločbo, izdano v upravni stvari

Taksa
v dinarjih
20

80

II. ODLOČBE
Tar. št. 3
Za vse odločbe, za katere ni predpisana posebna
taksa
Opomba:
1. če se izda ena odločba na zahtevo več oseb.
se plača taksa po tej tarifni številki tolikokrat,
kolikor je oseb. katerim se odločba vroči;
2. za odločbe o pritožbah se ne plača taksa.
Tar. št. 4
Za odločbe o zahtevi tujca za sprejem v državljanstvo SR Slovenije (12. do 15. in 24. člen zako32

80

člena poslovnika Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije
določil, da bosta kot njegova predstavnika pri delu skupščinskih delovnih teles sodelovala:
- Tone PENGOV, direktor Republiške uprave za družbene prihodke,
- Ivan ROJC, namestnik direktorja Republiške uprave za
družbene prihodke.
na o državljanstvu Socialistične republike Slovenije- Uradni list SRS, št. 23-1059/76) ali za prenehanje državljanstva SR Slovenije (18. do 20. člen
zakona o državljanstvu Socialistične republike
Slovenije) ali za odločbo o ugotovitvi, da je državljanu SR Slovenije državljanstvo, zaradi odreka
prenehalo (2:1. in 22. člen zakona o državljanstvu
Socialistične republike Slovenije)
Opomba:
1. če gre za sočasen sprejem članov iste družine v državljanstvo SR Slovenije, za sočasen odpust ali sočasno ugoditev odreku državljanstva za
člane iste družine, se plača za vse družinske člane
ena sama taksa;
2. takse za odločbo o sprejemu tujca v državljanstvo SR Slovenije ne plača oseba, ki uživa
status begunca.
Tar. št. 4a
Za odločbo o zahtevi državljana druge socialistične republike za sprejem v državljanstvo SR
Slovenije
Opomba:
1. če gre za sočasen sprejem članov iste družine v državljanstvo SRS se plača za vse družinske
člane ena sama taksa.
Tar, št. 5
Za izdajo, podaljšanje ali izdajo dvojnika potne
listine za potovanje v inozemstvo:
1. za jugoslovanske državljane:
a) za izdajo potne listine
b) za podaljšanje veljavnosti potne listine
c) za izdajo skupne (kolektivne) potne listine za
vsako osebo
č) za izdajo potne listine za stalno prebivališče
v tujini
d) za izdajo otroške potne listine
2. za tuje državljane:
a) za izdajo potnega lista za tujce
b) za izdajo turistične propustnice
c) za izdajo potne listine osebi brez državljanstva

Taksa v
dinarjih

5.000

1.200

900
600
120
2.500
180
1.000
300
1.000
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Taksa v
dinarjih
č) za izdajo potne listine beguncem
Opomba:
1 za dvojnike potnih listin iz te tar. št. se plača
dvojna taksa;
2. za diplomatske in službene potne listine se
taksa ne plača;
3. za istočasno izdajo, podaljšanje veljavnosti
ali za izdajo dvojnika, v katerem so istočasno
vpisani tudi družinski člani, se plača za vse osebe
samo ena taksa;
4. za naknadni vpis družinskih članov v potno
listino se plača taksa po 1. točki pod b) te tarifne
številke, ne glede na to, koliko družinskih članov
se naenkrat vpiše v potno listino;
5. organ, ki izda potno listino tujcu ali beguncu, lahko zavezanca oprosti plačila takse, če je ne
zmore plačati.
Tar. št. 6
Za vizum na potni listini in za dovoljenja, našteta v tej tarifni številki:
1. za jugoslovanske državljane:
a) za vizum za neomejeno število potovanj
b) za vizum na skupni (kolektivni) potni listini
(za eno potovanje) za vsako osebo
2. za tuje državljane:
a) za vizum za eno potovanje ali za tranzitni
vizum
b) za vizum za večkratno potovanje
c) za vizum za neomejeno število potovanj
č) za vizum dvojnika potne listine
d) za vizum na skupni (kolektivni) potni listini
ali seznam oseb za vsako osebo
e) za odhodni vizum na potni listini
f) za odhodno prihodni vizum izdan na mejnem
prehodu
g) za tranzitni vizum izdan na mejnem prehodu
h) za odhodni vizum izdan na mejnem prehodu
3. za dovoljenje za začasno bivanje:
a) z veljavnostjo do treh mesecev
b) z veljavnostjo od treh do šestih mesecev
c) z veljavnostjo od šestih do dvanajstih mesecev
Opomba:
1. za vizum na potni listini, v katero so vpisani
tudi družinski člani, se plača ena taksa;
2. za vizum na potni listini za begunca se ne
plača taksa, kadar se nosilec potne listine izseljuje iz Jugoslavije;
3. organ, ki izda vizum na potni listini za tujce,
lahko takšnega zavezanca oprosti plačila takse za
vizum, glede na premoženje in podobno.
Tar. št. 7
1. za dovoljenje za gibanje izven mejnega prehoda
2. za začasno dovoljenje za zadrževanje na
mejnem prehodu
3. za stalno dovoljenje za zadrževanje na mejnem prehodu300
4. za dovoljenje za gibanje in bivanje na mejnem prehodu
5. za začasno dovoljenje za gibanje in muditev
v mejnem pasu
6. za stalno dovoljenje za gibanje in muditev v
mejnem pasu
Opomba:
Lastniki zemljišč v mejnem pasu in občani, ki se
mudijo v mejnem pasu v zvezi z opravljanjem
dejavnosti ali drugimi delovnimi nalogami, ne
plačajo takse po 6. točki te tarifne številke, temveč po tar. št. 3 taksne tarife.
Za orožni list:
1. za samokres
poročevalec
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2. za drugo orožje
Za dovoljenje za posest orožja
Opomba:
1. taksa po tej tarifni številki se plača za vsako
posamezno orožje;
2. taksa po tej tarifni številki se ne plača za
orožje, ki ga imajo narodna zaščita, strelske organizacije in organizacije zveze rezervnih vojaških
starešin za strelske vaje in tekmovanja, ter za
orožje, ki ga imajo organizacije združenega dela
in druge organizacije za čuvanje družbenega premoženja. Takse ne plačajo tudi občani, ki poklicno opravljajo delo lovskega, ribiškega in naravovarstvenega čuvaja in sicer za eno okrožje;
3. za dvojnik orožnega lista se plača za vsako
posamezno orožje polovična taksa iz te tarifne
številke;
'4. za zamenjavo poškodovanega ali izrabljenega orožnega lista oziroma dovoljenja se ne plača
taksa po tej tarifni številki, temveč po tar. št. 3
taksne tarife.

300

Tar. št. 9
Za akt, s katerim pridobi občan pravico z osebnim delom in s svojimi sredstvi samostojno opravljati gospodarsko ali negospodarsko dejavnost
Za potrdilo o priglasitvi opravljanja gospodarskih dejavnosti kot postranski poklic
Tar. št. 10
Za odločbo, s katero se dovoljuje vpis plovnega
objekta na morju:
1. za vpis v vpisnik ladij na morju
2. za vpis ostalih plovnih objektov, razen čolnov3. za vpis v evidenco čolnov na morju
Opomba:
Taksa po tej tarifni številki se ne plača za plovne
objekte, ki so namenjeni izključno le za civilno
zaščito in gasilsko službo.

90
800
1.400
1.800
420
200
600
800
600
600
1.000
1.300
1.500

90
60

60
60
300

Tar. št. 8
1.600

Taksa v
dinarjih
1.200
500

1.200
600

2.400
480
240

Tar. št. 11
Za odločbo, s katero se dovoljuje prvi vpis plovnih objektov notranje plovbe v register oziroma
evidenco

200

Tar. št. 11 a
Za dovoljenjfe za vnašanje ali razširjanje tuje
tiskane stvari

500

Tar. št. 11 b
Za izdajo dovoljenja za promet z eksplozivnimi
snovmi

500

Tar. št. 12
Za pripustitev -k vozniškemu izpitu, za izdajo
vozniškega dovoljenja, prometnega dovoljenja za
motorno in priklopno vozilo, prometnega dovoljenja za traktor ali traktorski priklopnik, potrdila o
znanju predpisov o varnosti cestnega prometa
Za podaljšanje veljavnosti vozniškega dovoljenja, prometnega dovoljenja za motorno in priklopno vozilo
Za dvojnik vozniškega dovoljenja, prometnega
dovoljenja ali potrdila o znanju predpisov o varnosti cestnega prometa
Za vsako spremembo, ki vpliva na spremembo
podatkov o vozilu v prometnem dovoljenju120
Opomba:
Za zamenjavo poškodovanega ali izrabljenega
vozniškega dovoljenja ali prometnega dovoljenja
se ne splača taksa po tej tarifni številki, temveč po
tar. št. 3 taksne tarife.

240
120
500
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III. POTRDILA
Tar. št. 13
Za potrdila, ki jih izdajajo organi na podlagi
uradnih evidenc, če ni drugače predpisano
Za potrdila, izdana na podlagi posebnega ugotovitvenega postopka
Opomba:
Za prvi izpisek iz rojstne in poročne matične
knjige ali matične knjige umrlih se ne plača taksa.

Taksa v
dinarjih
40
80

Tar. št. 14
Za dvojnik listine o končani šoli ali strokovni
kvalifikaciji

80

Tar. št. 15
Za potrdila in spričevala, s katerimi se dokazuje
poreklo ali vrednost, količina in kakovost ali
zdravstvena neoporečnost blaga
Opomba:
Ta taksa se ne plača za tuje potne deklaracije,
ki spremljajo spremni list.

120

Tar. št. 15 a
Za določbo o spremembi osebnega imena, izdano na zahtevo stranke
Opomba:
Če gre za spremembo osebnega imena zaradi
spremembe družinskega razmerja se ne plača
taksa po tej tar. št., temveč po tar. št. 3 te taksne
tarife.

1.200

Tar. št. 15 b
Uradno dejanje sklepanja zakonske zveze

600

IV. OVERITVE, PREDPISI IN PREVODI
Tar. št. 16
Za overitve podpisa, rokopisa in prepisa:
1. za overitve vsakega podpisa
2. za overitev avtentičnosti rokopisa ali za overitev predpisa od vsake polpole izvirnika40
Opomba:
1. s polpolo je v tej taksni tarifi mišljen list
papirja formata A-4 ali manjši;
2. če je rokopis.oziroma prepis, ki naj se overi,
pisan v tujem jeziku, se plača dvojna taksa iz
druge točke te tarifne številke.

2. nad 5.000 dinarjev do 10.000 dinarjev
3. nad 10.000 dinarjev do 15.000 dinarjev
4. za vsak dinar nad 15.000 dinarjev po 0,5%,
vendar največ 1.200 dinarjev
5. Če je vrednost pogodbe neocenljiva
Za overitev podaljšanja veljavnosti pogodbe se
plača 50% takse iz prve točke oziroma druge
točke te tarifne številke
Za overitev pooblastila
Opomba:
1. da gre za overitev pogodbe se šteje tudi, če
se overijo samo podpisi pogodbenih strank;
2. vsaka sprememba vsebine pogodbe se šteje v
taksnem pogledu za novo pogodbo;
3. taksa po prvem odstavku te tarifne številke se
plača od vrednosti, ki je navedena v pogodbi;
4. Če je vrednost pogodbe ocenljiva, pa ni navedena, se plača za overitev pogodbe dvojna taksa
4. točke te tarifne številke.
Tar. št. 22
Za prepise oziroma fotokopije uradnih aktov ali
listin, ki se predpišejo pri državnem organu:
1. Če jih prepišejo oziroma fotokopirajo prizadete osebe, od polpole izvirnika
2. če jih prepiše oziroma fotokopira organ, od
polpole izvirnika
3. če prepiše oziroma fotokopira organ akte ali
listine v tujem jeziku, od polpole izvirnika
Tar. št. 23
Za prevode iz enega jezika v drugega:
1. če besedilo izvirnika ne presega 100 besed
2. če obsega besedilo izvirnika več kot 100 besed
od vsake cele ali začete polpole prevoda

Taksa v
dinarjih
400
600
200

400

20
80
120
120
240

V. GEODETSKE TAKSE
Tar. št. 24
40

Tar. št. 17
Za overitev prevoda se plača 30% taksa iz tarifne številke 23 te taksne tarife.
Opomba:
Če organ besedilo tudi prevede in overi prevod,
se plača poleg takse po tej tarifni številki taksa po
tar. številki 23 te taksne tarife.
Tar. št. 18
Za overitev poslovnih knjig se plača od vsake
knjige
Opomba:
Taksa po tej tarifni številki se plača tudi za
overitev kartoteke, ki nadomestuje poslovno
knjigo.

40

Tar. št. 19
Za overitev načrta
Opomba:
Za overitev kopije katastrskega načrta se ne
plača taksa po tej tarifni številki, temveč po tar. št.
20 te taksne tarife.
Tar. št. 20
Za overitev kopije načrta (risbe) se plača od
celega ali začetega kvadratnega metra
Tar. št. 21
Za overitev pogodbe, katere vrednost znaša
1. do 5.000 dinariev

200

60
200

Za izvedbo sprememb v operatu zemljiškega
katastra v postopku njegovega rednega vzdrževanja se plača taksa v gotovini in znaša za spremembo v površini parcele, ki je nastala zaradi
spremembe v posestni meji ali zaradi delitve parcele po parcelaciji zemljišč, od vsake parcele po
novem stanju
Opomba:
1. takso te tarifne številke plača lastnik ali uporabnik. v čigar posestnem listu se je izvedla sprememba:
2. taksa po tej tarifni številki se obračuna po
izvedbi sprememb v operatu zemljiškega katastra,
pobere pa jo občinski organ za družbene prihodke po seznamu, ki ga sestavi občinski geodetski
organ,
Tar. št. 25
1. za preris dela detajla iz načrtov zemljiškega
katastra se plača taksa po številu točk in znaša:
a) do 10 točk
b) za vsako nadaljnjo točko nad 10 točk
2. za preris dela detajla iz načrtov zemljiškega
katastra v primeru, ko ni možno obračunati takse
po številu tokčk ter za preris dela detajla iz topografskih načrtov, načrtov katastra komunalnih naprav in drugih grafičnih prikazov geodetske službe. se plača taksa za vsako porabljeno delovno
uro
3. Za prepis posestnega lista ali drugih delov
operata zemljiškega katastra ali za izpisek iz njih
se .plača taksa po številu postavk in znaša:
a) do 10 postavk100
b) za vsako postavko nad 10 postavk
4. za mehanično kopiranje delov detajla iz načrtov in grafičnih prikazov i z 1. in 2. točke te tarifne
številke ter za mehanično kopiranje posestnih
listov ali drugih delov operata zemljiškega katastra iz 3. točke te tarifne številke se plača taksa

200

100
10

350

10

poročevalec
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i

Taksa v
dinarjih
glede na obseg kopije in znaša za format A-4.
5. če se preris, prepis ali kopija, izdelana po
prejšnjih točkah te tarifne številke, razmnožuje,
se plača taksa za vsak tako razmnožen izvod
6. za prerise in prepise delov elaboratov in
operatov pri občinskem geodetskem organu, ki
niso zajeti v prejšnjih točkah te tarifne številke ali
v drugih tarifnih številkah te taksne tarife, se
plača taksa za vsako porabljeno delovno uro
Opomba:
1. kot število točk po 1. točki te tarifne številke
je mišljen seštevek hektarjev in števila zaključenih
parcel ter števila delov parcel, ki se nanašajo na
vodotoke, komunikacije in druge dolžinske objekte: površina manjša kot en hektar, se šteje za cel
hektar;
2. kot postavka po 3. točki te tarifne številke je
mišljena vsaka prepisana vodoravna vrsta iz kateregakoli dela operata zemljiškega katastra;
3. taksa po 3. točki te tarifne številke se plačuje
tudi za potrdila, ki jih izda občinski geodetski
organ, če se v potrdilu navajajo podrobni podatki
o posameznih parcelah;
4. taksa po 1. in 3. točki te tarifne številke se
računa posebej za vsak list načrta oziroma grafičnega prikaza in posebej za vsak del operata
zemljiškega katastra;
5. taksa po tej tarifni številki se ne plača, če so
zahtevani podatki namenjeni za potrebe izdelave
in vzdrževanja katastrov, načrtov, kart in drugih
evidenc geodetske službe ter za potrebe izdelave
in vzdrževanja z zakonom predpisanih evidenc
podatkov o prostoru, ki se vodijo po načelih družbenega sistema informiranja;
6. uporabniki geodetskih podatkov, ki sofinancirajo izvedbo programov geodetskih del, ne
plačajo za kopije, prerise in prepise nobene takse.
Tar. št. 26.
1. za prepis podatkov o koordinatah in nadmorskih višinah geodetskih točk ter mejnikov državne
meje se plača taksa za vsako točko, in to:
a) za koordinate (XYZ)
b) za nadmorsko višino (reperja)
2. za preris topografije geodetske točke brez ali
skupaj s podatki o koordinatah in nadmorski višini točke se plača taksa od vsake topografije
3. za mehanično kopiranje topografije geodetskih
točk se plača taksa glede na obseg kopije in
znaša za kopijo formata A-4
4. če se preris, prepis ali kopija izdelana po
prejšnjih točkah te tarifne številke, nadalje razmnožuje, se plača za vsak tako razmnoženi izvod
taksa
Opomba:
Za plačevanje takse po tej tarifni številki veljata
5. in 6. točka opomb k tar. št. 25 te taksne tarife.
Tar. št. 27
1. za mehanično kopiranje celih listov načrtov,
kart in drugih grafičnih prikazov geodetske službe, večjih od formata A-3 ter aeroposnetkov, se
plača taksa in znaša
a) za vsako prvo kopijo lista načrta karte ali
aerofotoposnetka
b) za vsako nadaljnjo kopijo
2. za mehanično kopiranje celih listov kart geodetske službe do formata A-3 se plača taksa in
znaša
a) za vsako prvo kopijo lista karte
b) za vsako nadaljnjo kopijo
Opomba:
1. za tiskanje kopije načrtov in kart iz te tarifne
številke se ne plača taksa;
2. Za plačevanje takse po tej tarifni številki
poročevalec

100
40

350

veljata 5. in 6. točka opomb k tar. št. 25 te taksne
tarife.
Tar. št. 28
Če napravi prepise, prerise ali
številki 25 in tarifni številki 26
organizacija združenega dela ali
cija po svojem strokovnjaku,
ustrezne takse.

kopije po tarifni
te taksne tarife
druga organizaplača polovico

Tar. št. 29
1. za overitev prerisa ali kopije načrta, karte ali
drugega grafičnega prikaza geodetske službe v
velikosti formata A-4 se plača taksa
2. za overitev prerisa ali kopije, ki je večja od
formata A-4 se plača poleg osnovne takse še
tolikokrat po 20 dinarjev, za kolikor formatov A-4
je kopija večja od A-4 formata
3. za overitev prepisa ali izpiska iz operata in
elaborata uradnih geodetskih evidenc se plača
taksa od A-4 formata, ki je bil uporabljen za prepis
ali izpisek in znaša
a) za prvi A-4 format
b) za vsak nadaljnji A-4 format
Opomba;
1. za overitev načrta po tej tarifni številki se ne
plača taksa po tarifni številki 19 te taksne tarife;
2. začeti A-4 format iz 1., 2. in 3. točke te tarifne
številke se računa kot celi A-4 format;
3. za plačevanje takse po tej tarifni številki velja
6. točka opomb k tarifni številki 25 te taksne tarife.
VI. GRADBENE TAKSE
Tar. št. 30
Za akt, s katerim se izdaja lokacijsko dovoljenje
Se črta.

150
100

40

500
125

200
50

50

50
25

500

Tar. št. 31

Tar. št. 32
Za akt s katerim se priglasi zidanje gradbenega
objekta, za katerega se ne plača taksa po tar. št.
30 in 35 te taksne tarife
50
50

Taksa v
dinarjih

Tar. št. 33
Za akt, s katerim se dovoljuje gradnja hidrotehničnih naprav za izkoriščanje vodnih sil za naprave za vodovode ter za drugačne vodne zajeme:
a) z zmogljivostjo do 1.000 litrov v sekundi
b) z zmogljivostjo nad 1.000 do 3.000 litrov v
sekudni
c) z zmogljivostjo nad 3.000 litrov v sekundi
7.500

200

300
1.500

Opomba:
Taksa po tej tarifni številki se ne plačuje za
dovoljenja, za katera se plačuje taksa po tarifni
številki 35 te taksne tarife.
Tar. št. 34
Za dovoljenja za postavitev radijske postaje
Opomba:
1. za zamenjavo oziroma podaljšanje veljavnosti dovoljenja se plača polovica takse iz te tar. št.;
2. radioamaterji, ki so člani Zveze radioamaterjev Jugoslavije, ne plačajo takse po tej tarifni
številki.

1.200

Tar. št. 35
Za dovoljenje za graditev, ki se izdaja po zakonu o graditvi investicijskih objektov, se plača taksa po vrednosti:
1. če znaša vrednost objekta do 20 milijonov
dinarjev
2. Če znaša vrednost objekta nad 20 do 40
milijonov dinarjev
in 0,757°° od vrednosti nad 20 milijonov dinarjev;
3. če znaša vrednost nad 40 do 80 milijonov
dinarjev

0,17°°
4000
7.000
35

in 0,057°° od vrednosti nad 40 milijonov dinarjev
4. če znaša vrednost nad 80 do 160 milijonov
dinarjev
in 0,037°° od vrednosti nad 80 milijonov dinarjev;
5. če skupna vrednost presega 160 milijonov
dinarjev
Tar. št. 36
Za pregled kraja, kjer naj se postavi zgradba ali
naprava, če znaša predračunska vrednost:
1. do 1.000.000 dinarjev
2. nad 1.000.000 dinarjev
Tar. št. 37
Za pregled celih stavb ali posameznih prostorov, da se dovoli njihova uporaba:
1. do 10 prostorov
2. nad 10 prostorov
Za pregled drugih gradbenih objektov (novih,
obnovljenih ali adaptiranih), da se dovoli njihova
uporaba, se plača 0,57°° od obračunske vrednosti
objekta
Opomba:
1. taksa po drugem odstavku te tarifne številke
ne sme presegati 12.000 dinarjev;
2. taksa po drugem odstavku te tarifne številke
se ne nanaša na objekte, za katere je za pregled v
zvezi z dovoljenjem, da smejo začeti z obratovanjem, predpisana posebna taksa v tarifni številki
38 te taksne tarife.
Tar. št. 38
Za tehnični pregled strojnih, električnih, elektrostrojnih, plinskih, toplovodnih in drugih naprav, ki morajo biti po veljavnih predpisih pregle-

Taksa v
dinarjih
11.000
20.00

Taksa v
dinarjih
dane, da se dovoli njihova uporaba, se plača
taksa od delovne ure po
Opomba:
Taksa po tej tarifni številki se zaračuna za vsako
celo ali začeto delovno uro vsakega delavca, ki
sodeluje pri tehničnem pregledu.

350

VII. RAZNO
400
2.000
400
1.200

Tar. št. 39
Za hrambo (depozit) denarja, stvari in vrednostnih papirjev, ki jih izročijo deponenti v hrambo organom, se plača na leto od vsakih začetih
400 dinarjev vrednosti
Opomba:
1. če vrednost stvari ni znana, se ugotovi s
cenitvijo;
2. taksa iz te tarifne številke se plača za prvo
leto vnaprej, za druga leta pa takrat, ko se depozit
dvigne; začeto leto se šteje za celo;
3. če se depozit na zahtevo deponenta prenese
od enega depozitarja k drugemu, se plača za
prenos enoletna taksa;
4. ta taksa se ne plača za depozite, položene na
zahtevo državnega organa oziroma po uradni
dolžnosti, če se depozit pravočasno dvigne.
Tar. št. 40
Na opomin za plačilo dolžne takse

40

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

SKUPŠČINA SR SLOVENIJE
IZVRŠNI SVET
OBRAZLOŽITEV
lagatelj ustrezno spremenil taksne zneske v tarifni št. 5 in tar.
Zbor združenega dela in zbor občin Skupščine SR Slovenije
št. 6, ki se nanašajo na tuje državljane. Tovrstne določbe so
sta dne 30. 1. 1985 obravnavala predlog za izdajo zakona o
bile hkrati tudi razgrajene in usklajene z upravnimi dejanji po
spremembah in dopolnitvah zakona o upravnih taksah z
zakonu o prehodu čez državno mejo in gibanju v mejnem
osnutkom zakona. Oba zbora sta sklenila, da sprejmeta predpasu (Uradni list SFRJ, št. 34/79) in pravilniku o kontroli
log za izdajo zakona z osnutkom in da Izvršni svet Skupščine
prehajanja čez državno mejo in o gibanju, muditvi, naseljevaSR Slovenije pripravi predlog zakona.
nju, lovu in ribolovu v mejnem pasu (Uradni list SFRJ, št. 14/
Pri pripravi predloga zakona je preglagatelj proučil pri80). Pripominjamo tudi, da predlagana višina taksnih zneskov
pombe, mnenja in stališča podana v postopku skupščinske
ne odstopa bistveno od višine v osnutku zakona.
obravnave ter pobudo zveznega sekretariata za notranje
Pripomba skupine delegatov v Zboru občin iz Postojne k
zadeve in jih upošteval tako, da je ustrezno spremenil in
tarifni številki 7, da naj se določi posebna taksa za začasno
dopolnil posamezne določbe osnutka zakona. V kolikor nekadovoljenje, za gibanje in muditev v mejnem pasu in za stalno
terih podanih mnenj, pripomb, stališč in predlogov predlagadovoljenje za gibanje in muditev v mejnem pasu, je upoštetelj ni upošteval, je to posebej obrazložil.
vana. Dodana je le opomba, da lastniki zemljišč in delavci v
Skupina delegatov Zbora združenega dela in Zbora občin iz
mejnem pasu plačajo nižjo takso in to po splošni taksni št. 3 v
Ljubljane Moste-Polje, je predlagala, da naj bi zakon vseboval
višini 80 din, s čimer bi jih izenačili z občani, ki imajo v
samo osnovne taksne zneske, ki bi se po potrebi večkrat letno
mejnem pasu stalno prebivališče.
valorizirali. Pooblastilo za valorizacijo naj bi imel Izvršni svet
K tar. št. 12. je skupina delegatov v Zboru občin iz mesta
SRS. Predlagatelj ugotavlja, da iz pravno tehničnega vidika
Ljubljane dala pripombo, da bi bilo ekonomičneje, če bi
predlog ni sprejemljiv. Takse se plačujejo v taksnih vrednotnitaksni zneski vsebovali tudi stroške tiskovin in obrazcev dovocah, katerih posamična vrednost je točno določena. V priljenj ter bili temu ustrezno višji. S tem bi skrajšali čas rešitve
meru, da bi se takse zviševale z valorizacijskim količnikom,
zadeve ter zmanjšali število delavcev, ker bi stranka s plačitaksni zneski ne bi bili zaokroženi in se tako ne bi mogli
lom takse poravnala vse obveznosti v zvezi s postopkom.
izraziti v veljavnih taksnih vrednotnicah. Da bi se zagotovila
Pripombe ni bilo mogoče upoštevati, ker se' cena tiskovin in
primerna višina taksnih zneskov, bi bilo potrebno objavljati
obrazcev med letom večkrat spreminja, medtem, ko spretaksno tarifo v celoti, kar pa-je iz zakonodajno pravnega vidika
memba višine takse terja celoten postopek v zvezi s sprejemanemogoče, ker je taksna tarifa sestavni del zakona o upravnih
njem zakona tako da taksa hitro ne bi več krila stroškov
taksah.
tiskovin ter bi morala te stroške kriti družbenopolitična skupZvezni sekretariat za notranje zadeve ugotavlja, da tujci, ki
nost in ne stranka sama, kakor to določa tudi zakon o splošprihajajo v našo državo, plačujejo za vizume, potne liste in
nem upravnem postopku.
dovoljenja takse v različnih višinah odvisno od republike, v
Na pripombo delegata v Zboru občin iz Tržiča glede nejakateri zahtevajo te listine. Takšne razlike po nepotrebnem
snosti tar. št. 15 a predlagatelj pojasnjuje, da je besedilo
ustvarjajo negativen vtis o našem družbenopolitičnem
usklajeno z izrazoslovjem v zakonu o osebnem imenu, ki to
sistemu pri tujih državljanih ter zmanjšujejo ugled našemu
upravno dejanje opredeljuje.
turizmu. Zvezni sekretariat za notranje zadeve je zato pripravil
Variantno rešitev k tar. št. 15 a, po kateri se plačuje taksa za
pregled o višini teh taks po posameznih republikah ter hkrati
odločbo o spremembi osebnega imena, izdano na zahtevo
predlagal enotno višino, ki naj bi jo v svoje taksne zakone
stranke v višini 1.200 din so podprli delegati odbora za
vgradile vse republike, s čimer bi se odpravila navedena
finance zbora občin in zbora združenega dela, zanjo pa so se
neskladja. V skladu s sugestijo zveznega sekretariata je pred36

poročevalec

izrekli tudi delegati zbora občin in zbora združenega dela,
razen skupine delegatov v Zboru občin iz občine Lenart, ki je
podprla osnovno rešitev. Predlagatelj je zato v tar. št. 15 a)
predloga zakona opredelil taksni znesek v višini 1.200 din.
Pripombe k tar. št. 15b) glede prenizke višine takse predlagatelj ni mogel osvojiti, ker že po samem sistemu določanja
upravnih taks le te ne krijejo stroškov upravnega organa v
celoti ampak samo delno.
Na pripombo skupine delegatov v zboru združenega dela iz
Ljubljane Šiška, da višine taksnih zneskov med seboj niso
usklajene glede na stroške upravnih postopkov predlagatelj

pojasnjuje, da višina taksnega zneska ni odvisna samo od
stroškov upravnega organa ampak tudi od koristi, ki jo pridobi stranka z upravnim dejanjem in od tega ali je opravljanje
posameznih dejanj v splošnem družbenem interesu ali samo v
interesu stranke. V posameznih primerih, naj bi višina takse
vplivala tudi na zniževanje povpraševanja po storitvah posameznih upravnih organov. Primerjanje taksnih zneskov med
seboj samo glede na obseg dela, zato ni mogoče.
OCENA POTREB PO FINANČNIH SREDSTVIH
Predlagane spremembe in dopolnitve zakona ne bodo terjale dodatnih sredstev za njegovo izvedbo.

OSNUTEK ZAKONA
o spremembah in dopolnitvah zakona
o zdravstvenem varstvu (ESA-536)
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na 58. seji dne 28. 3.
1985 določil besedilo:
- OSNUTKA ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH
ZAKONA O ZDRAVSTVENEM VARSTVU,
ki vam ga pošiljamo v obravnavo na podlagi prve alinee 210.
člena, 261. in 262. (lena poslovnika Skupščine SR Slovenije.
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na podlagi 85. člena
poslovnika Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije in na

podlagi 215. in 216. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije
določil, da bosta kot njegova predstavnika pri delu skupščinskih delovnih teles sodelovala:
— Borut MIKLAVČIč, član Izvršnega sveta in predsednik
Republiškega komiteja za zdravstveno in socialno varstvo,
- dr. Dinko LESKOVŠEK, namestnik predsednika Republiškega komiteja za zdravstveno in socialno varstvo.

Socialistična republika Slovenija
REPUBLIŠKI KOMITE ZA ZDRAVSTVENO
IN SOCIALNO VARSTVO
POVZETEK
I. Zbor združenega dela in Zbor občin Skupščine SR
- drugače opredeljuje zdravstveni svet Zdravstvene
Slovenije sta obravnavala in sprejela predlog za izdajo
skupnosti Slovenije kot najvišji strokovni organ na področju zdravstvenega varstva (9. člen);
zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o zdravstvenem varstvu na svojih sejah dne 26. 12. 1984. Izvršnemu
- postavlja pogoj znanja slovenskega jezika in zagotavsvetu Skupščine SR Slovenije sta naložila, da pripravi
lja enakopravno uporabo italijanskega in madžarskega
jezika na narodnostno mešanih območjih (14. člen);
osnutek zakona. Skupščina Zdravstvene skupnosti Slovenije je predlog za izdajo zakona obravnavala na seji 25. 10.
- redakcijsko spreminja 123. in 124. člen (15. in 16.
člen);
1984 in ga sprejela.
II. Namen uvedbe postopka za spremembe in dopolni- drugače urejuje kazenske določbe (21. člen - 28.
tve zakona o zdravstvenem varstvu je bil rešiti problem
člen) in
dela preko polnega delovnega časa, dežurstva in stalne
- predvideva rok za izdajo izvršilnih predpisov (29.
člen).
pripravljenosti, ob tem pa odpraviti še druge pomanjkljivosti veljavnega zakona.
Glede na pripombe, ki so bile podane v razpravi ob
Pri pripravi osnutka zakona je predlagatelj ustrezno
predlogu za izdajo zakona, je predlagatelj spremenil oziupošteval pripombe iz razprav o predlogu za izdajo
roma dopolnil določene člene v osnutku zakona. Največ
zakona, ni pa vnesel predloga skupine delegatov za
pozornoti je posvetil vprašanju urejanja dela preko polnega delovnega časa, dežurstvu in stalni pripravljenosti
spremljanje uresničevanja zdravstvenega varstva v SR
Sloveniji v zvezi s samoupravno organiziranostjo zdravter ustrezno izoblikoval besedilo 11., 12. in 13. člena
stvenih skupnosti.
osnutka zakona. Iz besedila teh členov je razvidno, da se
III. Poglavitne rešitve iz osnutka zakona o spremembah
opušča pojem »dežurstva« in se govori o »stalni pripravin dopolnitvah zakona o zdravstvenem varstvu so v obraljenosti delavca v zdravstveni organizaciji«; prejšnja
zložitvi podane po členih. Pri vsakem členu so navedene
»stalna pripravljenost« se spreminja v »zagotovljeno
pripombe iz razprav o predlogu za izdajo zakona in spredosegljivost«. Za oba pojma je podana definicija v osnutku
jete rešitve. V osnutku zakona je nekaj spremenjenih in
zakona in določeno, da sta posebna delovna pogoja. V
osnutku zakona je tudi določeno, da bodo morali delavci v
dopolnjenih členov, ki jih predlog za izdajo zakona s
tezami ni obravnaval. Ti členi so:
zdravstvenih organizacijah ob koncu vsakega polletja
opraviti analizo dela preko polnega delovnega časa.
- iz 46. člena veljavnega zakona vnaša v osnutek
IV. Predlagatelj je že v predlogu za izdajo zakona o
zakona uporabnike, katerim so zagotovljene pravice do
zdravstvenega varstva tudi po drugih predpisih (4. člen);
spremembah in dopolnitvah zakona o zdravstvenem var- določa oblikovanje razširjenih strokovnih kolegijev
stvu navedel, da niso potrebna sredstva iz republiškega
pri univerzitetnih klinikah in inštitutih (7. člen);
proračuna za uresničevanje tega zakona.

1-Cen
V 9. členu zakona o zdravstvenem varstvu (Uradni list SRS,
št. 1/80 in 45/82) se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
poročevalec

»Delavci zdravstvenih organizacij morajo svoje delo organizirati tako, da zagotovijo uporabnikom dostopnost do nujnih
medicinskih zdravstvenih storitev v vsakem času.«
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2. člen
V tretjem odstavku 20. člena se besedilo »duševnih bolezni
in živčno-mišičnih bolezni« nadomesti z besedilom »mišično
in živčno-mišičnih bolezni, duševnih bolezni, psoriaze«.
3. člen
46. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Na področju zdravstvenega varstva so vsem občanom
zagotovljene pravice, ki obsegajo:
- zdravstvene storitve v zvezi s preprečevanjem, zgodnjim
odkrivanjem, zatiranjem, zdravljenjem in medicinsko rehabilitacijo bolezni in poškodb izven dela;
- zdravila, ortopedske in druge pripomočke;
- nujne reševalne prevoze;
- zdravstveno-vzgojno dejavnost.
Natančnejšo opredelitev pravic in obseg storitev, ki so
zagotovljene uporabnikom vseh občinskih zdravstvenih skupnosti v Socialistični republiki Sloveniji ter način in pogoje
njihovega uresničevanja opredelijo udeleženci svobodne
menjave dela s samoupravnim sporazumom o temeljih plana
Zdravstvene skupnosti Slovenije, s samoupravnimi sporazumi
o temeljih plana občinskih zdravstvenih skupnosti in v drugih
samoupravnih sporazumih, ki jih sklenejo v zdravstvenih
skupnostih. S samoupravnim sporazumom o temeljih plana
Zdravstvene skupnosti Slovenije določijo tudi medsebojne
pravice in obveznosti pri zagotavljanju sredstev za uresničevanje teh storitev in solidarnost med občinskimi zdravstvenimi skupnostmi.«
4. člen
Za 46. členom se doda nov 46. a člen, ki se glasi:
»46. a člen
Imetnikom Partizanske spomenice 1941, odlikovancem z
redom narodnega heroja in drugim borcem narodnoosvobodilne vojne, ki imajo čas udeležbe v vojni ali čas aktivnega in
organiziranega dela v narodnoosvobodilnem boju priznan v
dvojnem trajanju do 15. maja 1945; borcem španske narodnoosvobodilne in revolucionarne vojne 1936-1939; udeležencem
narodnoosvobodilnega gibanja Grčije; borcem za severno
mejo v letih 1918-1919 in slovenskim vojnim dobrovoljcem iz
vojn 1912-1918; odlikovancem z redom Karadjordjeve zvezde
z meči, z redom Belega orla z meči in Zlato medaljo Obiliča;
vojaškim invalidom; civilnim invalidom vojne: uživalcem
stalne republiške ali občinske priznavalnine, so zagotovljene
pravice do zdravstvenega varstva v obsegu, ki presega pravice, zagotovljene s tem zakonom, v kolikor tako določijo
drugi predpisi.«
5. člen
Za 48. členom se dodata nova 48. a in 48. b člena, ki se
glasita:
»48. a člen
Preventivni zdravstveni pregledi so predhodni, specialni,
obdobni in drugi zdravstveni pregledi.
Na predhodni zdravstveni pregled mora vsaka oseba, ki
prvič sklene delovno razmerje oziroma po prekinitvi delovnega razmerja, daljši od 6 mesecev. Na specialni zdravstveni
pregled, s katerim se ugotavlja zdravstveno in psihofizično
stanje, mora delavec, preden je razporejen na dela oziroma
naloge z večjo nevarnostjo poškodb in zdravstvenih okvar.
Med opravljanjem takega dela oziroma nalog mora delavec
tudi na obdobne zdravstvene preglede, pri katerih se ugotavlja, ali še izpolnjuje posebne zdravstvene in psihofizične
pogoje za dela oziroma naloge z večjo nevarnostjo poškodb
in zdravstvenih okvar.
Na druge zdravstvene preglede morajo delavci v skladu s
posebnimi predpisi.
Stroške za opravljanje zdravstvenih pregledov iz prejšnjih
odstavkov krije organizacija združenega dela. delovna skupnost ali nosilec samostojnega osebnega dela s sredstvi, ki so
lastnina občana, ki napoti delavca na pregled.
48. b člen
Za zdravstveno varstvo pristojni republiški upravni organ
predpiše v soglasju s pristojnim republiškim upravnim organom za delo način in postopek opravljanja zdravstvenih storitev iz prvega odstavka 48. člena.«

6. člen
V 78. členu se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»Naloge iz tega člena opravljajo univerzitetne klinike in
inštituti tako, da oblikujejo razširjene strokovne kolegije, v
katerih sodelujejo tudi strokovnjaki iz drugih organizacij
združenega dela ali delovnih skupnosti. Razširjeni strokovni
kolegiji usklajujejo strokovna mnenja in pripravljajo navodila
za opravljanje dejavnosti po načelih prevencije, stopenjske
diagnostike in terapije.«
7. člen
V prvem odstavku 84. člena se besedilo prvega stavka
nadomesti z besedilom:
»Zdravstvene organizacije in druge organizacije ter delovne
skupnosti, ki opravljajo zdravstvene storitve, lahko ustanovijo
poslovno skupnost.«
8. člen
V 98. členu se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»Če posebna strokovna komisija pri pregledu dela zdravstvenega delavca ugotovi, da le-ta ni sposoben opravljati del
in nalog, ki so mu zaupane, mora zdravstvena organizacija, v
kateri delavec opravlja dela in naloge, začeti postopek po 2.
točki prvega odstavka 170. člena zakona o delovnih razmerjih.
Delavskemu svetu ni potrebno imenovati komisije iz drugega
odstavka 170. člena.«
Besedilo tretjega odstavka postane četrti odstavek.
9. člen
100. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Pri Zdravstveni skupnosti Slovenije se ustanovi zdravstveni svet kot najvišji strokovni organ na področju zdravstvenega varstva. Imenuje ga skupščina Zdravstvene skupnosti
Slovenije izmed strokovnjakov in znanstvenih delavcev na
področju zdravstvenega varstva.
Naloge zdravstvenega sveta so:
- dajanje ugotovitev, mnenj in ocen s področja zdravstvenega varstva;
- imenovanje članov razširjenih strokovnih kolegijev na
predlog univerzitetnih klinik in inštitutov;
- usklajevanje in povezovanje dela razširjenih strokovnih
kolegijev.
Zdravstveni svet daje mnenja in ocene na zahtevo zdravstvenih skupnosti in zdravstvenih organizacij oziroma samostojno ugotavlja stanje na področju zdravstvenega varstva.
Ugotovitve, mnenja in ocene s strokovno medicinskega
področja so obvezujoče strokovne podlage za odločanje v
zdravstvenih skupnostih in zdravstvenih organizacijah.«
10. člen
V 111. členu se dodata nova drugi in tretji odstavek, ki se
glasita:
»Za osebe, ki umrejo izven zdravstvene organizacije, ugotavlja vzrok smrti zdravnik. V ta namen občina organizira
mrliško pregledno službo in zagotavlja sredstva za njeno
izvajanje.
Za zdravstveno varstvo pristojni republiški upravni organ
predpiše način in postopek opravljanja mrliško pregledne
službe.«
11. člen
116. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Delo prek polnega delovnega časa se opravi:
- če nastopijo izjemna in nepredvidena stanja, ki bi lahko
onemogočila izvršitev delovnega procesa;
- če je zaradi nujnosti in neodložljivosti medicinski ukrep
oziroma intervencijo treba pričeti izvajati, ko je zanjo nastopila medicinska indikacija, ne glede na to, kdaj bo zaključena;
- če zaradi začasne odsotnosti delavcev, ki jo z ustrezno
organizacijo dela in razporeditvijo ostalih delavcev ni mogoče
nadomestiti, če ni mogoče izpolniti delovnih obveznosti ali ne
pravočasno opraviti medicinske intervencije ali drugega
neodložljivega zdravstvenega ukrepa oziroma opravila, s
čimer bi bilo ogroženo zdravje ali povzročena večja materialna škoda:
- če nastopi potreba po opravljanju storitev v času stalne
pripravljenosti ali zagotovljene dosegljivosti, kadar neprekinjenega zdravstvenega varstva iz strokovnih ali organizacijporočevalec
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skih razlogov ni mogoče organizirati v izmenah ali kako
drugače.
Delavec lahko dela prek polnega delovnega časa največ 50
ur na mesec.«
Doda se nov 116. a člen, ki se glasi:
»116. a člen
Neprekinjeno zdravstveno varstvo iz četrte alinee prejšnjega člena se zagotavlja s stalno pripravljenostjo delavca v
zdravstveni organizaciji ali z zagotovljeno dosegljivostjo.
Stalna pripravljenost je poseben delovni pogoj, ko mora biti
delavec prisoten v zdravstveni organizaciji in v nujnih primerih opravljati zdravstvene storitve.
Zagotovljena dosegljivost je poseben delovni pogoj, ko
mora biti delavec vsak čas dosegljiv zaradi morebitne potrebe
po opravljanju zdravstvenih storitev v nujnih primerih.
Delavci zdravstvenih organizacij v samoupravnih splošnih
aktih uredijo pogoje in način izvajanja stalne pripravljenosti in
zagotovljene dosegljivosti. Izvajanje teh obveznosti ob delavnikih, nedeljah in ob praznikih se glede na pogostnost upošteva pri določitvi akontacije delavčevega osebnega dohodka.
Opravljanje storitev v času stalne pripravljenoti ali zagotovljene dosegljivosti se šteje kot delo preko polnega delovnega
časa.
Če obseg dejansko opravljenega dela stalno presega polovico časa trajanja stalne pripravljenosti, se mora neprekinjeno
zdravstveno varstvo zagotoviti na drugačen način.«
12. člen
117. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Delavci v zdravstveni organizaciji ob koncu vsakega polletja opravijo analizo, s katero preverijo upravičenost po delu
preko polnega delovnega časa in v primeru potrebe uvedejo
ustrezne ukrepe za zmanjšanje obsega takega dela.«
13. člen
118. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Za opravljanje zdravstvenih storitev preko polnega delovnega časa veljajo enaki strokovni, materialni, tehnični, varnostni in higienski pogoji kot za opravljanje zdravstvenih
storitev v rednem delovnem času.«
14. člen
V 122. členu se dodata nova tretji In četrti odstavek, ki se
glasita:
»Delavci, ki opravljajo svoje delo v neposrednem stiku z
uporabniki, morajo obvladati slovenski jezik.
Na območjih, kjer živijo pripadniki italijanske oziroma madžarske narodnosti in so z občinskimi statuti opredeljena kot
narodnostno mešana območja, so delavci v zdravstvenih
organizacijah dolžni zagotoviti enakopravno uporabo italijanskega oziroma madžarskega jezika.«
15. člen
123. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Opredelitev del in nalog delavcev na področju zdravstvenega varstva z določitvijo načina in stopnje izobraževanja in
usposabljanja ter opis dela posameznih poklicev določi
ustrezna izobraževalna skupnost v soglasju z republiškim
upravnim organom pristojnim za zdravstveno varstvo.«
16. člen
V prvem odstavku 124. člena se besedi »zdravstvenilh organizacijah« nadomestita z besedami »ustreznih organizacijah
združenega dela.«
V tretjem odstavku se besedi »zdravstvena organizacija«
nadomestita z besedami »ustrezna organizacija združenega
dela« in se črta beseda »drugi«. V četrtem odstavku se črta
zadnji stavek.
17. člen
V prvem odstavku 126. člena se črta beseda »ožje«.
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Specializacija se izvaja v skladu s kadrovskimi potrebami
zdravstvenih organizacij usklajenimi s pristojnimi zdravstvenimi skupnostmi, s sprejeto dolgoročno kadrovsko politiko in
se odobri za potrebe določene zdravstvene organizacije.«
Doda se nov tretji odstavek, ki se glasi:
poročevalec

»Delavci z visoko strokovno izobrazbo, ki opravljajo naloge
vzgojnoizobraževalnega, raziskovalnega in s tem povezanega
strokovnega dela v predkliničnih inštitutih medicinske fakultete ter opravljajo naloge zdravstvenega varstva, lahko specializirajo za potrebe medicinske fakultete v skladu z dogovorjenim programom pristojne izobraževalne skupnosti.«
Besedilo tretjega odstavka postane četrti odstavek s tem,
da se za besedo »delu« postavi pika in se nadaljnje besedilo
črta.
Sedanji četrti, peti, šesti, sedmi, osmi in deveti odstavek
postanejo peti, šesti, sedmi, osmi, deveti in deseti odstavek.
18. člen
Za 126. členom se doda nov 126. a člen, ki se glasi:
»126. a člen
Zdravniku ali zpbozdrayniku, ki najmanj 10 let opravlja dela
in naloge kot specialist ali diplomant podiplomskega študija
ter je dosegel uspehe in zasluge na področju zdravstvenega
varstva, organizacije zdravstva ali mentorstva in ima objavljena strokovna dela, se lahko podeli naziv primarij. Naziv
primarij podeljuje republiški upravni organ za zdravstveno
varstvo na predlog posebne komisije.
Podrobnejša merila za podelitev naziva primarij, sestavo
komisije ter postopek za podelitev naziva primarij predpiše
republiški, upravni organ pristojen za zdravstveno varstvo.«
19. člen
Za XII. poglavjem se doda novo XIII. poglavje, ki se glasi:
»POVRNITEV POVZROČENE ŠKODE
134. a člen
Zdravstvena skupnost ima pravico zahtevati povrnitev
povzročene škode od tistega, ki je namenoma ali iz malomarnosti povzročil poškodbo, invalidnost, telesno okvaro ali smrt
osebe.
Če škodo iz prvega odstavka tega člena povzroči delavec
pri delu ali v zvezi z delom, je ne glede na določbo prvega
odstavka tega člena dolžna zdravstveni skupnosti povrniti
škodo organizacija združenega deia, druga pravna oseba ali
nosilec samostojnega osebnega dela.
Zdravstvena skupnost ima pravico zahtevati povrnitev
povzročene škode iz prejšnjega odstavka tudi neposredno od
delavca, ki je namenoma povzročil poškodbo, invalidnost,
telesno okvaro ali smrt osebe.
134. b člen
Zdravstvena skupnost ima pravico zahtevati povrnitev
povzročene škode od organizacije združenega dela, druge
pravne osebe ali nosilca samostojnega osebnega dela, če je
zavarovančeva poškodba, invalidnost, telesna okvara ali smrt
posledica tega, ker niso bili izvedeni ustrezni ukrepi za varstvo pri delu ali drugi ukrepi, predpisani ali odrejeni za varnost občana.
Zdravstvena skupnost ima pravico zahtevati povrnitev
povzročene škode od organizacije združenega dela ali
nosilca samostojnega osebnega dela tudi, če nastane škoda
zaradi tega, ker je delavec nastopil delo brez predpisanega
predhodnega zdravstvenega pregleda ali zaradi opustitve
rednega zdravniškega pregleda, pa se je pozneje ugotovilo z
zdravstvenim pregledom, da ni bil zmožen oziroma ni bil več
zmožen opravljati določenih del oziroma nalog. Zdravstvena
skupnost ima pravico zahtevati povrnitev povzročene škode
od organizacije združenega dela ali nosilca samostojnega
osebnega dela ali od zavarovanca, če je ta sam dolžan dajati
določene podatke v zvezi z zavarovanjem, če je škoda nastala
zato, ker skupnost ni dobila podatkov, ali je dobila neresnične
podatke.
Odškodninska odgovornost v primerih iz tega člena se
presoja po zakonu o obligacijskih razmerjih.
134. c člen
Odškodnina, ki jo ima zdravstvena skupnost pravico zahtevati v primerih iz prejšnjih dveh členov, obsega stroške
nastale v zvezi z zdravljenjem osebe in denarna nadomestila,
ki jih izplačuje zdravstvena skupnost.«
20. člen
Poglavji XIII. in XIV. postaneta poglavji XIV. in XV.
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21. člen
V prvem odstavku 135. člena se besedi in številka »od 5000
do« nadomestijo z besedo »najmanj«.
V drugem odstavku se besedi in številki »od 1000 do 5000«
nadomestijo z besedo »najmanj 10.000«.
V tretjem odstavku se besedi in številki »od 2000 do 10.000«
nadomestijo z besedo in številko »najmanj 50.000«.
22. člen
136. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Z denarno kaznijo najmanj 50.000 dinarjev se kaznuje za
prekršek zdravstvena organizacija:
1. če prepreči občanu uveljavitev pravic, ali mu pomaga v
nezakonitem uživanju zdravstvenega varstva in drugih pravic
do socialne varnosti (45. do 51. člen);
2. če omogoči uživanje zdravstvenega varstva in drugih
pravic do socialne varnosti komu, ki nima pravice do tega;
3. ki ne da nujne zdravstvene pomoči ali ki za tako pomoč
zahteva vnaprešnje plačilo (108. člen);
4. ki v nasprotju z določbami tega zakona neupravičeno ne
da zdravstvenega varstva oziroma ne da zdravstvene pomoči
osebi, ki to zdravstveno varstvo oziroma pomoč upravičeno
zahteva;
5. ki krši določbe o pravici do proste izbire zdravnika in
zdravstvene organizacije (tretji odstavek 101. člena) in
določbe 105. člena; 6. ki v nasprotju z določbami 110. člena opravi preizkušanje
in uveljavljanje novih metod zdravljenja;
7. ki odkloni ali otežuje strokovno nadzorstvo oziroma strokovni pregled (94. in 96. člen);
8. ki ne prijavi primera, ki terja strokovni pregled (96. člen);
9. ki ne izvrši odrejenih ukrepov strokovnega pregleda (98.
člen);
10. ki odredi pripravniku samostojno delo (124. člen);
11. ki onemogoča strokovno izpopolnjevanje delavcem, ki
opravljajo zdravstvene storitve (125. člen);
12. ki odredi specializantu samostojno delo specialista
(126. člen).
Z denarno kaznijo najmanj 10.000 dinarjev se kaznuje tudi
odgovorna oseba zdravstvene organizacije, ki stori prekršek
iz prejšnjega odstavka.
23. člen
Za 136. členom se doda nov 136. a člen, ki se glasi:

»136. a člen
Z denarno kaznijo najmanj 50.000 dinarjev se kaznuje za
prekršek organizacija združenega dela, delovna skupnost in
nosilec samostojnega osebnega dela s sredstvi, ki so lastnina
občana, če ne pošlje delavca na preventivne zdravstvene
preglede (48. a člen).
Z denarno kaznijo najmanj 10.000 dinarjev se kaznuje odgovorna oseba organizacije združenega dela ali delovne skupnosti, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka.«
24. člen
V 137. členu se besedi in številka »od 1000 do« nadomestijo
z besedo »najmanj«.
25. člen
Črtajo se 138., 139. in 140. člen.
26. člen
V prvem odstavku 141. člena se besedi in številki »od 5000
do 30.000« nadomestijo z besedo in številko »najmanj
50.000«.
V drugem odstavku se besedi in številki »od 1000 do 5000«
nadomestijo z besedo in številko »najmanj 10.000«.
27. člen
V prvem odstavku 142. člena se besedi in številka »od 5000
do« nadomestijo z besedo »najmanj«.
Drugi odstavek se črta.
28. člen
Črta se 143. člen.
29. člen
Izvršilni predpisi iz 48. b, 111. -m 126. a člena morajo biti
izdani v roku šestih mesecev po uveljavitvi tega zakona.
30. člen
Z dnem, ko začne veljati ta zakon, prenehajo veljati 19. in
20. člen ter 6. točka prvega odstavka 54. člena zakona o
varstvu pri delu (Uradni list SRS, št. 32/74 in 16/80).
31. člen
Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
SRS.

SKUPŠČINA SR SLOVENIJE
IZVRŠNI SVET
OBRAZLOŽITEV
i.
Zbor združenega dela in Zbor Skupščine SR Slovenije sta
obravnavala in sprejela predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o zdravstvenem varstvu s tezami za
osnutek zakona na svojih sejah dne 26. 12. 1984. Izvršnemu
svetu Skupščine SR Slovenije sta naložila, da pripravi osnutek
zakona s tem, da prouči in upošteva pripombe, predloge ter
mnenja delovnih teles zbora in skupščine ter predloge, pripombe in stališča delegatov na seji zbora. Skupščina Zdravstvene skupnosti Slovenije je na seji 25. 10. 1984 obravnavala
predlog za izdajo zakona in ga sprejela.
II.
Spremembe in dopolnitve zakona o zdravstvenem varstvu
je predlagatelj pripravil glede na sklep Ustavnega sodišča SR
Slovenije o uvedbi postopka za oceno ustavnosti 116.. 117. in
118. člena zakona o zdravstvenem varstvu (v nadaljnjem besedilu: ZZV). Ti členi urejajo vprašanje dela preko polnega
delovnega časa. dežurstvo in stalno pripravljenost. O tej vsebini je Izvršni svet Skupščine SR Slovenije pripravil poročilo o
problematiki teh določb zakona v januarju 1984. leta. Po
obravnavi poročila sta Zbor združenega dela in Zbor občin
Skupščine SR Slovenije naložila Izvršnemu svetu Skupščine
SR Slovenije, da pripravi spremembe in dopolnitve teh členov
zakona. Tako je stekel trifazni postopek s predlogom za izdajo
zakona s tezami. Ob tem pa je predlagal še druge določbe
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zakona, ki jih je bilo potrebno spremeniti in dopolniti. Predlagatelj ni spreminjal temeljnih načel zakona.
Namen uvedbe postopka je bil torej rešiti ključni problem
dela preko polnega delovnega časa, dežurstva in stalne pripravljenosti. ob tem pa odpraviti še druge pomanjkljivosti
veljavnega ZZV.
Glede na sklep, ki sta ga sprejela imenovana zbora dne 28.
3. 1984 ob obravnavi poročila o problematiki določb zakona o
zdravstvenem varstvu, ki urejajo delo v podaljšanem delovnem času. dežurstvo in stalno pripravljenost, je predlagatelj
pripravil predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o zdravstvenem varstvu s tezami, ki je bil objavljen v skupščinskem poročevalcu št. 23. z dne 31. 7. 1984.
Čeprav je predlagatelj v roku pripravil predlog za izdajo
zakona, so ga zbori Skupščine SR Slovenije obravnavali in
sprejeli šele 26. 12. 1984. Ves čas od objave do obravnave
predloga za izdajo zakona je Republiški komite za zdravstveno in socialno varstvo organiziral posvetovanja, sestanke
in razgovore. Na njih so obravnavali in usklajevali stališča
predstavniki zdravstvenih organizacij in skupnosti, družbenopolitičnih organizacij in skupnosti ter pristojnih republiških
upravnih organov.
Na podlagi sklepa Zbora združenega dela in Zbora občin z
dne 26. 12. 1984 je predlagatelj pripravil osnutek zakona o
spremembah in dopolnitvah zakona o zdravstvenem varstvu.
V ta osnutek predlagatelj ni vnesel predloga.
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Skupine delegatov za spremljanje uresničevanja zdravstvenega varstva v SR Sloveniji za spremembe in dopolnitve
zakona v zvezi s samoupravno organiziranostjo zdravstvenih
skupnosti, ocenjujemo, da bi tako nalogo morali reševati v
trenutku, ko bomo vprašanje samoupravne organiziranosti
SIS reševali skupno za vse družbene dejavnosti.
III.
Poglavitne rešitve v osnutku zakona o spremembah in
dopolnitvah ZZV predlagatelj podaja po členih
1. člen dodaja drugi odstavek v 9. členu ZZV, ki zavezuje
delavce zdravstvenih organizacij, da morajo svoje delo organizirati tako, da zagotovijo uporabnikom dostopnost do nujnih medicinskih zdravstvenih storitev v vsakem času. Skupina
delegatov za spremljanje uresničevanja zdravstvenega varstva v SR Sloveniji pri Skupščini SR Slovenije je opozorila, da
je treba zagotoviti, da ta določba ne bi pomenila obveze
sleherne temeljne organizacije ali delovne enote. Predlagatelj
meni, da do takšnega tolmačenja v praksi ne more priti, ker
114. člen ZZV določa, da delovni čas in poslovni čas zdravtvene organizacije ter njuno razporeditev v dnevu in tednu
določajo uporabniki in izvajalci zdravstvenih storitev s samoupravnim sporazumom tako, da zagotavlja potrebam uporabnikov najlažjo dostopnost.
Drugi odstavek tega člena tudi določa:
»V samoupravnem sporazumu določijo uporabniki in izvajalci zdravstvenega varstva tudi zdravstvene organizacije,
katerih zdravstvene storitve morajo biti uporabnikom
dostopne v vsakem času; pri tem se dogovorijo in določijo, v
katerih zdravstvenih organizacijah ali delih zdravstvenih organizacij se organizira delo neprekinjeno, v izmenah oziroma v
deljenem delovnem času.«
2. člen urejuje vprašanje plačila participacije. Na skupščini
Zdravstvene skupnosti Slovenije je predstavnik Društva psoriatikov Slovenije predlagal, da se zdravljenje psoriaze oprosti
plačila participacije. Predlagatelj je pobudo proučil z Zdravstveno skupnostjo Slovenije, ki urejuje vprašanje prispevka
posameznih uporabnikov v zvezi z uveljavljanjem pravic do
zdravstvenega varstva v samoupravnem sporazumu o uresničevanju zdravstvenega varstva. Pobudo sta sprejela in v
tretji odstavek 20. člena vnesla še bolnike, ki bolujejo za
psoriazo.
3. člen, ki spreminja 46. člen ZZV, ureja zagotovljeni obseg
zdravstvenega varstva. Pri obravnavi tega člena je bilo predlagatelju očitano, da s takšno dikcijo širi krog uporabnikov in
njihov obseg pravic do zdravstvenega varstva. Ustava SFRJ
(186. člen) in Ustava SRS (231. člen) določata, da ima vsakdo
pravico do zdravstvenega varstva in da zakon določa, v katerih primerih imajo občani pravico do zdravstvenega varstva iz
družbenih sredstev. Od leta 1974 imamo v SR Sloveniji
»nacionalno zdravstveno varstvo«, kar pomeni, da imajo pravico do vseh zdravstvenih storitev vsi prebivalci, ki imajo na
območju republike stalno prebivališče ali so v delovnem razmerju v organizacijah združenega dela s sedežem v Sloveniji.
Zato je delitev-na zagotovljeni program in občinski program
zdravstvenega varstva le teoretičen in predstavlja podlago za
določanje solidarnosti v zdravstvenih skupnostih. Pokazalo
se je, da ni mogoče, da ne bi zagotavljali zdravstvenega
varstva občanom, ki zbolijo za boleznijo, ki ni bila v dosedanjem zagotovljenem programu (kot so: obolenja srca in ožilja,
obolenja dihal in gibal, poškodbe izven dela). Razlike med
občinami niso bile glede pravic zagotovljenih občanom,
temveč glede standarda oziroma možnosti zagotovitve tega
programa.
S predlagano spremembo odpravljamo to razliko in zmanjšujemo evidenco v zvezi s tem. Natančnejša opredelitev pravic in obseg storitev bo podana enotno za celotno območje
SR Slovenije v samoupravnem sporazumu o skupnih temeljih
plana Zdravstvene skupnosti Slovenije za obdobje 1986-1990,
ki bo sprejet v letošnjem letu.
4. člen je dopolnitev 46. člena, ki smo ga obrazložili v 3.
členu. Uporabnikom, naštetim v tem členu so zagotovljene
pravice do zdravstvenega varstva v obsegu, ki presega pravice, zagotovljene s tem zakonom v kolikor tako določijo
posebni predpisi.
5. člen, ki ureja zdravstvene preglede delavcev, se navezuje
na 48. člen ZZV. Predlagatelj je 48. a člen osnutka zakona
dopolnil z novim četrtim in petim odstavkom. V četrtem
poročevalec

odstavku so opredeljeni drugi zdravstveni pregledi po posebnih predpisih, kot so: pravilnik o ugotavljanju in oceni zdravstvene sposobnosti člana posadke na ladji, pravilnik o opravljanju zdravstvenih pregledov oseb, ki so pod zdravstvenim
nadzorstvom. V petem odstavku pa je določeno, da stroške za
opravljanje zdravstvenih pregledov iz prejšnjih odstavkov
krije organizacija združenega dela, delovna skupnost ali nosilec samostojnega osebnega dela s sredstvi, ki so lastnina
občana.
5. tezo za osnutek zakona je predlagatelj črtal, ker je upošteval tehtne pripombe, ki so bile podane v razpravi ob predlogu za izdajo zakona.
6. člen dopolnjuje 78. člen ZZV in je glede na teze nov v
osnutku zakona. Ta člen ureja naloge univerzitetnih klinik in
inštitutov. Predlagatelj ga dopolnjuje z novim četrtim odstavkom, ki določa, da morajo oblikovati razširjene strokovne
kolegije, v katerih bodo sodelovali tudi strokovnjaki iz drugih
organizacij združenega dela in delovnih skupnosti, ki bodo
usklajevali strokovna mnenja in pripravljali navodila za opravljanje dejavnosti po načelih prevencije, stopenjske diagnostike in terapije. Univerzitetne klinike in inštituti so razširjene
strokovne kolegije že oblikovali na podlagi 13. člena samoupravnega sporazuma o skupnih podlagah za delitev dela na
področju zdravstva v SR Sloveniji (Uradni list SRS, št. 20/80).
Z njihovo opredelitvijo v ZZV predlagatelj poudarja pomen in
naloge razširjenih strokovnih kolegijev.
7. in 8. člen, ki dopolnjujeta 84. in 98. člen ZZV, predlagatelj
ni spreminjal, ker nanje ni bilo pripomb.
9. člen je v osnutku zakona nov in ureja vsebino, ki jo niso
obravnavale teze. Spreminja in dopolnjuje 100. člen ZZV, ki
urejuje Zdravstveni svet Zdravstvene skupnosti Slovenije. V
sodelovanju z Zdravstveno skupnostjo Slovenije je predlagatelj ugotovil, da imenovani svet v petletnem obdobju veljavnosti zakona ni opravljal naloženih mu nalog in zadolžitev. Zato
je v osnutku zakona določeno, da je zdravstveni svet najvišji
strokovni organ na področju zdravstvenega varstva. Imenovala ga bo skupščina Zdravstvene skupnosti Slovenije izmed
ustreznih strokovnjakov in znanstvenih delavcev na področju
zdravstvenega varstva. Svet bo za svoje delo odgovoren skupščini, kateri bo tudi posredoval strokovne medicinske podlage za odločitve. Zdravstveni svet bo imenoval člane razširjenih strokovnih kolegijev na predlog univerzitetnih klinik in
inštitutov ter bo usklajeval in povezoval njihovo delo.
Republiški komite za zdravstveno in socialno varstvo je
pripravil besedilo spremenjenega in dopolnjenega 100. člena
ZZV, s katerim je dal zdravstvenemu svetu javna pooblastila.
Republiški komite za zakonodajo pa je dal tolmačenje, da se
lahko javna pooblastila prenesejo le na skupščino Zdravstvene skupnosti Slovenije, ki pa jih ne more prenašati na
druge organe. Zdravstveni svet bi lahko imel javna pooblastila, če bi bil organiziran pri Republiškem komiteju za zdravstveno in socialno varstvo. Glede na navedeno je predlagatelj
pripravil končno besedilo, ki opredeljuje zdravstveni svet kot
posvetovalno telo Zdravstvene skupnosti Slovenije. Določeno
pa je, da svet podaja strokovno medicinske ugotovitve, mnenja in ocene, ki so obvezujoče strokovne podlage za odločanje v zdravstvenih skupnostih in zdravstvenih organizacijah.
10. člen, ki ureja mrliško pregledno službo, je predlagatelj
dopolnil s stavkom: »V ta namen občina organizira mrliško
pregledno službo in zagotavlja sredstva za njeno izvajanje«.
Ta določba v praksi ne bo povzročila nikakršnih novih obveznosti. Na podlagi pravilnika o mrliško pregledni službi (Ur. I.
SRS, št. 15/73) občine namreč že organizirajo to službo in v
svojih proračunih določajo višino stroškov za njeno izvajanje.
Gre torej za zakonsko ureditev vprašanja, ki ga je do sedaj
reguliral le pravilnik. Po sprejemu zakona o spremembah in
dopolnitvah ZZV bo Republiški komite za zdravstveno in
socialno varstvo pripravil nov pravilnik, ker ga je potrebno
novelirati.
11., 12. in 13. člen urejajo vprašanje dela preko polnega
časa, zaradi česar jih predlagatelj obravnava kot povezano
celoto, ki je v bistvu tudi temeljni problem ZZV. 9., 10. in 11.
teza za osnutek zakona so bile spremenjene in dopolnjene že
v prvi fazi. Zato so delegati v skupščini Zdravstvene skupnosti
Slovenije (25. 10. 1984) in delegati Zbora združenega dela in
Zbora občin Skupščine SR Slovenije (26. 12. 1984) obravnavali že spremenjeni tekst tez za osnutek zakona.
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pravna komisija, Skupina delegatov za spremljanje uresničevanja zdravstvenega varstva v SR Sloveniji in delegati na vseh
treh sejah zborov so posvetili največ pozornosti prav temu
ključnemu problemu. Vsi so podprli prizadevanja predlagatelja, da se vprašanje nudenja neprekinjenega
zdravstvenega
varstva uporabnikom - dežurstvo v zdravstvenih organizacijah ustrezno uredi. Podporo k reševanju tega vprašanja pa so
dale tudi družbenopolitične organizacije (SZDL, sindikat).
Predlagatelj je ponovno proučil tekst 116, 117. in 118. člena
zakona, ki urejujejo delo prek polnega delovnega časa, dežurstvo in stalno pripravljenost. V zvezi s tem je bilo ponovno
organiziranih mnogo razgovorov, posvetovanj in sestankov v
zdravstvenih organizacijah in skupnostih, v družbenopolitičnih organizacijah ter s predstavniki Ustavnega sodišča SR
Slovenije. Vsi napori predlagatelja so bili vloženi v čim boljšo,
čim strokovnejšo in pravno najbolj sprejemljivo ureditev tega
vprašanja.
Glede na vse navedeno je predlagatelj izoblikoval besedilo
11., 12. in 13. člena, ki je sedaj predlagano v osnutku zakona.
Iz besedila 11. člena je razvidno, da ni več pojma »dežurstvo«.
Predlagatelj ga je nadomestil z besedami »stalna pripravljenost delavca v zdravstveni organizaciji«. Prejšnjo »stalno pripravljenost«, ki jo urejuje veljavni zakon, pa v »zagotovljeno
dosegljivost«. Za oba delovno pravna inštituta je podana
definicija v osnutku zakona in za oba je določeno, da sta
posebna delovna pogoja. Delavci zdravstvenih organizacij
bodo uredili v samoupravnih splošnih aktih pogoje in način
izvajanja stalne pripravljenosti in zagotovljene dosegljivosti.
Pogostnost izvajanja teh obveznosti ob delavnikih, nedeljah
in ob praznikih bodo upoštevali kot poseben delovni pogoj pri
določitvi akontacije delavčevega osebnega dohodka. Kot delo
preko polnega delovnega časa pa bodo šteli le čas opravljanja
storitev v pogoju stalne pripravljenosti ali zagotovljene dosegljivosti, ki bo lahko največ 50 ur na mesec.
V 13. členu osnutka zakona je določeno, da bodo morali
delavci ob koncu vsakega polletja opraviti analizo, s katero
bodo preverili upravičenost po delu preko polnega delovnega
časa, da bi v primeru potrebe uvedli ustrezne ukrepe za
zmanjšanje obsega takega dela. Veljavni zakon nalaga delavcem to dolžnost vsake tri mesece, v tezah za osnutek zakona
je bilo določeno, da bi to opravljali enkrat letno, v osnutku
zakona je predlog, da delavci v zdravstevnih organizacijah
opravijo analizo ob koncu vsakega polletja. Predlagatelj meni.
da je to rok, v katerem se bo resnično pokazalo, kje obseg
dejansko opravljenega dela presega polovico časa trajanja
stalne pripravljenosti. V primerih, kjer bo to ugotovljeno,
bodo morali zdravstveni delavci v zdravstvenih organizacijah
podvzeti določene ukrepe in zagotoviti uporabnikom neprekinjeno zdravstveno varstvo na ustrezen način (uvedli bodo
turnusno delo, zaposlili novega delavca in podobno).
14. člen je nov člen v osnutku zakona in dopolnjuje 122.
člen ZZV s tretjim odstavkom, ki določa, da morajo delavci, ki
opravljajo svoje delo v neposrednem stiku z uporabniki,
obvladati slovenski jezik. V četrtem odstavku pa določa, da
bodo delavci v zdravstvenih organizacijah dolžni zagotoviti
enakopravno uporabo italijanskega oziroma madžarskega
jezika, in sicer na območjih, kjer živijo pripadniki italijanske
oziroma madžarske narodnosti in ki so s statuti občin opredeljena kot narodnostno mešana območja. Ta dopolnitev
zakona je pomembna predvsem s strokovnega vidika. Delavci,
ki opravljajo zdravstvene storitve v zdravstvenih organizacijah
in pri svojem delu neposredno sodelujejo z uporabniki, bodo
morali pogovorno obvladati slovenski jezik. Zdravnik in bolnik
se morata predvsem razumeti, saj je kontakt le tako lahko
pristnejši in kar najbolj neposreden. S tem pa bi zdravnik
hitreje dobil tudi anamnestične podatke, kar je pogoj za
določitev diagnoze in ustrezno terapijo.
Ustava SFRJ določa v drugem odstavku 246. člena:
"Z zakonom in statutom družbenopolitične skupnosti ter s
samoupravnimi akti organizacij združenega dela in drugih
samoupravnih organizacij in skupnosti se zagotavlja uresničevanje enakopravnosti jezikov in pisav narodov in narodnosti v uradni rabi na območjih, na katerih živijo posamezne
narodnosti, ter določajo način in pogoje za uveljavljanje te
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enakopravnosti.«
Ustava SRS pa ima v IV. poglavju »Svoboščine, pravice in
dolžnosti človeka in občana« posebno drugo podpoglavje z
naslovom »Posebne pravice italijanske oziroma madžarske
narodnosti in njunih pripadnikov«. V 250. členu je določeno,
da je italijanski oziroma madžarski narodnosti zajamčeno, da
svobodno uporabljata svoj jezik ter, da na območjih, kjer
živijo poleg pripadnikov slovenskega naroda tudi pripadniki
italijanske oziroma madžarske narodnosti, sta italijanski oziroma madžarski jezik enakopravna s slovenskim jezikom.
Glede na navedeno je predlagatelj sprejel pobudo Komisije za
narodnosti Skupščine SR Slovenije, Skupine delegatov za
spremljanje uresničevanja zdravstvenega varstva v SR Sloveniji in delegata Skupščine občine Piran in v osnutek zakona
vnesel dopolnitev k 122. členu ZZV.
15. in 16. člen redakcijsko spreminjata 123. in 124. člen
ZZV. To sta glede na teze nova člena, ki ne pomenita vsebinskih sprememb. V 15. členu predlagatelj usklajuje terminologijo z drugimi členi ZZV (ustrezna izobraževalna skupnost), v
16. členu pa dovoljuje, da se pripravništvo opravlja v ustreznih
organizacijah združenega dela (kot so: socialni zavodi, vzgojnovarstvene organizacije), kar legalizira obstoječo prakso.
17. člen, ki ureja vprašanje specializacije, je bil predmet
nasprotujočih si razprav. Delegati v Skupščini SR Slovenije so
podprli predlog za črtanje opravljanja najmanj dve leti dela na
področju osnovne zdravstvene dejavnosti. Delegati v skupščini Zdravstvene skupnosti Slovenije pa o tem stališču niso
soglašali. Zaradi različnih mnenj glede pridobitve pravice do
opravljanja specializacije, je skupščina šele z glasovanjem
sprejela predlagano tezo z večino glasov. Tako z osnutkom
zakona predlagatelj odpravlja obvezno dveletno prakso v
osnovni zdravstveni dejavnosti. Ker bodo v bodoče to delo
opravljali bolj strokovno usposobljeni delavci z daljšim delovnim stažem in ustrezno specializacijo, predlagatelj sodi, da se
bo s tem dvignil nivo nudenja zdravstvenega varstva v osnovni
zdravstveni dejavnosti.
18. člen ureja vprašanje podeljevanja naziva primarij v naši
republiki. Predlagatelj ni spreminjal osnovnega besedila
člena, črtal je le varianto, ker je bilo v razpravi ob predlogu za
izdajo zakona potrjeno osnovno besedilo. Tako osnutek
zakona določa v drugem odstavku, da naziv primarij podeljuje
za zdravstveno varstvo pristojni republiški upravni organ na
predlog posebne komisije, ne pa Zveza zdravniških društev Slovensko zdravniško društvo, kot je bilo to predvideno v
varianti. Pridobitev naziva primarij ne omogoča materialnih
ugodnosti tistim, ki ga bodo dobili, gre le za naziv, ki pomeni
priznanje za 10 letno uspešno delo. V drugih republikah in
pokrajinah imajo to urejeno že vsa leta, v SR Sloveniji pa tega
naziva ni bilo možno podeljevati, ker za to ni bilo zakonske
podlage.
19. člen urejuje novo poglavje z naslovom »Povrnitev
povzročene škode«. Ob razpravi predloga za izdajo zakona je
bila teza podprta. Zakodajno-pravna komisija Skupščine SR
Slovenije je imela pripombe na to tezo za osnutek zakona,
katere je predlagatelj upošteval pri pripravi osnutka zakona in
še razširil oz. poostril odgovornost oseb, organizacij združenega dela. drugih pravnih oseb in nosilcev samostojnega
osebnega dela. Člani Odbora za družbenopolitični sistem
Zbora združenega dela Skupščine SR Slovenije in delegati so
predlagali, naj se v prvem odstavku 134. a členu črta beseda
»velika«, kar je predlagatelj sprejel in tudi odgovornost ne
veže več na zakon o obligacijskih razmerjih. V 134. b členu pa
je v zadnjem odstavku določeno, da se odškodninska odgovornost iz tega člena presoja po zakonu o obligacijskih razmerjih.
Nadaljnji členi pomenijo uskladitev z zakonom o prekrških,
zato jih predlagatelj ne navaja posamezno. Dodaja pa rok za
izdajo izvršilnih predpisov.
IV.
Predlagatelj je že v predlogu za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o zdravstvenem varstvu navedel,
da niso potrebna sredstva iz republiškega proračuna za uresničevanje tega zakona.
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Besedilo določb zakona
o zdravstvenem varstvu,
za katere se predlagajo
spremembe oziroma dopolnitve
9. člen
Delavci zdravstvenih organizacij morajo s svojo organiziranostjo in delom zagotoviti uporabnikom zdravstvenega varstva zadovoljevanje potreb in interesov po vrstah in številu
(obsegu) zdravstvenih storitev, določenih v samoupravnih
sporazumih o temeljih plana zdravstvenih skupnosti ter v
drugih samoupravnih sporazumih in pogodbah z uporabniki.
20. člen
S samoupravnim sporazumom ali pogodbo se lahko določi,
da prispevajo posamezni uporabniki za zadovoljevanje skupnih potreb ali k plačilu za določene zdravstvene storitve iz
svojega osebnega dohodka oziroma iz drugih svojih sredstev.
Prispevka posameznih uporabnikov ni mogoče določiti v
zvezi z uveljavljanjem pravic do zdravstvenega varstva, ki ga
ta zakon zagotavlja:
- novorojencem, dojenčkom ter predšolskim in šolskim
otrokom;
- učencem in študentom usmerjenega izobraževanja, ki
niso v delovnem razmerju;
- ženskam, ko gre za storitve v zvezi z nosečnostjo, porodom in materinstvom;
- imetnikom Partizanske spomenice 1941, odlikovancem z
redom narodnega heroja in drugim borcem narodnoosvobodilne vojne, ki imajo čas udeležbe v vojni in čas aktivnega in
organiziranega dela v narodnoosvobodilnem boju priznan v
dvojnem trajanju do 15. maja 1945; vojaškim invalidom in
civilnim invalidom vojne ter uživalcem stalne republiške ali
občinske priznavalnine; borcem španske narodnoosvobodilne in revolucionarne vojne 1936-1939; udeležencem narodnoosvobodilnega gibanja Grčije; borcem za severno mejo v
letih 1918-1919 in slovenskim vojnim dobrovoljcem iz vojn
1912-1918; odlikovancem z redom Karadjordjeve zvezde z
meči, z redom Belega orla z meči in Zlato medaljo Obiliča;
- brezposelnim osebam, ki prejemajo denarno nadomestilo ali denarno pomoč po predpisih o zavarovanju za primer
brezposelnosti ter njihovim ožjim družinskim članom, ki jih
preživljajo in živijo z njimi v skupnem gospodinjstvu;
- varovancem v socialnih zavodih in prejemnikom družbenih denarnih pomoči;
- upokojencem, ki prejemajo varstveni dodatek ter njihovim ožjim družinskim članom, ki jih preživljajo in živijo z njimi
v skupnem gospodinjstvu;
- uporabnikom, ki zaradi svojega gmotnega položaja ne
morejo prispevati k stroškom za zdravstvene storitve, kar
ugotovijo občinske zdravstvene skupnosti na podlagi enotno
dogovorjenih meril v Skupnosti socialnega varstva Slovenije.
Prispevka posameznih uporabnikov ni mogoče določiti v
zvezi z uveljavljanjem pravic do zdravstvenega varstva pri
zdravljenju nalezljivih bolezni, pri katerih je predpisano
obvezno zdravljenje, malignih rakastih obolenj, sladkorne
bolezni, duševnih bolezni in živčno-mišičnih bolezni, multiple-skleroze, hemofilije, pri preventivnih in zdravstvenovzgojnih ukrepih v okviru zakonsko zagotovljenih pravic, ter
pri zdravljenju in negi bolnika na domu, če gre za storitve iz
zagotovljenega programa.
46. člen
S tem zakonom je zagotovljen najmanj naslednji obseg
zdravstvenega varstva:
1. pravica do zdravstvenih storitev v zvezi s preprečevanjem, zgodnjim odkrivanjem, zatiranjem, zdravljenjem in
medicinsko rehabilitacijo nalezljivih bolezni, rakastih obolenj,
sladkorne bolezni, zvišanega krvnega pritiska, multiple-skleroze, mišičnih in živčno-mišičnih obolenj ter hemofilije,
vključno s pravico do zdravil, ortopedskih pripomočkov in
potnih stroškov;
2. pravica do zdravstvenih storitev in zdravil v zvezi z nego
in zdravljenjem duševnih bolnikov;
3. pravica do zdravstvenih storitev v zvezi:
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- z zdravstvenim varstvom novorojenčkov, dojenčkov in
predšolskih otrok;
- z zdravstvenim varstvom mladine do dopolnjenega 19.
leta starosti ter učencev in študentov, ki niso v delovnem
razmerju;
- z zdravstvenim varstvom žensk v zvezi z nosečnostjo,
porodom, materinstvom in v zvezi z uresničevanjem pravice
do svobodnega odločanja o rojstvu otrok;
- z zdravstvenim varstvom delovnih invalidov in drugih
invalidnih oseb ter njihovih družinskih članov in invalidnih
otrok;
- z zdravstvenim varstvom upokojencev in njihovih družinskih članov;
- z zdravstvenim varstvom varovancev v socialnih zavodih;
- z zdravstvenim varstvom prejemnikov družbenih denarnih pomoči;
- z zdravstvenim varstvom ostarelih kmetov, ki prejemajo
starostno pokojnino ali preživnino in njihovih zakoncev;
- z nego na domu, patronažno obravnavo in ambulantnim
zdravljenjem drugih starostnikov nad 65 let;
- z zdravstvenim varstvom brezposelnih oseb, prijavljenih
pri skupnosti za zaposlovanje delavcev in njihovih družinskih
članov;
4. pravica do zdravstvenega varstva:
- imetnikom Partizanske spomenice 1941, odlikovancem z
redom narodnega heroja in drugih borcev narodnoosvobodilne vojne, ki imajo čas udeležbe v vojni-ali čas aktivnega in
organiziranega dela v narodnoosvobodilnem boju priznan v
dvojnem trajanju do 15. maja 1945;
- borcev španske narodnoosvobodilne in revolucionarne
vojne 1936-1939;
- udeležencev narodnoosvobodilnega gibanja Grčije;
- borcev za severno mejo v letih 1918-1919 in slovenskih
vojnih dobrovoljcev iz vojn 1912-1918;
- odlikovancev z redom Karadjordjeve zvezde z meči, z
redom Belega orla z meči in Zlato medaljo Obiliča;
- vojaških invalidov;
- civilnih invalidov vojne;
- uživalcev stalne republiške ali občinske priznavalnine;
5. pravica do organizirane zdravstvene vzgoje prebivalstva.
Natančnejšo opredelitev pravic iz prejšnjega odstavka ter
način in pogoje njihovega uresničevanja, pravice, odgovornosti in obveznosti v zvezi s tem ter zagotavljanje sredstev zanje,
določijo udeleženci v svobodni menjavi dela s samoupravnim
sporazumom o temeljih plana in v drugih samoupravnih sporazumih, ki jih sklenejo v Zdravstveni skupnosti Slovenije.
Upravičencem iz 4. točke prvega odstavka tega člena so
zagotovljene pravice do zdravstvenega varstva po tem zakonu
v obsegu, ki presega pravice zagotovljene z drugimi zakoni.
Ožji družinski člani teh upravičencev imajo pravico do zdravstvenega varstva po tem zakonu, če jim niso zagotovljene po
drugih predpisih oziroma samoupravnih sporazumih.
78. člen
Univerzitetna klinika ali inštitut opravljata zdravstvene storitve posamezne ali več sorodnih medicinskih strok ter
vzgojno-izobraževalno in raziskovalno delo v povezavi z visokošolskimi organizacijami s področja medicine, naravoslovja
in tehnologije ter z drugimi zdravstvenimi šolami in zdravstvenimi organizacijami.
Univerzitetna klinika in inštitut strokovno pomagata drugim
zdravstvenim organizacijam, jih seznanjata z novimi medicinskimi dosežki ter posredujeta nove postopke in metode strokovnega dela, v sodelovanju z visokošolskimi organizacijami
s področja medicine in z drugimi zdravstvenimi, raziskovalnimi in vzgojno-izobraževalnimi organizacijami oblikujeta
strokovno medicinsko doktrino kot obvezno strokovno podlago za opravljanje zdravstvenih storitev.
Univerzitetna klinika in inštitut opravljata strokovno instrukcijo in nadzorstvo nad strokovnim medicinskim delom drugih
zdravstvenih organizacij in zdravstvenih delavcev.
84. člen
Zdravstvene organizacije in druge organizacije ter delovne
skupnosti, ki opravljajo zdravstvene storitve, lahko ustanovijo
skupnost za medsebojno poslovno in plansko sodelovanje. V
-tej skupnosti zlasti pripravljajo strokovne podlage za samoupravno sporazumevanje o usklajevanju članov in delitvi dela,
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zagotavljajo uresničevanje skupnih interesov pri nabavi in
vzdrževanju medicinske opreme ter drugih osnovnih sredstev
in potrošnega materiala, pripravljajo strokovne podlage za
standardiziranje zdravstvenih storitev in določanje normativov, uresničujejo skupne interese na področju razvoja in
organizacije poslovanja delovnih skupnosti skupnih služb ter
drugih organizacij v sestavi zdravstvene organizacije, ki ne
opravljajo medicinskih dejavnosti, pripravljajo predloge za
samoupravno sporazumevanje o poenotenju in tipizaciji
medicinske opreme, aparatur, instrumentov in potrošnega
materiala ter zadovoljevanje drugih skupnih interesov v zvezi
s pospeševanjem strokovnega napredka, dela in poslovanja
zdravstvenih organizacij.
Zdravstvene organizacije, ki opravljajo preskrbo z zdravili in
sanitetnim materialom, lahko skupno s proizvajalci zdravil ter
organizacijami, ki opravljajo promet z zdravili, ustanovijo
skupnost za medsebojno poslovno in plansko sodelovanje.
Načela, naloge in organizacijo skupnosti iz prejšnjih
odstavkov ter medsebojne pravice, obveznosti in odgovornosti se določijo v samoupravnem sporazumu o ustanovitvi te
skupnosti.
t
98. člen
Za zdravstveno varstvo pristojni republiški upravni organ na
podlagi ugotovitev strokovnega pregleda odredi ustrezne
ukrepe za odpravo ugotovljenih pomanjkljivosti in za izpolnjevanje strokovnih, delovnih, materialnih, tehničnih, varnostnih,
higienskih in drugih pogojev, ob katerih je še mogoče opravljati zdravstvene storitve.
Če opravlja strokovni pregled posebna strokovna komisija,
lahko izjemoma ukrepa tudi sama, da se prepreči neposredna
nevarnost, ki bi utegnila nastati za zdravje ljudi ali za zdravstvene razmere.
Zoper ukrepe, ki jih odredi strokvona komisija, ima zdravstvena organizacija v osmih dneh pravico ugovora na republiški upravni organ, pristojen za zdravstveno varstvo. Ugovor
ne zadrži izvršitve ukrepov.
100. člen
Pri Zdravstveni skupnosti Slovenije se ustanovi poseben
strokovni organ, ki daje ocene in mnenja o strokovni utemeljenosti določenih zdravstvenih storitev, strokovno vrednoti
Pobude za izboljšavo načina in metod dela izvajalcev zdravstvenih storitev ter daje druga medicinska strokovna mnenja v
zvezi z izvajanjem zdravstvenega varstva. Sestavljajo ga priznani strokovnjaki, ki jih imenuje skupščina Zdravstvene
skupnosti Slovenije.
Pri oblikovanju in sprejemanju svojih ugotovitev, mnenj in
ocen je strokovni organ iz prejšnjega odstavka neodvisen.
Kadar daje mnenja in ocene v spornih zadevah, ne morejo v
njem sodelovati delavci prizadetih zdravstvenih organizacij.
111. člen
Bolnik, ki umre v zdravstveni organizaciji, mora biti obduciran. Izjemoma lahko na željo svojcem umrlega predstojnik
strokovne enote odloči, da se obdukcija opusti, če je vzrok
smrti nesporen in če se zdravnik, ki je zdravil umrlega, s tem
strinja.
116. člen
Delo v podaljšanem delovnem času se lahko opravi:
- če nastopijo izjemna in nepredvidena stanja, ki bi lahko
onemogočila izvršitev delovnega procesa:
- če je zaradi nujnosti in neodložljivosti medicinski ukrep
oziroma intervencijo treba pričeti izvajati, ko je zanjo nastopila medicinska indikacija, ne glede na to. kdaj bo intervencija
zaključena;
- če zaradi začasne odsotnosti delavcev, ki jo z ustrezno
organizacijo dela in razporeditvijo ostalih delavcev ni mogoče
nadomestiti, ni mogoče izpolniti delovnih obveznosti ali ne
pravočasno izvršiti medicinske intervencije ali drugega neodložljivega zdravstvenega ukrepa oziroma opravila, s čimer bi
bilo ogroženo zdravje ali pa povzročena večja materialna
škoda.
Dežurstvo je poseben pogoj delavca v zdravstveni organizaciji, ki mora na ta način zagotoviti neprekinjeno delo. če tega
ni mogoče organizirati v izmenah ali drugače. Med dežurstvom mora biti delavec prisoten v zdravstveni organizaciji in
v nujnih primerih izvrševati zdravstvene storitve.
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Stalna pripravljenost je poseben pogoj dela delavca zdravstvene organizacije, med katero mora biti vsak čas dosegljiv
zaradi morebitne potrebe po zdravstvenih storitvah v nujnih
primerih.
Obveznost dežurstva in stalne pripravljenosti se pri določitvi osebnega dohodka delavca in drugih pravic iz delovnega
razmerja upošteva kot poseben delovni pogoj glede na
pogostnost izvrševanja te obveznosti ob delavnikih, ob dnevih
tedenskega počitka in ob praznikih.
117. člen
S samoupravnim splošnim aktom delavci zdravstvene organizacije v skladu s pogoji zakona in v skladu z obveznostmi,
prevzetimi v svobodni menjavi dela, določijo dela, ki jih je
treba opraviti v podaljšanem delovnem času, v dežurstvu in v
stalni pripravljenosti ter pogoje za opravljanje teh del in
nalog.
V primerih iz prejšnjega člena morajo delavci v zdravstveni
organizaciji ob koncu trimesečja opraviti analizo in preveriti
upravičenost ter potrebo po takem delu, da bi uvedli ustrezne
ukrepe za organizacijo dela in določitev delovnega časa.
118. člen
Za opravljanje zdravstvenih storitev v podaljšanem delovnem času, med dežurstvom in stalno pripravljenostjo veljajo
enaki strokovni delovni, materialni, tehnični, varnostni in
higienski normativi ter pogoji, kot za opravljanje zdravstvenih
storitev v rednem delovnem času.
V primerih, ko pri posameznem delavcu na osnovi teh
normativov ugotovljen porabljeni delovni čas skupno z delom
v rednem delovnem času preseže 42-urno tedensko obveznost, se ralika šteje kot delo v podaljšanem delovnem času in
kot poseben delovni pogoj.
122. člen
Delavci, ki opravljajo zdravstvene storitve oziroma strokovna dela in naloge v zvezi z zdravstvenimi storitvami,
morajo imeti srednjo, višjo ali visoko strokovno izobrazbo na
področju medicinskih oziroma drugih strok.
Delavci, ki opravljajo določena opravila v zvezi z zdravstvenimi storitvami iz prejšnjega odstavka, imajo lahko tudi nižjo
strokovno izobrazbo oziroma ustrezno usposobitev na delu.
123. člen
Opredelitev del, nalog in opravil delavcev na področju
zdravstvenega varstva z določitvijo načina in stopnje izobraževanja in usposabljanja ter opis dela posameznih poklicev
določi ustrezna izobraževalna skupnost v soglasju z republiškim upravnim organom za zdravstveno varstvo.
124. člen
Delavci, ki opravljajo strokovna dela in naloge zdravstvenega varstva, smejo samostojno opravljati te naloge in dela
po tem, ko so določeno dobo delali v zdravstvenih organizacijah kot pripravniki in opravili strokovni izpit. Pripravnik dela
pod vodstvom mentorja.
Pripravništvo traja za delavca s srednjo strokovno izobrazbo šest mesecev, z višjo strokovno izobrazbo devet mesecev
in z visoko strokovno izobrazbo dvanajst mesecev.
Pripravništvo zagotavlja zdravstvena organizacija, s katero
je pripravnik v delovnem razmerju. Pripravništvo se opravlja
po programu in v skladu s katalogom znanja, ki ga na predlog
ustrezne visokošolske oz. druge izobraževalne organizacije
sprejme ustrezna izobraževalna skupnost. Ta skupnost na
predlog teh izobraževalnih organizacij določi pogoje, ki jih
mora izpolnjevati zdravstvena organizacija, v kateri se pripravništvo lahko opravlja, in pogoje, ki jih morajo izpolnjevati
mentorji. Zdravstvena organizacija, ki ne izpolnjuje pogojev
za opravljanje pripravništva, mora omogočiti svojim pripravnikom opravljanje pripravništva v drugi zdravstveni organizaciji.
Med pripravniško dobo se sproti preizkuša praktično znanje pripravnika. Po preteku pripravniške dobe opravljajo
delavci iz prvega odstavka tega člena strokovni izpit pred
izpitno komisijo. Strokovni izpit obsega teoretični strokovni in
splošni del. Vsebino strokovnega izpita določi ter izpitno
komisijo imenuje za zdravstveno varstvo pristojni republiški
upravni organ. Vsaj eden izmed članov komisije mora biti
pooblaščeni delavec visokošolske organizacije s področja
medicine.
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126. člen
Delavci, ki opravljajo naloge zdravstvenega varstva in imajo
visoko strokovno izobrazbo, se lahko po vzgojnoizobraževalnem programu za pridobitev podiplomske strokovne izobrazbe specializirajo na posamezno ožje področje medicine ali
drugih strok na področju zdravstvenega varstva in tako pridobijo potrebno teoretično in praktično znanje za opravljanje
najzahtevnejših in specializiranih del in nalog.
Specializacija se izvaja v skladu s programom zdravstvenega varstva in s sprejeto kadrovsko politiko in se odobrava
za potrebe določene zdravstvene organizacije.
Pravico do specializacije ima delavec iz prvega odstavka
tega člena, ki ima strokovni izpit in lastnost delavca v združenem delu in ki je opravil najmanj dve leti dela na področju
osnovne zdravstvene dejavnosti.
Specializacijo odobri organ upravljanja zdravstvene organizacije po tem, ko za zdravstveno varstvo pristojni republiški
upravni organ ugotovi, da so za to izpolnjeni pogoji iz tega
zakona in da je specializacija v skladu z zakonom oziroma
samoupravnim sporazumom o temeljih plana ter z določenimi
kadrovskimi in drugimi normativi ob upoštevanju skupnega
števila tovrstnih strokovnjakov na območju Socialistične
republike Slovenije in možnosti za njihovo razporeditev.
Ustrezna izobraževalna skupnost določa ožje medicinske in
druge stroke, v katerih je mogoča specializacija, v soglasju z
republiškim upravnim organom, pristojnim za zdravstveno
varstvo, na predlog visokošolske organizacije ustreznega
področja.
Program specializacije določi ustrezna izobraževalna skupnost na predlog visokošolske organizacije ustreznega področja.
Specializacije so temeljne in usmerjene. Temeljna specializacija lahko traja praviloma tri, izjemoma pa največ štiri leta,
usmerjena pa po končani temeljni specializaciji najmanj eno
leto in največ dve leti.
Program specializacije ter katalog znanja in storitev za
posamezno specialnost sprejme ustrezna izobraževalna
skupnost na predlog ustrezne visokošolske izobraževalne
organizacije. Ta skupnost določi na predlog ustrezne visokošolske izobraževalne organizacije pogoje, ki jih morajo
izpolnjevati mentorji ter zdravstvene ali druge organizacije, v
katerih se specializacija lahko opravlja.
Izpitno komisijo za specialistični izpit določi ustrezna visokošolska organizacija v soglasju z republiškim upravnim
organom, pristojnim za zdravstveno varstvo.
135. člen
Z denarno kaznijo od 5000 do 50.000 dinarjev se kaznuje za
prekršek organizacija združenega dela:
1. če v svojem samoupravnem splošnem aktu ne uredi
zadev, ki jih mora urediti po tem zakonu oziroma po samoupravnem sporazumu o temeljih plana, drugih samoupravnih
sporazumih in pogodbah zdravstvene skupnosti;
2. če odreče ali omeji pravice, ki gredo osebi na podlagi
tega zakona oziroma po samoupravnem sporazumu o temeljih plana, drugih samoupravnih sporazumih in pogodbah
zdravstvene skupnosti;
3. če omogoči uživanje pravice komu, ki mu po tem zakonu
oziroma po samoupravnem sporazumu o temeljih plana, drugem samoupravnem sporazumu ali pogodbi pravica sploh ne
gre ali mu ne gre tolikšna;
4. če ne da organom zdravstvene skupnosti predpisanih
podatkov, če da nepravilne podatke in obvestila ali če prepreči ogled na samem kraju ali pregled poslovnih knjig in
evidenc, ki se nanašajo na delo v zvezi z zagotavljanjem
pravic do zdravstvenega varstva;
5. če organom zdravstvene skupnosti oziroma delovni
skupnosti skupnih služb zdravstvene skupnosti ne dostavi v
predpisanem roku podatkov o posameznih upravičencih do
zdravstvenega varstva in drugih podatkov, pomembnih za
delovanje zdravstvene skupnosti in za zagotavljanje medsebojnih pravic, obveznosti in odgovornosti uporabnikov in
izvajalcev, ali pa če dostavi napačne podatke.
Z denarno kaznijo od 1000 do 5000 dinarjev se kaznuje za
prekršek iz prejšnjega odstavka tudi odgovorna oseba organizacije združenega dela, organa družbenopolitične skupnosti
oziroma drugega državnega organa, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka.
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Oseba, ki opravlja samostojno delo s sredstvi, ki so lastnina
občanov, oziroma oseba, ki uporablja dopolnilno delo delavcev, in ki stori prekršek iz 2. do 5. točke prvega odstavka tega
člena, se kaznuje z denarno kaznijo od 2000 do 10.000 dinarjev.
136. člen
Z denarno kaznijo od 5000 do 50.000 dinarjev se kaznuje za
prekršek zdravstvena organizacija;
1. če prepreči občanu uveljavitev pravic, ali mu pomaga v
nezakonitem uživanju zdravstvenega varstva in drugih pravic
do socialne varnosti (45. do 51. člen);
2. če omogoči uživanje zdravstvenega varstva in drugih
pravic do socialne varnosti komu, ki nima pravice do tega.
Z denarno kaznijo od 1000 do 10.000 dinarjev se kaznuje
tudi zdravstveni ali drug delavec, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka.
137. člen
Z denarno kaznijo od 1000 do 10.000 dinarjev se kaznuje za
prekršek oseba, ki zaradi pridobitve pravic do zdravstvenega
varstva oziroma do določenih pravic socialne varnosti:
1. namenoma povzroči nezmožnost za delo;
2. namenoma preprečuje zdravljenje ali usposobitev za
delo;
3. med bolezenskim dopustom prejema zaslužek ali se
ukvarja s pridobitno dejavnostjo.
138. člen
Z denarno kaznijo od 5000 do 10.000 dinarjev se kaznuje za
prekršek zdravstvena organizacija, ki ne da nujne zdravstvene
pomoči ali ki za tako pomoč zahteva vnaprejšnje plačilo (108.
člen).
Z denarno kaznijo od 1000 do 5000 dinarjev se kaznuje
odgovorna oseba zdravstvene organizacije ali drug delavec,
ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka.
139. člen
Z denarno kaznijo od 2000 do 20.000 dinarjev se kaznuje za
prekršek zdravstvena organizacija:
1. ki v nasprotju z določbami tega zakona neupravičeno ne
da zdravstvenega varstva oziroma ne da zdravstvene pomoči
osebi, ki to zdravstveno varstvo oziroma pomoč upravičeno
zahteva;
2. ki krši določbe o pravici do proste izbire zdravnika in
zdravstvene organizacije (tretji odstavek 101. člena) in
določbe 105. člena tega zakona.
Za prekršek iz prejšnjega odstavka se kaznuje z denarno
kaznijo od 1000 do 5000 dinarjev tudi odgovorna oseba zdravstvene organizacije.
140. člen
Z denarno kaznijo od 5000 do 30.000 dinarjev se kaznuje za
prekršek zdravstvena organizacija, ki v nasprotju z določbami
110. člena tega zakona opravi preizkušanje in uveljavljanje
novih metod zdravljenja.
Za prekršek iz prejšnjega odstavka se kaznuje z denarno
kaznijo od 1000 do 5000 dinarjev tudi odgovorna oseba zdravstvene organizacije.
Zdravstveni delavec, ki stori prekršek iz prvega odstavka
tega člena, se kaznuje z denarno kaznijo od 2000 do 10.000
dinarjev.
141. člen
Z denarno kaznijo od 5000 do 30.000 dinarjev se kaznuje za
prekršek zdravstvena organizacija:
1. če začne delati, preden pristojni organ ugotovi, da so za
začetek dela izpolnjeni pogoji (63. člen),
2. če preneha delati v nasprotju z 65., 66. in 67. členom tega
zakona.
Z denarno kaznijo od 1000 do 5000 dinarjev se kaznuje za
prekršek iz prejšnjega odstavka tudi odgovorna oseba zdravstvene organizacije.
142. člen
Zdravstveni delavec, ki v nasprotju z drugim odstavkom 3.
člena tega zakona opravlja zdravstveno prakso z osebnim
delom samostojno kot poklic, se kaznuje za prekršek z
denarno kaznijo od 5000 do 10.000 dinarjev.
V primerih iz prejšnjega odstavka se sme izreči poleg
denarne kazni tudi varstveni ukrep odvzema predmetov, ki so
bili uporabljeni ali namenjeni za prekršek. Poleg tega se kot
varstveni ukrep lahko izreče tudi odvzem premoženjske koristi, ki je bila dosežena s prekrškom.
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143. člen
Z denarno kaznijo od 2000 do 20.000 dinarjev se kaznuje za
prekršek zdravstvena organizacija:
1. ki onemogoča ali otežuje strokovno nadzorstvo oziroma
strokovni pregled (94. in 96. člen);
2. ki ne prijavi primera, ki terja strokovni pregled (96. člen);
3. ki ne izvrši odrejenih ukrepov strokovnega pregleda (98.
člen);
Besedilo določb zakona o
varstvu pri delu
19. člen
(1) V skladu s predpisi o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju mora organizacija združenega dela poslati
delavce na predhodne in na posebne predhodne in periodične zdravstvene in psihofizične preglede.
(2) Na predhodni zdravstveni pregled mora poslati organizacija združenega dela delavca, ki stopi na delo prvič po
presledku, daljšem od 6 mesecev, ali ki preboli hujšo bolezen
ali preide na drugo delo.
(3) Na poseben predhodni zdravstveni in psihofizični pregled mora organizacija združenega dela poslati delavca, preden ga razporedi na delo z večjo nevarnostjo poškodb ali
zdravstvenih okvar, med zaposlitvijo pri takem delu pa mora
pošiljati delavce tudi na posebne periodične zdravstvene preglede in psihofizične preglede, pri katerih se ugotovi, ali
delavec izpolnjuje posebne zdravstvene in psihofizične
pogoje za določeno delo z večjo nevarostjo poškodb ali
zdravstvenih okvar.
i
20. člen
Način in postopek za predhodne in periodične zdravstvene
ter psihofizične preglede iz prejšnjega člena predpiše s pravilnikom republiški sekretar za zdravstvo in socialno varstvo v
soglasju z republiškim sekretarjem za delo.
54. člen
(1) Z denarno kaznijo od 500 do 50.000 dinarjev se kaznuje
za prekršek organizacija združenega dela ali druga pravna
oseba:'
1. če nima urejenega varstva pri delu (11. člen);
2. če nima programa o proučevanju in vzgajanju o varnem
delu in o preverjanju znanja oziroma, če dopusti, da je na delo
razporejen delavec, ki nima potrebnega znanja o varstvu pri
delu za samostojno opravljanje, vodenje ali nadzorovanje del
(14. in 15. člen);
3. če uporablja take gradbene objekte oziroma delovne
prostore, delovne priprave in naprave oziroma daje v uporabo

4. ki odredi pripravniku samostojno delo (124. člen);
5. ki onemogoča stokovno izpopolnjevanje delavcem, ki
opravljajo zdravstvene storitve (125. člen);
6. ki odredi specializantu samostojno delo specialista (126.
člen).
Za prekršek iz prejšnjega odstavka se kaznuje z denarno
kaznijo od 2000 do 5000 dinarjev tudi odgovorna oseba v
zdravstveni organizaciji.
taka sredstva in opremo za osebno varstvo pri delu, ki ne
ustrezajo zahtevam predpisov o varstvu pri delu, ali če ne
poskrbi za periodične preiskave kemičnih in bioloških škodljivosti in mikroklime v delovnih prostorih oziroma če ne
poskrbi za preglede in preizkuse delovnih priprav in naprav
(16. člen);
4. če s pismenim dogovorom ne določi skupnih varstvenih ukrepov, ko izvaja dela na skupnem delovišču oziroma, če
v pismeni dogovor ne vključi tudi varstva pri delu delavcev,
zaposlenih pri zasebnem delodajalcu in njegovih dolžnosti v
zvezi s tem (17. člen);
5. če ne določi del oziroma delovnih mest, na katerih so
večje nevarnosti za poškodbe ali zdravstvene okvare (18.
člen);
6. če ne pošlje delavcev na predhodne in na posebne
predhodne in periodične zdravstvene in psihofizične preglede
(19. člen);
7. če ne zagotovi prve pomoči in organiziranega reševanja za primer nesreče pri delu (21. člen);
8. če ne obvesti v predpisanem roku pristojnega organa
inšpekcije dela o začetku dela ali če ne predloži posebnega
programa varstvenih ukrepov ali če v določenih primerih, ko
gre za nesrečo pri delu tega ne sporoči pristojnemu organu
inšpekcije dela oziroma pristojnemu organu javne varnosti
oziroma, če pismeno ne obvesti pristojni organ o delu, ki ga
odda zasebnemu delodajalcu na podlagi sklenjene pogodbe
o kooperaciji (22. člen);
9. če ne pooblasti določenega delavca kot odgovorno
osebo oziroma ne organizira posebne službe za opravljanje
nalog s področja varstva pri delu ali če dopusti, da tako
službo opravlja oseba, ki nima predpisane strokovne usposobljenosti (23. člen);
10. če ne omogoči inšpektorju dela pregleda oziroma če
mu ne da potrebnih pojasnil v zvezi s pregledom (41. člen);
11. če v predpisanem roku ne sporoči, da je izvršila
odločbo inšpektorja dela (drugi odstavek 42. člena);
12. če ne vodi predpisane evidence (48. člen).
(2) Z denarno kaznijo od 50 do 5000 dinarjev se kaznuje za
prekršek tudi odgovorna oseba organizacije združenega dela
ali druge pravne osebe oziroma državnega organa, ki stori
dejanje iz prvega odstavka tega člena.
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■ ■■ DELEGACIJ IN DELEGATOV
.
ZBOR OBČIN 5. 4. 1985
- Še enkrat, kdo bo prisilil Crveno
zastavo k spoštovanju zakonodaje?
Skupina delegatov iz občine Slovenska Bistrica za Zbor
občin Skupščine SR Slovenije
prosi za pisni odgovor na naslednje delegatsko vprašanje:
»V zvezi z našim delegatskim vprašanjem »Kdo bo prisilil Crveno zastavo k spoštovanju zakonodaje« vas prosimo, da nam pojasnite še razpravo, ki je bila na sporedu TV
dnevnika v torek, 26. 2. 1985.«
V zvezi s postavljenim vprašanjem oziroma prošnjo za

pojasnilo razprave, daje
Izvršni svet Skupščine SR
Slovenije sledeče pojasnilo:
V oddaji TV dnevnika dne
26. 2.1985 je predstavnica Zastava avta Ljubljana pojasnila
odgovor, ki so ga poslali enemu izmed kupcev avtomobilov Crvene zastave z njegovo
zahtevo za izplačilo z zakonom določenih obresti za
predplačilo nakupa avtomobila. Iz odgovora je razvidno, da
se trgovska organizacija
združenega dela ravna izklju-

čno po navodilih proizvajalca
iz Kragujevca in svojim kupcem ne priznava obresti v
skladu z zakonom.
Poleg tega je za TV dnevnik
dal izjavo tudi predstavnik ClMOSA, ki že v nekaj dneh izplača kupcem svojih avtomobilov obresti v skladu z zakonom.
Razprava v TV dnevniku nedvomno kaže na to, da težave
in zapleti pri izplačevanju
obresti za predplačila pri nakupu avtomobilov niso posledica nejasnih oziroma neustreznih zakonskih določil in
tudi ne posledica nerazumevanja sprememb »zakona o
temeljih poslovanja organizacij združenega dela na področju blagovnega prometa in

storitev v blagovnem prometu
ter o sistemu ukrepov, s katerimi se preprečuje spodkopavanja enotnosti jugoslovanskega trga«, temveč predvsem vprašanje poslovnega
obnašanja proizvajalcev do
kupcev svojih proizvodov.
Poleg nadzora in sankcioniranja kršiteljev zgoraj navedenega zakona, ki ga izvajajo
organi tržne inšpekcije v SR
Sloveniji, kar smo podrobneje
pojasnili že v odgovoru na delegatsko vprašanje na seji
Zbora občin dne 30. januarja
1985, pa lahko kupci v primerih, ko jim prodajalec ne
obračuna zakonitih obresti na
predplačila, s tožbo zahtevajo
vrnitev obresti pri pristojnem
sodišču.
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STALIŠČE IZVRŠNEGA SVETA
SKUPŠČINE SR SLOVENIJE V ZVEZI S
POBUDO SKUPINE DELEGATOV ZA
GOSPODARSKO PODROČJE 28.
OKOLIŠ IZ OBČINE TRBOVLJE IN
SKUPINE DELEGATOV ZA
GOSPODARSKO PODROČJE 7. OKOLIŠ
IZ OBČINE KAMNIK ZA DOPOLNITEV
81. IN 82. ČLENA ZAKONA O DELOVNIH
RAZMERJIH
- skupina delegatov za gospodarsko področje 28. okoliš Trbovlje za dopolnitev 81- in 82. člena zakona o delovnih
razmerjih s konkretno opredelitvijo izjem, ki so navedene v
obrazložitvi k temu zakonu, ki jih lahko delavci določijo v
svojih samoupravnih aktih,
- skupina delegatov za gospodarsko področje 7. okoliš Kamnik, da predlagatelj oziroma pristojni upravni organ
prouči in pripravi predlog spremembe zakona o delovnih
razmerjih v smislu dajanja možnosti za opravljanje dela prek
polnega delovnega časa v vseh tistih primerih, ko morajo
organizacije združenega dela zaradi objektivnih težav
povečevati intenzivnost proizvodnega procesa v določenem
časovnem obdobju. Svojo pobudo utemeljuje s tem, da obstoječi zakon o delovnih razmerjih te možnosti ne daje in da s
tem v marsičem onemogoča boljšo izkoriščenost proizvodnih
kapacitet združenega dela.
Iz pobude skupine delegatov za gospodarsko področje iz
občine Trbovlje izhaja ocena, da določbe 81. in 82. člena
zakona o delovnih razmerjih ne dajejo pravne možnosti opredeljive vseh primerov, ko gre za dela, ki jih je potrebno
opraviti zaradi uresničitve planskih nalog, izvoznih planov in
drugih, ki se v praksi lahko pojavijo.
Pri analiziranju ustreznosti zakonske ureditve v zvezi z
delom prek polnega delovnega časa je potrebno izhajati iz
temeljnega ustavnega izhodišča o omejenosti delovnega
časa, ki ne sme biti daljši kot 42 ur na teden. V določenih
dejavnostih in določenih primerih pa sme delovni čas trajati
za omejeno dobo več kot 42 ur v tednu, če to zahteva narava
dela ali izjemne okoliščine. Vendar pa se od temeljne pravice
delavca do omejenega delovnega časa lahko odstopi, če je
tako določeno z zakonom. Upoštevaje navedeno, se delo prek
polnega delovnega časa opravlja le v časovno omejenih,
nujnih, izjemnih in nepredvidljivih primerih, ki jih v skladu z
zakonom določijo delavci v svojih samoupravnih splošnih
aktih.
Restriktivni pristop pri urejanju dela prek polnega delovnega časa v republiškem zakonu o delovnih razmerjih pa
narekuje tudi medrepubliški dogovor o uskladitvi temeljnih
kriterijev za urejanje dopolnilnega dela, s katerim so se Izvršni
sveti republiških in pokrajinskih skupščin zavezali, da storijo
ukrepe in aktivnosti, da se uvedba dela prek polnega delovnega časa skrči na izjemne primere.
Ob noveli zakona o delovnih razmerjih v letu 1982 je bilo
temeljito analizirano izvajanje zakona tudi z vidika zagotavljanja v ustavi zajamčene pravice delavca do omejenega delovnega časa in zavarovanja delavca pred prehitro in škodljivo
izrabo njegovih psihičnih in fizičnih sposobnosti. Obveljalo je
stališče, naj se delo prek polnega delovnega časa dopušča le
kot izjemen ukrep, v časovno omejenem trajanju. Prav novela
zakona omogoča tudi optimalne možnosti fleksibilnega
določanja in razporejanja delovnega časa v različnih dejavnostih pa tudi pri posamičnih delih in nalogah glede na zahteve
delovnega procesa.
Konkretni primeri oz. potrebe po delu prek polnega delovnega časa, ki naj bi po stališču skupine delegatov za gospo48
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darsko področje iz občine Trbovlje narekovale dopolnitev
zakona o delovnih razmerjih kot so uresničevanje plansKih
nalog, izvoznih planov ipd. kažejo, da je potrebno odgovorneje razreševati nastala predvidljiva in izredna nihanja v proizvodnji oz. delovnem procesu z boljšo organizacijo dela, večjo
izkoriščenostjo rednega delovnega časa in s fleksibilnejšim
razporejanjem delovnega časa.
Ocenjujemo, da je še naprej potrebno vztrajati pri taki
zakonski ureditvi, ki dopušča delo prek polnega delovnega
časa le kot izjemen ukrep in da ni razlogov za dopolnitev 81.
in 82. člena zakona o delovnih razmerjih.
Zagotoviti pa je treba uresničevanje tistih določil zakona o
delovnih razmerjih, ki omogočajo racionalnejšo in
učinkovitejšo izrabo sredstev za delo in delovnega časa.

STALIŠČE IZVRŠNEGA SVETA
SKUPŠČINE SR SLOVENIJE DO
POBUDE SKUPINE DELEGATOV ZA
GOSPODARSKO PODROČJE 4. OKOLIŠ
IZ OBČINE LJUBLJANA-ŠIŠKA V ZVEZI
S FINANČNIM REZULTATOM ZIMSKIH
Ol V SARAJEVU
Skupina delegatov za gospodarsko področje 4. okoiiš iz
občine Ljubljana-Šiška zahteva, da Izvršni svet Skupščine SR
Slovenije pridobi poročilo o finančnem rezultatu zimskih
Olimpijskih iger v Sarajevu. Zahtevo podajamo na podlagi 34.
seje Zbora združenega dela Skupščine občine Ljubljana
Šiška, v katerem so delegati zbora zadolžili skupino delegatov, da zahtevo prenese na sejo Zbora združenega dela skupščine SR Slovenije. Prosimo, da nam odgovor posredujete v
pisni obliki.
Organizacijski komite XIV, zimskih olimpijskih iger 1984 v
Sarajevu, katerega član je bil tudi predstavnik Skupščine SR
Slovenije, je 19. oktobra 1984 obravnaval in sprejel poročilo o
opravljenem delu s podrobno finančno kvantifikacijo. Iz
poročila je razvidno, da so zimske olimpijske igre v Sarajevu
uspele tako v športnem kakor tudi v organizacijskem in zlasti
gospodarskem pogledu.
Po končni finančni bilanci Organizacijskega komiteja, ki je
nato po sklepu Skupščine mesta Sarajeva prenehal delovati,
je po stanju 15. 9. 1984 znašal celotni dohodek za izvedbo
olimpijskih iger nad 17,95 milijarde din, vlaganja pa 16,58
milijarde din. Pozitivna razlika skupaj z dohodki po družbenem dogovoru, ki bodo realizirani do konca leta 1986, je
znašala nad 1,95 milijarde din in je bila prenešena na novoustanovljeno delovno organizacijo ZOI 84.
Organizacijski komite se je z izvajalci del pri izgradnji in
opremljanju objektov za olimpijske igre dogovoril za fiksne
stroške in za kreditiranje v višini 20% vrednosti del. Izredno
uspešno je bila organizirana marketinška dejavnost, saj je na
ta način Organizacijski komite skoraj štiri petine dohodka s
pozitivnim deviznim učinkom realiziral na tujih trgih. Organizacijski komite je s svojo dejavnostjo realiziral dohodek v
višini 86,15% od celotnega dohodka. Drugi sofinancerji so pri
financiranju olimpijskih iger sodelovali z naslednjimi deleži:
SR BiH - 5,51%, mesto Sarajevo - 5,51%, Skupščina SFRJ 1,41% ter skupščine ostalih SR in SAP - 1,42%.
Ob pripravah na izvedbo zimskih olimpijskih iger in na igrah
samih so bili angažirani številni športni delavci in strokovnjaki
iz Slovenije, sodelovalo pa je tudi več delovnih organizacij,
kar je predstavljalo zelo pomemben delež pri uspehu iger.
Poročilo organizacijskega komiteja XIV. zimskih olimpijskih iger in poročilo
nadzornega odbora o finančnem-materialnem poslovanju je na vpogled v Dokumentaciji Skupščine SR Slovenije.
poročevalec

Delovne organizacije so tu imele priložnost predstaviti se s
svojo dejavnostjo in dosežki pred domačimi in tujimi gospodarstveniki in porabniki, od njih samih pa bo odvisno, ali bodo
znale to izkoristiti tudi za uspešen prodor na mednarodno
tržišče.
O delu organizacijskega komiteja in o finančnih rezultatih
zimskih olimpijskih iger je bila javnost podrobneje seznanjena prek sredstev javnega obveščanja. V Sloveniji je o tem
obširneje poročalo tudi Delo 20. oktobra 1984.

STALIŠČE IZVRŠNEGA SVETA
SKUPŠČINE SR SLOVENIJE K
PREDLOGU SKUPINE DELEGATOV ZA
GOSPODARSKO PODROČJE 42.
OKOLIŠ MARIBOR-TEZNO ZA
SPREJEMANJE DOGOVORA O
USKLAJEVANJU DAVČNE POLITIKE ZA
ČAS SREDNJEROČNEGA OBDOBJA
Tov. Mirko Jelenkovič, delegat skupine delegatov za gospodarsko področje 42. okoliša Maribor-Tezno je predlagal, naj
se prouči možnost, da bi se v bodoče dogovor o usklajevanju
davčne politike sprejemal samo enkrat in sicer za čas srednjeročnega obdobja. S tem bi se omogočila usklajenost vseh
predpisov s tega področja ter njihovo pravočasno sprejemanje.
Stališče:
Predlog tov. Mira Jelenkoviča, delegata skupine delegatov za
gospodarsko področje 42. okoliša Maribor-Tezno, naj se
prouči možnost, da bi se v bodoče dogovor o usklajevanju
davčne politike sprejemal samo enkrat in sicer za čas srednjeročnega obdobja, je obravnaval odbor udeleženk na sestanku
dne 7. 3. 1985. Ocenjeno je bilo, da je predlog delegata
povsem utemeljen. Sprejet je bil sklep, da se dogovor o
usklajevanju davčne politike pripravi za obdobje 1986 do 1990
ter da se k pripravi tega dogovora pristopi v začetku drugega
tromesečja tega leta.
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STALIŠČE IZVRŠNEGA SVETA
SKUPŠČINE SR SLOVENIJE DO
DELEGATSKEGA PREDLOGA
SKUPŠČINE OBČINE PIRAN,
SKUPŠČINE OBČINE SEŽANA IN
KOPER IN SKUPŠČINE OBALNE
SKUPNOSTI KOPER ZA RAZREŠITEV
PROBLEMATIKE GRADNJE
POSAMEZNIH CESTNIH ODSEKOV, KI
IZHAJAJO IZ OSIMSKIH SPORAZUMOV
Skupščine občine Koper, Piran, Sežana in skupščina
Obalne skupnosti Koper so na sejah zbora združenega dela,
zbora krajevnih skupnosti in družbenopolitičnega zbora dne
27. 2. 1985 in 5. 3. 1985 obravnavale stališče Izvršnega sveta
Skupščine SR Slovenije št. 02004-2/85 z dne 4. 1. 1985 do
pobude delegatov Skupščine Obalne skupnosti za zbor občin
v zvezi z izgradnjo cest iz Ošimskih sporazumov in sprejela
naslednja predloga:
1. da se nadaljuje z akcijo pridobivanja tujih finančnih
kreditov za oba cestna odseka, katerih obveznost izgradnje
izhaja iz Osimskih sporazumov (Razdrto-Vrtojba in RazdrtoSežana);
2. da se na podlagi izčrpne ekonomske, prometno-pretočne, razvojno-strateške in drugih analiz odloči, katerim
odsekom obeh cest je potrebno dati prednost in pripravi
potrebna strokovna dokumentacija za pričetek gradnje že v
srednjeročnem obdobju 1986-1990. Na podlagi naših analiz
in ugotovitev smo mnenja, da so to odsek Seto-Vrtojba in
obvoznica Sežana ter odseka ceste Razdrto-Podnanos in
Razdrto-Divača.
Na ta način bo omogočeno boljše povezovanje na sistem
avtocest z Italijo, obenem pa valoriziran naš geografski položaj glede tranzita in turizma, če bomo hkrati na ustrezen način
rešili tudi kritične razmere na črnokalskem klancu.
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije ugotavlja, da predlog
Skupščine občine Piran, Skupščine občine Sežana in Skupščine Obalne skupnosti Koper podpira in konkretizira aktivnosti za uresničevanje obveznosti za gradnjo cest, ki smo jih
prevzeli z Osimskimi sporazumi. Ta predlog in doslej opredeljena stališča Izvršnega sveta so usmerjena v intenziviranje
prizadevanj za zagotovitev finančnih sredstev, s katerimi bi
iahko do leta 1990 zgradili vsaj najbolj kritične odseke cest na
smereh Razdrto-Vrtojba in Razdrto-Fernetiči.
Izvršni svet meni, da je z dodatnimi aktivnostmi za pridobitev tujih finančnih kreditov zagotovil celovito in enakopravno
razreševanje problematike gradnje cest, ki izhajajo iz Osimskih sporazumov. Pri tem pa se zaveda, da so možnosti za
pridobitev ugodnih tujih finančnih kreditov vse bolj zaostrene. V Skupnosti za ceste Slovenije so v pripravi planski
akti za obdobje 1986-1990, kjer bodo upoštevane tudi obveznosti, ki jih je SFR Jugoslavija sprejela z Osimskimi sporazumi.
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RAZŠIRITEV DNEVNEGA REDA
SEJE ZBORA ZDRUŽENEGA DELA
SKUPŠČINE SR SLOVENIJE
17. aprila 1985
Predlog dnevnega reda seje Zbora združenega dela Skupščine SR Slovenije, ki je sklicana za sredo, 17. aprila 1985, je
razširjen z obravnavo:
- osnutka odloka o spremembi odloka o ciljih in nalogah
skupne emisijske in denarne politike ter skupnih temeljev
kreditne politike v letu 1985.
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OPOMBE:

Izdajata Skupščina SR Slovenije in Skupščina SFRJ Uredniški odbor glasila Skupščine SR Slovenije: Silva Jereb (predsednica), llija Bregar, Marko Herman, Gojmir
Komar, Marjan Kotar, Janez Kučan, Janez Lukač, Dušan Merhar, Gregor Moder, Vili Pšeničny, Vid Štempihar, Anka Štrukelj, Andrija Vlahovič, Janez Zaje in in Marjan
Gogala - Odgovorni urednik Marjan Gogala - Naslov uredništva Skupščina SR Slovenije, Ljubljana, Šubičeva 4, telefon (061) 217-123 - Uredniški odbor glasila Skupščine
SFRJ: dr Ivan Lovrič (predsednik), dr Trajče Grujoski, Milibor Jovanovič, Milenko Lojič, Janez Lukač, Slavica Markovič, Huso Radončič, Irena Uszodi, Boris Stefanovski,
Aleksandar Vujin, dr Miladin Stevanovič in Teodor Olič - Glavni in odgovorni urednik Teodor Olič - Naslov uredništva: Skupščina SFRJ, Beograd, Trg Marksa i Engelsa13,
telefon (011) 334-149 - Tisk ČGP Delo - Cena posameznega izvodš 25 dinarjev - Letna naročnina 700 dinarjev - Žiro račun: Skupščina SR Slovenije, Ljubljana, 50100-84550204 - Naročninske zadeve telefon (061) 219-914

Ljubljana, 9. 4.1985
SKUPŠČINA
SOCIALISTIČNE REPUBLIKE SLOVENIJE
Komisija za proučevanje in razvijanje metod
in načinov ter pogojev delegatskega odločanja
v Skupščini SR Slovenije
PREDLOG

SPREMEMB

poslovnika Skupščine
Komisija za proučevanje in razvijanje metod in načinov
ter pogojev delegatskega odločanja v Skupščini SR Slovenije je na 6. seji 22. 3. 1985 obravnavala in določila besedilo predloga
Sprememb in dopolnitev poslovnika Skupščine SR Slovenije,
ki vam ga pošiljam v obravnavo na podlagi prvega
odstavka 261. in 262. člena, v zvezi s prvim odstavkom 315.
člena poslovnika Skupščine SR Slovenije.
Komisija je določila, da bodo pri delu zborov in delovnih
teles sodelovali naslednji njeni člani:

KOMISIJA PREDLAGA NASLEDNJE
SPREMEMBE IN DOPOLNITVE POSLOVNIKA
SKUPŠČINE. SR SLOVENIJE:
1. člen
Drugi odstavek 10. člena* se spremeni tako, da se glasi:
»Pobude za obravnavanje zadev iz prejšnjega odstavka tega
člena lahko da Socialistična zveza delovnega ljudstva Slovenije in druge družbenopolitične organizacije v republiki, Predsedstvo republike, zbor skupščine, predsednik skupščine in
član Predsedstva SFRJ iz SR Slovenije.«
2. člen
V zadnjem stavku 21. člena se besedilo »in informacijskodokumentacijskega centra v republiki« nadomesti z besedilom: »in informacijsko-dokumentacijskih služb v republiki in
občinah«.
3. člen
Četrti odstavek 23. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Besedila aktov in drugih gradiv, ki se obravnavajo v zborih,
se objavljajo v »Poročevalcu« v celotnem besedilu in v povzetku besedila. »Poročevalec« se pošilja delegacijam, delegatom in drugim prejemnikom iz petega odstavka tega člena«.
Sedanji šesti odstavek postane peti odstavek.
Sedanji peti odstavek postane šesti odstavek in se spremeni
tako, da se glasi:
»Kadar gradiva, ki se obravnavajo v zborih niso objavljena
na način iz četrtega odstavka, so člani delegacij temeljnih
samoupravnih organizacij in skupnosti obveščeni s povzetkom besedila aktov in drugih gradiv, ki se praviloma objavi v
»Poročevalcu«.
Sedmi odstavek tega člena se spremeni tako, da se glasi:
»V sredstvih javnega obveščanja se pravilom objavljajo
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DOPOLNITEV
Slovenije

- Silva Jereb
- dr. Savin Jogan
- dr. Miha Ribarič
- dr. Ciril Ribičič
- Janez Zaje
- Marko Herman.
Priloga:
Informacija o nekaterih vprašanjih
razvijanja metod in načinov ter pogojev
delegatskega odločanja v Skupščini SR Slovenije.

programi dolgoročnega razvoja in družbeni plan SR Slovenije, mora pa se objaviti celotno besedilo aktov in drugih
gradiv oziroma njihovi povzetki o zadevah, ki se dajejo v javno
obravnavo ali na referendum«.
4. čien
V prvem odstavku 24. člena se izraz »informacijsko-dokumentacijski center« nadomesti z izrazom informacijsko-dokumentacijska služba«. .
5. člen
V 40. členu se namesto dosedanjega drugega in tretjega
odstavka vstavijo novi drugi, tretji in četrti odstavek, ki se
glasijo:
»Pobudo oziroma predlog in opozorilo lahko da delegat
bodisi ustno na seji zbora bodisi pisno, če je pobuda dana
pisno, predsednik zbora z njo takoj seznani delegate v zboru.
Pobude, predlogi oziroma opozorila se pošiljajo pristojnim
delovnim telesom skupščine in zborov, Izvršnemu svetu oziroma organom in organizacijam, na katerih delovno področje
se nanašajo oziroma so zanje pristojni, da o njim sprejmejo
stališča in o tem obvestijo zbor. Predsednik zbora s temi
stališči takoj seznani delegate.
Če delegat na podlagi stališč organov in organizacij iz
prejšnjega odstavka meni, da je potrebno njegovo pobudo
oziroma predlog in opozorilo obravnavati na seji zbora, obvesti o tem zbor. Zbor pobudo obravnava čimprej, najpozneje v
treh mesecih in če z njo soglaša, določi način in roke nadaljnje obravnave.«
Dosedanji četrti odstavek postane peti odstavek.
Ur. I. SRS, št. 38-1686/81 z dne 25. 12. 1981
1
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6. člen
Za 47. členom se doda nov 47. a člen, ki se glasi:
»Delegat v zboru lahko predlaga delegaciji Skupščine SR
Slovenije v Zboru republik in pokrajin Skupščine SFRJ, da
postavi delegatsko vprašanje Zveznemu izvršnemu svetu in
funkcionarjem, ki vodijo zvezne upravne organe. Na predlog
delegacije o tem predhodno razpravlja zbor.«
7. člen
V zadnjem odstavku 68. člena se drugi stavek spremeni
tako, da se glasi:
»Sekretar zbora se imenuje za štiri leta in je lahko imenovan
za to funkcijo največ dvakrat zaporedoma, izjemoma pa je
lahko imenovan še tretjič.«
8. člen
V 69. členu se besedilo »daje soglasja k sklepanju mednarodnih pogodb, ki jih sklepa federacija z drugimi državami in
mednarodnimi organizacijami na podlagi soglasij republik in
avtonomnih pokrajin« nadomesti z besedilom, ki se glasi:
»daje soglasje k zveznim zakonom in drugim splošnim aktom
ki se nanašajo na ratificiranje mednarodnih pogodb«.
9. člen
V 70. členu se iz 2. točke druga, tretja in četrta alinea
prenesejo v II. razdelek 71. člena.
II. razdelek s 1., 2., 5., 6., 7. in 8. alineo se prenese v 71. člen,
3., 4. in 9. alinea se prenese v novi 71. a člen.
III. razdelek postane II. razdelek.
10. člen
Uvodni stavek 71. člena I. razdelka se spremeni tako, da se
glasi:
»Zbor združenega dela in Zbor občin enakopravno oziroma
enakopravno z Družbenopolitičnim zborom v skladu z njegovo pristojnostjo sprejemata zakone in druge splošne akte,
ki se nanašajo na: ... «..
Za drugo alineo se vnesejo naslednje alinee iz II. razdelka
70. člena:
» - sistem družbenega planiranja;
- temeljna načela za organizacijo samoupravnih interesov
skupnosti;
- organizacijo rednih sodišč, javnih tožilstev in javnega
pravobranilstva;
- načela za organizacijo samoupravnih sodišč;
- organizacijo družbenih pravobranilstev samoupravljanja;
- ustanavljanje in organizacijo republiških organov in njihovih služb in temeljna načela za organizacijo občinskih
upravnih služb.«
Uvodni stavek II. razdelka se spremeni tako, da se glasi:
»II. Zbor združenega dela in Zbor občin enakopravno oziroma enakopravno z Družbenopolitičnim zborom v skladu z
njegovo pristojnostjo dajeta soglasje k zveznim zakonom,
obveznim razlagam zveznih zakonov in k drugim splošnim
aktom, ki jih sprejema Zbor republik in pokrajin na podlagi
soglasja skupščin republik in avtonomnih pokrajin v zadevah,
ki se nanašajo na:...«.
Pred prvo alineo II. razdelka se dodajo naslednje alinee:
»- družbeni plan Jugoslavije;
- kreditiranje hitrejšega razvoja gospodarsko manj razvitih republik in avtonomnih pokrajin;
- sistem financiranja federacije;«.
Na koncu tega razdelka se doda nova alinea, ki se glasi:
- k poslovniku Zbora republik in pokrajin.
11. člen
Za 71. členom, se doda nov 71. a člen, ki se glasi:
»Družbenopolitični zbor enakopravno sprejema zakone in
druge splošne akte s pristojnim zborom oziroma pristojnima
zboroma, ki se nanašajo na:
- uresničevanje, razvoj in varstvo z ustavo določenega
socialističnega samoupravnega sistema;
- uresničevanje ustavnega položaja in enakopravnosti
narodov in narodnosti:
- uresničevanje temeljnih skupnih interesov socialističnih
republik in socialističnih avtonomnih pokrajin;
- mednarodne odnose, ljudsko obrambo v republiki,
državno varnost in sistem družbene samozaščite;
- temeljna vprašanja s področja kadrovske politike.«

12. člen
Določba 72. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Družbenopolitični zbor sodeluje v postopku sprejemanja
zakonov in drugih splošnih aktov z Zborom združenega dela
in Zborom občin tako, da sprejema stališča v zadevah, ki se
nanašajo na:
- temeljne cilje in osnovna razmerja družbenoekonomskega razvoja Socialistične republike Slovenije, ki so vsebovana v programih dolgoročnega razvoja in srednjeročnih
družbenih planih;
- uresničevanje ustavnosti in zakonitosti in varstvo svoboščin in pravic človeka in občana;
- družbeni sistem informiranja in splošne pogoje javnega
obveščanja«
13. člen
Uvodni stavek 73. člena I. razdelka se dopolni tako, da se
glasi:
»Zbor združenega dela samostojno oziroma enakopravno z
Družbenopolitičnim zborom v skiadu z njegovo pristojnostjo
sprejma zakone in druge splošne akte, ki se nanašajo na:...«.
Uvodni stavek II. razdelka se dopolni tako, da se glasi:
»Zbor združenega dela samostojno oziroma enakopravno z
Družbenopolitičnim zborom v skladu z njegovo pristojnostjo
daje soglasje k zveznim zakonom in drugim splošnim aktom,
ki jih sprejema Zbor republik in pokrajin na podlagi soglasja
republiških in pokrajinskih skupščin in ki se nanašajo na:
14. člen
Določba 74. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Odločitev o izločitvi dela dohodka za skupne in splošne
družbene potrebe ter o namenu in obsegu sredstev za te
potrebe ne more biti sprejeta, če je ne sprejme Zbor Združenega dela.«
15. člen
Določba 75. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Zbori v skladu s svojimi pristojnostmi po določbah tega
poslovnika dajejo soglasje k zveznim zakonom in drugim
splošnim aktom, ki se nanašajo na ratificiranje mednarodnih
pogodb, ki terjajo izdajo novih ali spremembo veljavnih zakonov, ki jih sprejema Zbor republik in pokrajin na podlagi
soglasja skupščin republike in skupščin avtonomnih pokrajin.«
16. člen
Uvodni stavek 76. člena se dopolni tako, da se glasi:
»Zbor občin samostojno oziroma enakopravno z Družbenopolitičnim zborom v skladu z njegovo pristojnostjo sprejema
zakone in druge sploše akte, ki se nanašajo na: ...«.
17. člen
Določba 89. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Če pristojni zbor oziroma pristojni zbori ne soglašajo s
stališči ali predlogi zainteresiranega zbora, obvestijo ta zbor o
tem in o razlogih, zakaj z njimi ne soglašajo.
Zainteresirani zbor o tem ponovno razpravlja. Pristojni zbor
oziroma pristojni zbori ne morejo odločiti o zadevi prej,
dokler ne prejmejo poročil zainteresiranega zbora.«
18. člen
Črta se 90. člen.
19. člen
V drugem odstavku 96. člena se besede »periodičnem
delovnem načrtu« nadomestijo z besedami »letnemu programu dela«.
Na koncu drugega odstavka se doda nov stavek, ki se glasi:
»V letnem programu dela zbora se določi, v katerih fazah
postopka se za pošiljanje gradiv uporabljajo določbe tega
odstavka o najmanj 60-dnevnem roku«.
Za drugim odstavkom se doda nov tretji odstavek, ki se
glasi:
»Pri pošiljanju gradiv, ki se nanašajo na programe
dolgoročnega razvoja in družbeni plan SR Slovenije ter na
akte o tekoči družbenoekonomski politiki se upoštevajo roki,
ki jih za pripravo teh aktov določa zakon.«
priloga poročevalca
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V dosedanjem tretjem odstavku, ki postane četrti odstavek,
se zadnji stavek črta in nadomesti z novim stavkom, ki se
glasi:
»V izjemnih primerih ali kadar gre za ukrepe tekoče ekonomske politike lahko zbor odloči, da se ti roki skrajšajo,
vendar ne morejo biti krajši od 15 dni.«
Na koncu zadnjega odstavka se doda nov odstavek, ki se
glasi:
»Določbe tega odstavka ne veljajo za gradiva, ki se
nanašajo na aktualna vprašanja z delovnega področja skupščina in o katerih Izvršni svet Skupščine SR Slovenije tudi
ustno poroča na seji zbora.«
20. člen
Za 103. členom se doda nov 103. a člen, ki se glasi:
»Od določanju dnevnega reda odloča zbor o predlogih za
obravnavo zakona po hitrem postopku, za združitev faz zakonodajnega postopka in za skrajšani postopek za izdajo zakona.
Če med zbori ni soglasja o postopkih iz prejšnjega
odstavka, zbori imenujejo skupno komisijo, ki pripravi sporazumni predlog in ga predloži v sprejem zborom. Ce zbori tudi
na predlog komisije niso dosegli soglasja, predlogi za
postopke iz prvega odstavka tega člena niso sprejeti.
21. člen
Tretji odstavek 124. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Delegati v zboru glasujejo tako, da se izjavijo za predlog ali
proti predlogu, lahko pa se vzdržijo glasovanja.«
22. člen
Za prvim odstavkom 125. člena se dodata novi drugi in tretji
odstavek, ki se glasita:
»V primerih, ko zbor odloča z večino glasov navzočih delegatov, je pred glasovanjem potrebno ugotoviti, koliko delegatov je prisotnih na seji.
Zbor ugotovi, na predlog predsednika zbora, ali delegata v
zboru, da glasovanje ni veljavno, če je izid glasovanja zaradi
tehnične napake nejasen ali če ugotovi, da je pri glasovanju
prišlo do nesporazuma o predlogu, ki je bil dan na glasovanje.«
Sedanji drugi odstavek postane četrti odstavek in se spremeni tako, da se glasi:
»Posamično se izjavljajo delegati v zboru, če tako odloči
zbor na predlog predsednika zbora ali delegata v zboru, če je
to potrebno za natančno ugotovitev izida glasovanja.«
23. člen
Za prvim odstavkom 138. člena se vstavi nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Predsednik in podpredsednik Skupščine SR Slovenije se
izvolita na zadnji seji zborov pred potekom prve dvletene
mandatne dobe in začneta opravljati svojo funkcijo z dnem,
ko poteče mandatna doba dotedanjemu predsedniku in podpredsedniku.«
24. člen
V drugem odstavku 139. člena se
13. alinea spremeni tako, da se glasi:
»- razpravlja in predlaga višino sredstev, ki naj bodo v
predlogu republiškega proračuna zagotovljena za delo skupščine in njenih služb; o tem odloči predsednik skupščine;«
14. alinea spremeni tako, da se glasi:
»- obravnava akta o organizaciji služb skupščine;«,
pred zadnjo alineo dodata dve novi alinei, ki se glasita:
» - spremlja, obravnava in usmerja obrambne in varnostne
priprave skupščine ter obavnava in sprejema obrambni in
varnostni načrt skupščine; imenuje in razrešuje vodjo
obrambnih in varnostnih priprav in njegovega namestnika ter
upravitelja obrambnega in varnostnega načrta;
— s posebnim aktom določi organizacijo, način dela in
sistemizacijo del in nalog služb skupščine v neposredni vojni
nevarnosti ali v vojnem stanju.«
25. člen
V prvem odstavku 150. člena se besedilo »15 dni pred
dnem, določenim za seje zborov, s tem, da le-te najkasneje
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dni pred sejami zborov do tega roka pošljejo zborom svoja
mnenja, stališča in predloge o obravnavanih vprašanjih«
nadomesti z besedilom, ki se glasi:
»tako, da lahko le-te najkasneje 12 dni pred sejami zborov
pošljejo zborom svoja mnenja, stališča in predloge o obravnavanih vprašanjih«.
26. člen
V drugem stavku drugega odstavka 160. člena se črtata
besedi »predsedstvo skupščine«.
27. člen
V besedilu 161. člena se črtata besedi »predsedstvo skupščine«.
27. a člen
Deveta in deseta alinea 1. odstavka 175. člena se spremenita tako, da se glasita:
» - sodeluje pri pripravi in spremljanju izvajanja družbenega dogovora o skupnih osnovah in merilih za določanje
osebnih dohodkov in drugih osebnih prejemkov funkcionrjev
v organih družbenopolitičnih skupnosti in družbenopolitičnih
organizacij;
- sprejme pravilnik o osnovah in merilih za določanje
osebnih dohodkov in drugih osebnih prejemkov funkcionarjev v skupščini in njenem izvršnem svetu ter v republiških
upravnih organih;«
Za deseto alineo se doda nova, enajsta alinea, ki se glasi:
»- predlaga izjemno priznanje ali odmero pokojnine osebam, ki imajo posebne zasluge;«
Sedanja enajsta alinea postane dvanajsta alinea.
Drugi odstavek 175. člena se spremeni tako, da se glasi:
» - Splošni akti, ki jih sprejema Komisija s področja administrativnih zadev, se ustrezno objavijo.«
28. člen
Zadnji odstavek 138. člena se spremeni tako, da se glasi:
»komisija lahko dela, če je na seji navzoča najmanj polovica
članov pripadnikov slovenskega naroda, najmanj polovica
članov pripadnikov italijanske narodnosti in najmanj polovica
članov pripadnikov madžarske narodnosti.«
29. člen
196. člen se spremeni tako, da se glasi:
Komisija za informiranje:
- skrbi za sprotno spremljanje celovitega in usklajenega
razvoja na področju družbenega sistema informiranja kot
sestavnega dela družbenopolitičnega sistema socialističnega
samoupravljanja in pogoja za odločanja ter za uresničevanje
samoupravnih pravic in obveznosti;
- spremlja stanje in razvoj na področju javnega obveščanja ter družbenopolitični in družbenoekonomski položaj sredstev javnega obveščanja;
- spremlja uresničevanje kadrovske politike, pri tem pa
vzpodbuja ustrezne oblike izobraževanja in usposabljanja
delavcev na posameznih področjih družbenega sistema informiranja in sistem javnega obveščanja;
- spremlja, obravnava in daje predloge za ureditev materialnih in organizacijskih vprašanj v delovanju družbenega
sistema informiranja in javnega obveščanja ter spodbuja
usklajevanje interesov in potreb, poslovno in dohodkovno
povezovanje, planiranje razvoja, delitev dela in sodelovanje v
izvajanju programov in raziskovalnih nalog na teh dveh področjih;
- proučuje in spremlja problematiko, ki se nanaša na
obveščanje v delegatskem sistemu, na obveščanje javnosti o
delu Skupščine SR Slovenije in njenih delovnih teles in na
informativno dokumentacijsko dejavnost.«
30. člen
208. člen spremeni tako, da se glasi:
»predsednik skupščine, predsedniki zborov in predsedniki
delovnih teles skupščine in njenih zborov sodelujejo z delegati in s koordinatorjem delegatov iz SR Slovenije v Zveznem
zboru Skupščine SFRJ zaradi obravnavanja aktov iz 207.
člena tega poslovnika in drugih zadev v skupščini, njenih
zborih in delovnih telesih skupščine ter zborov.«
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31. člen
209. člen se spremeni tako, da se glasi:
"Določbe prvega odstavka 202., 203. in drugega odstavka
206. člena tega poslovnika o delegaciji Skupščine SR Slovenije v Zboru republik in pokrajin se smiselno uporabljajo tudi
za delegate iz SR Slovenije v Zveznem zboru Skupščine
SFRJ.«
32. člen
Doda se nov 209. a člen, ki se glasi:
Skupščina SR Slovenije lahko da pobudo delegatom iz SR
Slovenije v Zveznem zboru Skupščine SFRJ, da zahtevajo, da
se v primeru, kadar je na dnevnem redu seje Zveznega zbora
Skupščine SFRJ predlog zakona, drugi predpis ali splošni akt
oziroma drugo vprašanje splošnega pomena za republiko in
za enakopravnost narodov in narodnosti, izvede v skladu z
ustavo SFRJ poseben postopek za obravnavo in odločanje o
takem zakonu ali drugem splošnem aktu oziroma vprašanju.
Ce je dala pobudo iz prvega odstavka tega člena, v skladu s
poslovnikom Zveznega zbora, Skupščina SR Slovenije, skupščina sodeluje tudi pri posvetovanju o vprašanju, na katero
se nanaša zahteva, s predlagateljem akta, matičnim delovnim
telesom Zveznega zbora oziroma posebnim delovnim telesom
Zveznega zbora, ki je bila ustanovljena za obravnavo zahteve
za poseben postopek.«
33. člen
Drugi odstavek v 217. členu se črta.
34. člen
Drugi odstavek 224. člena se dopolni tako, da se glasi:
»Vprašanje zaupnice postavi v imenu izvršnega sveta predsednik izvršnega sveta pred odločanjem o zakonu ali drugem
splošnem aktu skupščine iz prvega odstavka tega člena v
pristojnih zborih.«
Tretji odstavek se črta. Namesto njega se dodata nov tretji
in četrti odstavek, ki se glasita:
»Če je v smislu določbe prvega odstavka tega člena v
nasprotju s stališčem izvršnega sveta v pristojnih zborih sprejet zakon ali drug splošni akt skupščine oziroma zakona ali
drug splošni akt ni sprejet, je izvršni svet dolžan odstopiti.
Če je pri sprejemanju zakona ali drugega splošnega akta v
smislu določbe prvega odstavka tega člena prišlo do usklajevalnega postopka, pa akt, ki ga je predlagal Izvršni svet, ni bil
sprejet, ker je bil v skladu z določbo 303. člena poslovnika
predlog odložen z dnevnega reda, je izvršni svet dolžan odstopiti.«
35. člen
V četrtem odstavku 260. člena se za besedama »pravnih
določb« črtata besedi »ali tez«.
36. člen
V tretjem odstavku 267. člena se pika nadomesti z vejico in
doda naslednje besedilo:
»Če predlagatelj vztraja pri zahtevi«.
37. člen
Črta se drugi odstavek 268. člena
38. člen
V prvem odstavku 269. člena se za besedilom »nove naloge,
ki jih bodo imeli republiški in občinskih organi, samoupravni
organi organizacij združenega dela in drugih samoupravnih
organizacij in skupnosti in občani«, vstavi naslednje besedilo:
»oceno, ali bo izvajanje zakona, ki se predlaga, zahtevalo
dodatne administrativno-strokovne in druge postopke in
opravila in ali bo izvajanje teh postopkov in opravil zahtevalo
nove delavce ter finančna in materialna sredstva, katera vprašanja bodo urejali izvršilni predpisi in katera vprašanja se
bodo urejala s samoupravnimi splošnimi akti.«
Drugi odstavek tega člena se spremeni in dopolni tako, da
se glasi:
»Predlogu za izdajo zakona se praviloma kot delovno gradivo priložijo teze, ki opredeljujejo poglavitne rešitve. Predlogu za izdajo zakona mora biti priložena tudi potrebna dokumentacija in povzetek vsebine predloga za izdajo zakona,
praviloma pa morajo biti navedeni tudi znanstveno-strokovne
institucije in strokovni delavci, ki so neposredno sodelovali
pri pripravi gradiva.«
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39. člen
Določba 270. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Predlagatelj lahko umakne predlog za izdajo zakona do
odločitve zbora o tem, ali je zakon potreben.
Če predlagatelj po sprejemu predloga za izdajo zakona
predlaga umik, o tem odloči zbor. Ce zbor tak predlog
sprejme, se postopek ustavi.
Če zbor ne sprejme predloga predlagatelja za umik predloga za izdajo zakona, določi s sklepom, kdo bo pripravil
zakonski osnutek.«
40. člen
Zadnji odstavek 271. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Če med pristojnimi zbori ni soglasja o tem, ali je zakon
potreben oziroma, če so stališča zborov glede poglavitnih
rešitev v predlogu za izdajo zakona različna, se opravi usklajevalni postopek, določen s tem poslovnikom.«
41. člen
Prvi odstavek 272. člena se dopolni tako, da se glasi:
»S sklepom, s katerim sprejmejo predlog za izdajo zakona,
pristojni zbori določijo stališča, mnenja in predloge, ki naj jih
glede temeljnih rešitev predlagatelj upošteva pri pripravi
zakonskega osnutka; lahko pa tudi določijo organe in organizacije, ki naj dajo mnenje pri pripravljanju zakonskega
osnutka, posebna posvetovanja in druge oblike sodelovanja,
ki lahko pripomorejo h kvalitetnejšemu osnutku.«
42. člen
V prvem odstavku 274. člena se za besedo »določb«
postavi pika, besedi »ali tez« pa se črta.
Tretji odstavek tega člena se dopolni z naslednjim besedilom:
»Praviloma pa morajo biti navedeni tudi znanstveno-strokovne institucije in strokovni delavci, ki so neposredno sodelovali pri pripravi gradiva.«
43. člen
V prvem odstavku 277. člena se za besedo »členov« postavi
pika, besedi »ali tez« pa se črtata.
Peti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Če med pristojnimi zbori ni soglasja o tem, ali se sprejme
zakonski osnutek oziroma če so stališča zborov glede temeljnih rešitev različna, se opravi usklajevalni postopek, določen
s tem poslovnikom.«
44. člen
Tretji odstavek 278. člena se dopolni z naslednjim besedilom: »Praviloma pa morajo biti navedeni tudi znanstvenostrokovne institucije in strokovni delavci, ki so neposredno
sodelovali pri pripravi gradiva.«
45. člen
Za prvim odstavkom 286. člena se dodata nova drugi in
tretji odstavek, ki se glasita:
»Delovna telesa skupščine in zborov lahko pošljejo amandmaje tudi v krajšem roku, vendar najmanj 7 dni pred dnem,
določenim za sejo, na kateri bo zbor obravnaval zakonski
predlog.
Zakonodajno-pravna komisija lahko daje amandmaje do
konca obravnave predloga akta.«
46. člen
V prvem odstavku 289. člena se v prvem stavku za besedo
»prvega« dodata besedi »in drugega«.
47. člen
Določba 295. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Zbor sprejema zakone v vseh fazah, amandmaje k zakonskemu predlogu, druge splošne akte ter druge končne odločitve z večino glasov vseh delegatov v zboru, če se z ustavo SR
Slovenije ne zahteva višja stopnja soglasja.
Odločitve zbora, ki se nanašajo na postopek sprejemanja
aktov, se sprejemajo z večino glasov navzočih delegatov.«
48. člen
*
Besedilo 301. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Če se zbori po dveh zaporednih obravnavah spornega
vprašanja ne sporazumejo o besedilu zakonskega predloga,
se začne usklajevalni postopek. V ta namen zbori določijo
skupno komisijo, v katero izvoli vsak z£>or enako število
članov.
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Usklajevalni postopek iz prejšnjega odstavka se začne tudi,
če zakonski predlog ni bil sprejet v enem ali več zborih
oziroma ni bil sprejet v skladu s stališči Družbenopolitičnega
zbora.«
49. člen
V 306. členu se črta besedilo »ali na pobudo predsedstva
skupščine«.
Doda se nov stavek, ki se glasi:
»Ti roki ne smejo biti krajši od 15 dni.«
50. člen
Določba 307. člena se spremeni in dopolni tako, da se glasi:
»Pristojni zbor lahko na predlog predlagatelja zakona, s
katerim soglaša pristojno delovno telo zbora in Zakonodajnopravna komisija, odloči, da bo hkrati obravnaval in sprejel
predlog za izdajo zakona in zakonski predlog oziroma zakonski osnutek in zakonski predlog po postopku, ki velja po
določbah tega poslovnika za obravnavanje in sprejemanje
zakonskega predloga.
Odločitev iz prejšnjega odstavka zbor lahko sprejme kadar
gre za:
- manj zahtevne spremembe in dopolnitve zakonov;
- prenehanje veljavnosti posameznih določb zakonov ali
posameznih zakonov;
- manj zahtevne uskladitve z drugimi zakoni;
- sprejem manj zahtevnega zakona na podlagi medrepubliškega dogovora;
- zmanjšanje posameznih materialnih obveznosti organizacij združenega dela in drugih samoupravnih organizacij in
skupnosti ter občanov;
- intervencijske zakone, s katerimi se določijo obveznosti,
določene s samoupravnimi sporazumi ali predpiše obvezno
združevanje sredstev, kadar ni bil sprejet samoupravni sporazum;
- spremembe in dopolnitve zakonov na podlagi odločb
Ustavnega sodišča SR Slovenije oziroma Ustavnega sodišča
Jugoslavije.«

pokrajin ter drugega dogovora, se glede vprašanj, ki v členih
od 335. do 346. tega poslovnika niso posebej urejena, primerno uporabljajo določbe tega poslovnika, ki se nanašajo na
postopek za izdajo zakona.
Pri odločanju o predlogih za spremembe in dopolnitve
besedila predloga družbenega dogovora, samoupravnega
sporazuma, dogovora republik in avtonomnih pokrajin ali
drugega dogovora pristojni zbor opredeli, ali sprejema predlog za spremembe in dopolnitve kot predlog, ki je pogoj za.
sklenitev dogovora oziroma sporazuma, ali kot predlog, ki naj
ga pooblaščeni predstavnik za podpis dogovora oziroma sporazuma uveljavlja pri oblikovanju končnega besedila dogovora oziroma sporazuma v smislu 343. člena tega poslovnika.«

51. člen
V 310. členu se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»Če predloga, da se zakon izda po hitrem postopku, ni
predlagal Izvršni svet, zahteva zbor pred odločanjem njegovo
mnenje o tem predlogu.«
52. člen
Prvi odstavek v 311. členu se črta, ker je prenešen v 103. a
člen. Drugi odstavek se črta in je prenešen v 310. člen.
53. člen
Prvi odstavek 323. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Pristojni zbor lahko sklene, da se da zakon v eni izmed faz
v javno obravnavo.«
54. člen
V prvem odstavku 332. člena se pred besedama »pooblastijo delegacijo« vstavi beseda »lahko«.
Drugi odstavek tega člena se črta.
55. člen
Naslov 3. oddelka XII. poglavja se dopolni tako, da se glasi:
»3. Postopek za sklepanje družbenega dogovora in samoupravnega sporazuma, dogovora republik in avtonomnih
pokrajin ter drugega dogovora.«

59. člen
349. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Če kandidat pri glasovanju ni dobil večine iz prejšnjega
člena oziroma če noben kandidat tudi pri drugem glasovanju
ni dobil potrebne večine v enem od zborov, se ponovi kandidacijski postopek in postopek glasovanja v vseh zborih, na
podlagi novega predloga kandidature.«
59.a člen
V 379. členu se za besedo »listo« črta beseda »dvanajstih«.

56. člen
Za 346. členom se dodata nova 346. a in b člena, ki se
Določbe 335. do 346. člena se smiselno uporabljajo tudi za
postopek za sklepanje samoupravnega sporazuma.
Določbe 335. do 346. člena se primerno uporabljajo za
postopek za sklepanje dogovora republik in avtonomnih
pokrajin ter drugega dogovora, ki ga sklepa skupščina na
podlagi ustave in zakona.
446. b člen
V postopku za sklepanje družbenega dogovora in samoupravnega sporazuma, dogovora republik in avtonomnih
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57. člen
Drugi odstavek 347. člena se spremeni in dopolni tako, da
se glasi:
»O izvolitvi predsednika in podpredsednika Skupščine SR
Slovenije, predsednikov zborov, podpredsednikov zborov ter
predsednika Izvršnega sveta se glasuje tajno, razen če posamezen zbor na predlog delegata v zboru sklene, da se glasuje
javno. O izvolitvi drugih funkcionarjev, ki jih voli skupščina, se
glasuje javno, razen če posamezen zbor na predlog predsednika zbora ali delegata v zboru sklene, da se glasuje tajno.«
58. člen
348. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Kandidat je izvoljen, če je zanj glasovala večina delegatov
v zboru.
Če je predlaganih več kandidatov za posamezno funkcijo,
pa noben kandidat pri glasovanju ni dobil potrebne večine, se
opravi novo glasovanje. Pri drugem glasovanju se glasuje o
kandidatu, ki je pri prvem glasovanju dobil največ glasov.
Če je na prvem glasovanju dva ali več kandidatov, ki so
dobili največ glasov, dobilo enako število glasov, se glede teh
kandidatov glasovanje ponovi.«

60. člen
V 388. členu se besede »predsedstvo republike in predsedstvo skupščine« nadomestijo z besedami »skupščina in predsedstvo republike«.
61. člen
Prvi stavek 401. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Člani organov upravljanja samoupravnih organizacij in
skupnosti, ki jih skupščina imenuje v te organe na podlagi
ustave, zakona ali drugega akta skupščine, se pri delu v teh
organih ravnajo v skladu s smernicami, ki so jih zbori oziroma
delovna telesa oblikovali za njihovo delo v teh organih.«
62. člen
V 424. členu se besedilo v začetku drugega odstavka
dopolni tako, da se glasi:
»Skupščina sodeluje s skupščinami drugih republik in avtonomnih pokrajin v zadevah skupnega pomena za republike in
avtonomni pokrajini...«.
Besedilo tretjega odstavka tega člena se spremeni in
dopolni tako, da se glasi:
»Če se v okviru sodelovanja s skupščinami drugih republik
in avtonomnih pokrajin sprejemajo dogovori in drugi skupni
akti ali ustanavljajo skupni organi, organizacije in druga
telesa, organizirajo skupne akcije in združujejo sredstva, se
sprejemajo dogovori, splošni akti in sklepi, ki se nanašajo na
vprašanja in odnose iz pristojnosti skupščine, po določbah
tega poslovnika o aktih skupščine.«
5

63. člen
V 425. členu se besede »odloča predsedstvo skupščine«
nadomesti z besedilom »razpravlja predsedstvo skupščine, ki
skrbi za uresničevanje sodelovanja«.
64. člen
Drugi odstavek 434. člena se dopolni z novo alineo:
»- informacije o gradivih organov, organizacij in skupnosti v republiki;«.
Črta se 444. člen.

65. člen

66. člen
V prvem odstavku 446. člena se drugi stavek spremeni tako,
da se glasi:
»Pri tem sodelujejo pri pravočasnem in ustreznem obveščanju delegacij in delegatov o vprašanjih, ki se obravnavajo in o
katerih se odloča v skupščini na način, ki je določen s tem
poslovnikom; sodelujejo in nudijo tehnično pomoč pri
obveščanju javnosti o delu skupščine, zborov in delovnih
teles; pripravljajo strokovne podlage za programe dela in
periodične delovne načrte skupščine in delovnih teles in
nudijo strokovno pomoč pri spremljanju njihovega izvrševa-

nja; sodelujejo in opravljajo tehnično delo pri pripravljanju in
organiziranju seje zborov skupščine in delovnih teles.«
V drugem odstavku se za tretjim podpičjem besedilo
»spremljajo izvrševanje sklepov zborov in delovnih teles in
opravljajo naloge, ki jih službam nalagajo ti sklepi« nadomesti
z besedilom: »spremljajo tehnično in strokovno delo pri
spremljanju izvrševanja sklepov zborov in delovnih teles in
opravljajo naloge, ki jih službam nalagajo ti sklepi«.
KONČNE DOLOČBE
67. člen
Z dnem, ko začnejo veljati te spremembe in dopolnitve
poslovnika, preneha veljati odlok o načinu izvolitve predsednika in podpredsednika Skupščine Socialistične republike
Slovenije po poteku prve dveletne mandatne dobe (Ur. I. SRS
št. 17/83 z dne 19. 5. 1983.
68. člen
Prečiščeno besedilo poslovnika določi Zakonodajnopravna komisija Skupščine SR Slovenije.
69. člen
Te spremembe in dopolnitve poslovnika začnejo veljati 1.
septembra 1985.

OBRAZLOŽITEV
Komisija za proučevanje in razvijanje metod in načinov ter
pogojev delegatskega odločanja v Skupščini SR Slovenije je
na podlagi osnutka sprememb in dopolnitev poslovnika Skupščine SR Slovenije ter pripomb, stališč in mnenj, izraženih v
razpravah v delovnih telesih Skupščine in zborov, pripravila
predlog sprememb in dopolnitev poslovnika Skupščine SR
Slovenije.
Namen sprememb in dopolnitev poslovnika je bil predvsem
izboljšati in dograditi nekatere posamezne določbe, ki naj bi
spodbudile doslednejše uresničevanje ustavne zasnove delegatskega sistema in zagotovile čimvečjo prožnost in učinkovitost dela Skupščine.
Iz razprav v delovnih telesih izhaja, da je bil podprt restriktivni pristop k spremembam in dopolnitvam poslovnika. Vse
pripombe, stališča in mnenja so terjala dodatno proučitev in
preciziranje posameznih rešitev, čeprav nekatere od teh pripomb niso upoštevale stališč in usmeritev, ki jih je Skupščina
SR Slovenije sprejela že ob spremljanju uresničevanja delegatskih odnosov v preteklih letih.
Predlagane spremembe in dopolnitve zadevajo predvsem
pristojnosti zborov, roke za posamezna delegatska opravila in
volilne funkcije.
Pri pristojnostih Zbora združenega dela, Zbora občin in
Družbenopolitičnega zbora se je komisija zavzela za to, da se
te določbe bolj opredelijo v skladu z ustavo. Večji poudarek je
dan specifični funkciji posameznega zbora in še zlasti uveljavitvi samostojne pristojnosti Zbora združenega dela, kar je
komisija predlagala že v Usmeritvah, predlogih in stališčih, ki
jih je sprejela v juliju 1984 (Poročevalec, št. 24 z dne 7. 8.
1984). Bolj jasno so opredeljene dolžnosti pri usklajevanju
stališč v zboru in med zbori glede bistvenih vprašanj v vseh
fazah zakonodajnega postopka, kar bo okrepilo usklajevalno
vlogo zborov in omogočilo uspešnejše delo predlagatelja.
Na podlagi ocene, ali sedanje določbe poslovnika glede
pristojnosti zborov terjajo takšne spremembe, ki bi bolj
poudarile oziroma upoštevale specifično vlogo zborov, so
predlagane nekatere spremembe in dopolnitve za Družbenopolitični zbor. Ocenjeno je bilo, da so poslovniške določbe, ki
opredeljujejo funkcijo tega zbora, preozke. Z novimi določbami v 11. in 12. členu (71. a in 72. člen) bo lahko Družbenopolitični zbor soodločal vedno, kadar bo šlo za uresničevanje,
razvoj in varstvo z ustavo določenega socialističnega samoupravnega sistema. Zaradi enakopravnega odločanja tega
zbora so v predlogu dopolnjene določbe 10., 13. in 16. člena
(71., 73. in 76. člen), po katerih je omogočeno Družbenopolitičnemu zboru, da se lahko vključi v obravnavo posameznih
vprašanj vedno, kadar oceni, da gre za vprašanja delovanja,
razvoja in varstva sistema.
Določbe, ki se nanašajo na roke, opredeljujejo roke za
različne akte bolj diferencirano in bolj realno. V praksi si je

treba prizadevati za bolj dosledno izvajanje teh določb, da
bodo poslovniški roki omogočali delegatom dovolj časa za
pripravo oziroma za vsa tista opravila, ki so v delegatskem
sistemu nujna, da se lahko pri odločanju v Skupščini izrazijo
in uveljavijo avtentični interesi delegatske baze.
Namen sprememb poslovnika je tudi določiti tajne volitve
nekaterih najpomembnejših nosilcev funkcij v Skupščini SR
Slovenije, kar naj bi bilo pravilo glede na njihovo družbeno
pomembnost in odgovornost, in s poslovniškimi določbami
predvideti možnost oziroma omogočiti predlaganja več kandidatov za posamezno funkcijo. Ze doslej je bilo tajno glasovanje določeno za člana Predsedstva SFRJ in SR Slovenije in .
za volitve delegatov za Zbor republik iz pokrajin Skupščine
SFRJ. Vendar je v poslovniški določbi 56. člena (347. člen) še
ohranjena možnost, da se pri volitvah skupščinskih funkcionarjev zbor lahko na predlog delegata v zboru odloči za javno
glasovanje.
Pri pripravi sprememb in dopolnitev poslovnika je bila
posebna pozornost posvečena tudi določbam, ki urejajo položaj in delovanje Predsedstva Skupščine SR Slovenije. Te
določbe so bile proučene z vidika vseh možnih pripomb, da se
skuša Predsedstvo Skupščine spreminjati v organ. Komisija je
že v osnutku sprememb in dopolnitev poslovnika predlagala
določeno preciziranje in zožitev njegovih nalog, pri čemer je
izhajala s stališča, da gre pri predsedstvu Skupščine predvsem za metodo medsebojnega sodelovanja funkcionarjev
Skupščine in sodelovanja z drugimi subjekti, ki je nujno
potrebno za to, da se zagotavljajo pogoji za delo delegatske
skupščine. Spremembe, ki jih je Komisija predlagala v
osnutku, so na podlagi tega temeljnega izhodišča zajele samo
tiste določbe veljavnega poslovnika (zlasti to velja za 2. odstavek 217. člena, po katerem predsedstvo Skupščine lahko
zahteva, naj Izvršni svet poroča Skupščini o določenih vprašanjih), za katere bi lahko rekli, da dajejo predsedstvu Skupščine pravico odločati, s čimer so preseženi navedeni okviri
njegovih nalog. Negativno opredelitev do večjih sprememb
določb, ki se nanašajo na predsedstvo Skupščine, pa terja
tudi zahteva iz stališč in priporočil Skupščine SR Slovenije o
nekaterih vprašanjih nadaljnjega uveljavljanja delegatskega
sistema in delegatskih odnosov (Poročevalec št. 19 iz leta
1983), ki poudarjajo, da je treba zaostriti odgovornost nosilcev najodgovornejših funkcij v Skupščini za usklajeno in
uspešno delo Skupščine in zlasti za izboljšanje pogojev za
demokratično in ustvarjalno delegatsko odločanje in za izvajanje poslovniških določb, prav tako pa zavezujejo nosilce teh
funkcij k večji načelnosti, odločnosti in doslednejšemu uveljavljanju svojih pooblastil in dolžnosti.
Po mnenju Komisije drugih metod dela in sodelovanja funkcionarjev Skupščine, med katere sodi vsekakor tudi kolegij,
ne kaže posebej opredeljevati v poslovniku Skupščine SR
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Slovenije. Poudariti je namreč treba, da se te metode dela
sproti spreminjajo in prilagajo zahtevam dela v delegatski
skupščini.
V razpravi ob osnutku sprememb in dopolnitev poslovnika
se je pokazala potreba po spremembi še nekaterih členov
poslovnika Skupščine SR Slovenije, ki se nanašajo na delo
predsedstva Skupščine SR Slovenije, kjer so njegove pristojnosti urejene v nasprotju z osnovnim izhodiščem o njegovi
vlogi in naravi. Poleg že v osnutku predlaganih sprememb
členov poslovnika, ki se nanašajo na predsedstvo Skupščine
SR Slovenije (139., 208. in 217. člen), se je po razpravi pokazala potreba po spremembi še naslednjih členov: 10., 90.,
160., 161., $06., 388. in 425. veljavnega poslovnika. Nobena od
teh sprememb ne posega pomembneje v položaj in vlogo te
metode dela funkcionarjev Skupščine SR Slovenije.
Izjemoma ostaja v 15. alinei 2. odstavka 139. člena določena
pristojnost predsedstva Skupščine SR Slovenije, da odloča o
spornih vprašanjih med delovno skupnostjo služb Skupščine
in generalnim sekretarjem Skupščine v primerih, določenih z
zakonom. V teh primerih predsedstvo Skupščine SR Slovenije
ob smiselni uporabi določb zakona o sistemu državne uprave
opravlja funkcijo, ki jo ima po navedenem zakonu v teh
odnosih izvršni svet Skupščine družbenopolitične skupnosti.
Poleg teh rešitev so v predlogu predlagane še nekatere
druge spremembe in dopolnitve, katerih namen je precizirati
pravice delegatov in izboljšati ter olajšati njihov položaj - ob
upoštevanju usmeritev, da naj bo temeljna naloga sprememb
in dopolnitev poslovnika spodbujanje doslednejšega izvajanja njegovih določb.
it -k -k
V predlogu sprememb in dopolnitev poslovnika so upoštevane vse pripombe, stališča in mnenja, ki so jih dali delegati
ob osnutku sprememb in dopolnitev.
V tej obrazložitvi niso zajete obrazložitve tistih členov
osnutka sprememb in dopolnitev poslovnika (Poročevalec št.
33 z dne 30. 10. 1984), h katerim niso bili dani spreminjevalni
predlogi, razen nekaterih, za katere je Komisija menila, da je
treba nanje ponovno opozoriti.
K 1. členu
V spremenjenem drugem odstavku 10. člena je predlagano,
da lahko dajo pobudo za obravnavanje zadev, ki so splošnega
pomena za republiko, na skupnem zasedanju zborov Socialistična zveza delovnih ljudi in druge družbenopolitične organizacije (prej vodstva DPO), Predsedstvo republike, zbor Skupščine, predsednik Skupščine in član Predsedstva SFRJ iz SR
Slovenije. Po veljavnem poslovniku je lahko dalo tako pobudo
predsedstvo Skupščine, ki je le metoda dela in po mnenju
Komisije ne more biti med pooblaščenimi pobudniki; v skladu
z njuno vlogo sta po novem predlagana predsednik Skupščine in član Predsedstva SFRJ iz SR Slovenije.
K 3. členu
Sprememba 23. člena precizneje opredeljuje, katere subjekte je treba obveščati s povzetki gradiv in v katerih primerih.
Sedmi odstavek sedaj dopušča, da se presodi od primera do
primera kdaj se morajo objaviti programi dolgoročnega razvoja in družbeni plani SR Slovenije.
K 5. členu
Predlagane spremembe in dopolnitve 40. člena sledijo
dosedanjim izkušnjam, da veliko število pobud, predlogov ali
opozoril ni obravnavanih na sejah zborov, ker so njihovi
predlagatelji mnenja, da zadovoljuje odgovor oziroma mnenje
Izvršnega sveta oziroma drugih pristojnih organov ali organizacij, ki so ga le-te posredovale zboru oziroma delegatu v
»predhodnem« postopku. V takih primerili ne bi bilo smotrno,
da zbor razpravlja o zadevi, za katero delegat meni, da razprava o njej ni potrebna, ker je zadovoljen z odgovorom
oziroma pojasnilom pristojnega organa. V skladu s predlagano določbo novega četrtega odstavka pa ima delegat vso
možnost, da zahteva obravnavo v zboru, če meni, da je taka
obravnava potrebna.
Predlagana je dopolnitev, da se pobuda, predlog oziroma
opozorilo pošlje tudi pristojnim delovnim telesom Skupščine
in zborov, da o njih sprejmejo stališča.
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K 7. členu
Doslej poslovnik ni poznal omejitev pri imenovanju sekretarja zbora (68. člen). Ker je narava funkcije sekretarja zbora
dvojna, gre namreč za vodilno strokovno in za politično funkcijo, ponuja predlog sprememb in odpolnitev poslovnika rešitev, po kateri bi bil v izjemnih primerih, če bi tako narekovale
kadrovske potrebe, lahko imenovan na to funkcijo tudi tretjič
zapored, čeprav bi bilo v skladu z načelno ustavno usmeritvijo, da bi bil, kot nosilec strokovne in politične funkcije,
imenovan največ dvakrat zaporedoma (amandma II k ustavi
SR Slovenije iz leta 1981).
K 18. členu
90. člen ureja reševanje vprašanj, ki se nanašajo na pristojnost zborov Skupščine v posamezni zadevi. To vprašanje je že
urejeno v 139. členu tega poslovnika, zato se predlaga črtanje
tega člena.
K 19. členu
Iz razprav k osnutku sprememb in dopolnitev 96. člena
poslovnika je razvidno, da je glede na še vedno obsežne
dnevne rede šej zborov težko upravičiti skrajšanje časa, ki je
na voljo delegatski bazi, delegacijam in drugim subjektom za
obravnavo gradiv. Treba je poudariti, da tudi v 45 dnevni rok
niso vključene organizacijske in tehnične priprave za pošiljanje gradiv. Z doslednim spoštovanjem nalog, ki jih imajo
predlagatelj in strokovne službe Skupščine, je ta rok mogoče
spoštovati, zlasti ob predpostavki, da se letni in periodični
načrti dela bistveno ne spreminjajo, še manj dnevni redi že
sklicanih sej.
K 20. členu
Dopolnitev 103. a člena omogoča, da se že pred določitvjo
dnevnega reda v pristojnih zborioh ugotovi, ali soglašajo s
predlogi za navedene postopke, ki so izjema od rednega
postopka. Za usklajevanje med zbori se imenuje skupna komisija, ki pripravi sporazumen predlog. V primeru, da v enem od
zborov ni sprejet predlog skupne komisije, se nadaljuje obravnava po rednem postopku in predlagani postopek iz prvega
odstavka ni sprejet.
K 22. členu
V zvezi z glasovanji (125. člen) je bila izražena delegatska
pobuda o neprimernosti večkratnega ponavljanja glasovanja
o isti zadevi. Po predlagani spremembi ponovitev glasovanja
ni mogoča, razen v usklajevalnem postopku med zbori.
Ponovno glasovanje pa je lahko le v tistih primerih, kadar bi
bil izid glasovanja nejasen zaradi tehnične napake ali nesporazuma o predlogu, ki je bil dan na glasovanje. Tudi v tem
primeru lahko pride do novega glasovanja samo na podlagi
odločitve zbora.
K 23. členu
V razpravi je bila dana pripomba, da 138. člen ne govori o
»podpredsednikih skupščine«, čeprav je v svoji dosedanji
praksi Skupščina volila dva podpredsednika.
Po določbi prvega odstavka 363. člena Ustave SR Slovenije
ima Skupščina SR Slovenije enega ali več podpredsednikov, v
nadaljevanju pa Ustava govori le v ednini, namreč o funkciji
podpredsednika. Zato poslovnik Skupščine SR Slovenije ne
določa, koliko podpredsednikov ima Skupščina, temveč
govori samo o podpredsedniku kot instituciji.
K 24. členu
Predsedstvo Skupščine je metoda dela funkcionarjev Skupščine, ki jo opredeljuje poslovnik. Ker gre le za metodo dela,
pa predsedstvo Skupščine ne more odločati kot organ, zato je
potrebno spremeniti dosedanje določbe v poslovniku, ki v
139. členu in na nekaterih drugih mestih opredeljujejo predsedstvo kot organ, ki odloča.
Naloge predsedstva Skupščine so bile do sedaj na področju
varnostnih in obrambnih priprav opredeljene predvsem za čas
izrednih razmer, neposredne nevarnosti vojne ter drugih
nevarnosti. Te opredelitve v dosedanjem delu niso bile
sporne. Pozitivno so jih ocenile tudi pristojne zvezne inšpekcije. Prav iz razlogov, da bi te naloge lahko predsedstvo
Skupščine uspešno opravljalo, se je pokazala potreba po
dopolnitvi tudi 139. člena veljavnega poslovnika, ki je izho7

diščni člen pri opredeljevanju nalog predsedstva Skupščine.
Glede na navedeno komisija meni, da je predlagana sprememba v 24. členu (139. člen) poslovnika utemeljena.
K 25. členu
V 150. členu je sedaj izpuščen rok. do katerega naj bi bile
praviloma končane razprave v delegacijah, konferencah delegacij in skupinah delegatov. Glede na stališča in priporočila
Skupščine SR Slovenije o nekaterih vprašanjih nadaljnjega
uveljavljanja delegatskega sistema in delegatskih odnosov iz
avgusta 1983 pa je spremenjen rok, v katerem morajo le-te
najkasneje poslati zborom svoja mnenja, stališča in predloge
o obravnavanih vprašanjih, kar bo omogočilo delovnim telesom Skupščine in zborov uresničevati svojo funkcijo.
Takšen rok (12 dni) je bil določen in sprejet v že omenjenih
stališčih in priporočilih, zaradi česar pomeni sprememba v
tem členu le uskladitev z že sprejetim stališčem Skupščine.
K 26. členu
Izhajajoč iz načelne opredelitve o naravi predsedstva Skupščine ga je potrebno črtati (160. člen) med subjekti, ki lahko
zahtevajo sklic seje delovnega telesa. Enaka obrazložite velja
tudi za spremembo 161. člena poslovnika.
K 27: a členu
Pri predlaganih spremembah devete in desete alinee 1.
odstavka 175. člena gre za ustreznejšo opredelitev nalog
oziroma pristojnosti Komisije za volitve, imenovanja in administrativne zadeve in vsebine aktov. Predlagana nova enajsta
alinea je potrebna glede na zakon o izjemnem priznanju in
odmeri starostne pokojnine osebam, ki imajo posebne
zasluge (Ur. 7. SRS, št. 18/74). Ta zakon namreč določa, da o
izjemnem priznanju in odmeri starostne pokojnine odloča
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije na predlog republiških
organov DPO aH organa Skupščine SR Slovenije, določenega
z njenim poslovnikom.
Drugi odstavek 175. člena določa, da se predpisi, ki jih
izdaja Komisija s področja administrativnih zadev, objavljajo v
Uradnem listu SRS. Ta določba vsebinsko ni ustrezna, ker
Komisija ne izdaja predpisov. Za splošne akte, ki jih sprejema
Komisija s področja administrativnih zadev, ni nujna objava v
Uradnem listu SRS, zato zadostuje določba, da se ustrezno
objavijo. O načinu objave odloči Komisija glede na vsebino m
pomen akta.
K 28. členu
Veljavno določilo poslovnika Skupščine SR Slovenije, ki
ureja način dela Komisije za narodnosti (tretji odstavek 183.
člena), določa, da mora biti na seji prisotna večina pripadnikov slovenskega naroda, večina pripadnikov italijanske in
večina pripadnikov madžarske narodnosti. V praksi to
pomeni, da jih mora biti od 12 članov na seji prisotnih 9 (trije
pripadniki slovenskega naroda, 3 pripadniki italijanske in 3
pripadniki madžarske narodnosti). Togost takega določila
pomeni bolj oviro kot olajšanje dela Komisije za narodnosti.
Bistvo tega ni v večinskem sprejemanju sklepov Komisije, pač
pa v konsenszu med pripadniki večinskega naroda in obeh
narodnosti. Z uveljavitvijo novega besedila tretjega odstavka
183. člena bi prav tako lahko dosegli, ne da bi povečali število
članov v Komisiji, osnovni namen, to je skupni dogovor za
posamezne akcije in tekoče delo Komisije za narodnosti.
Ob tem je treba poudariti, da velja tudi za to komisijo glede
sklepčnosti splošno pravilo, v katerega ta sprememba poslovnika ne posega, da namreč delovno' telo lahko dela, če je na
seji navzoča večina ojegovih članov (5. odstavek 160. člena).
S predlagano določbo se izraža specifika Komisije za narodnosti, ki je sestavljena tripartitno.
K 29. členu
196. člen je na predlog komisije za informiranje vključen
zato, ker v prvotnem besedilu ni omenjena vloga te komisije
na področju javnega obveščanja, spremljanje te problematike
pa je ena njenih najpomembnejših delovnih pristojnosti.
K 34. členu
Zaradi večje jasnosti je določba 224. čiena nekoliko dopolnjena.

K 40. in 41. členu
Namen predlaganih sprememb in dopolnitev (271. in 272.
člena) poslovnika je zavezati zbore Skupščine, da bi se pri
obravnavi in sprejemanju predlogov za izdajo zakona usklajevali ne le glede vprašanja potrebnosti zakona, ampak tudi
glede poglavitnih rešitev. Takšna praksa bi bistveno prispevala k racionalizaciji dela zborov Skupščine, saj bi se zakonodajni postopki, kolikor bi se temeljna vprašanja razčistila
oziroma bi bilo glede njih doseženo soglasje že v prvi fazi,
odvijali lažje in učinkoviteje kot doslej. Na ta način ne bi
prihajalo do zavlačevanja zakonodajnih postopkov ali ponavljanja posameznih faz postopka (kot npr. pri zakonu o gozdovih, pri zakonu o spremembah in dopolnitvah zakona o vojaških invalidih, pri zakonu o spemembah in dopolnitvah zakona
o civilnih invalidih vojne).
K 38., 42. in 44. členu
Pri drugem odstavku 269. člena in tretjem odstavku 274. in
278. člena veljavnega poslovnika je upoštevan predlog Zakonodajnopravne komisije Skupščine SR Slovenije, po katerem
naj bi bili v predlogu za izdajo zakona, v zakonskem osnutku
in v zakonskem predlogu praviloma navedeni tudi znanstveno-strokovne institucije in strokovni delavci, ki so neposredno sodelovali pri pripravi gradiv.
\J razpravi o osnutku sprememb in dopolnitev poslovnika je
bil dan predlog, da naj bi poslovnik zavezoval predlagatelja
zakona, da obenem z osnutkom zakona predloži tudi osnutke
za podzakonske akte, ki bi jih bilo potrebno izdati na podlagi
tega zakona.
V zvezi s tem predlogom je treba opozoriti, da 269. člen
veljavnega poslovnika določa, da mora predlog za izdajo
zakona med drugim tudi opredeliti, katera vprašanja bodo
urejali izvršilni predpisi, kar pomeni, da mora predlagatelj
zakona že v prvi fazi zakonodajnega postopka opraviti vsebinsko razmejitev, med vprašanji, ki jih bo urejal zakon in tistimi,
ki jih bodo uredili izvršilni predpisi.
K 49. členu
Predsedstvo Skupščine ne more biti formalni pobudnik za
skrajšanje rokov v posameznih fazah postopka za izdajo
zakona, ker je predsedstvo Skupščine le metoda dela, po
mnenju komisije pa možnost dajanja pobude presega te
okvire (306. člen).
K 50. členu
Praksa narekuje, da se v 307. členu, ki določa pogoje za
sprejemanje zakonov po skrajšanem postopku, dodatno opredelijo razlogi za ta postopek. Po predlaganih dopolnitvah naj
bi bilo sprejemanje zakonov po skrajšanem postopku možno
tudi v primerih, ko gre za manj zahtevne uskladitve z drugimi
zakoni, ko se zakon sprejema na podlagi sklenjenega medrepubliškega dogovora in gre za manj zahtevne zadeve in kadar
se predlaga zmanjšanje posameznih materialnih obveznosti
organizacij združenega dela in drugih samoupravnih organizacij in skupnosti ter občanov.
Prav tako se ugotavlja, da ni celovita sedanja določba, po
kateri je mogoče predlagati sprejetje intervencijskih zakonov
po skrajšanem postopku. Zato se predlaga dopolnitev v tem
smislu, da velja skrajšani postopek tudi za intervencijske
zakone, s katerimi se predpiše obvezno združevanje sredstev,
kadar ni bil sprejet samoupravni sporazum.
K 53. členu
Čeprav ustava v 360. členu ne govori o večfaznem
postopku, je razumeti, da se da zakon lahko v javno obravnavo v eni izmed faz.
Z dopolnitvijo 323. člena je možno, da se zbori že ob
sprejetju letnega programa dela oziroma v periodičnem
delovnem načrtu opredelijo, v kateri fazi bo dan določen
zakon v javno obravnavo.
K 54. členu
Dopolnitev 332. člena jasneje določa, da bodo zbori v vsakem posameznem primeru ocenili, ali bodo dali delegaciji le
pooblastilo za uskladitev osnutka akta ali pa tudi pooblastilo
za glasovanje o predlogu akta, in to z določenimi usmeritvami
ali jasno določenimi pogoji in okviri pooblastila. S tako dopolpriloga poročevalca

nitvijo o pooblastilih delegaciji v Zboru republik in pokrajin so
določbe sedanjega drugega odstavka nepotrebne in se zato
predlaga njihovo črtanje.
K 56. členu
Volitve so bile doslej po poslovniku (347. člen) praviloma
javne, čeprav so bile možne tudi tajne volitve, če je tako
sklenil posamezen zbor. Glede na družbeno pomembnost in
odgovornost nekaterih funkcij, katerih nosilci se volijo v
Skupščini SR Slovenije, pa bi bilo bolj primerno* da se za
volitve teh funkcionarjev to pravilo obrne, tako da bi bile
volitve praviloma tajne in le izjemoma javne. Gre za volitve
predsednika in podpredsednikov Skupščine, predsednikov
zborov, podpredsednikov zborov in predsednika Izvršnega
sveta. Volitve drugih funkcionarjev, ki jih voli Skupščina, pa
naj bi še naprej ostale praviloma javne.
V 357. členu Ustava SR Slovenije opredeljuje javno glasovan e v dar a
' ■ ??.
P ° načinu glasovanja v skladu s poslovnikom
Skupščine odloči zbor. Tudi predlagano besedilo vsebuje
rešitev, da o načinu glasovanje pri volitvah tudi za tiste funkcije, za katere se v besedilu predlagajo tajne volitve
dokončno odloči zbor.
K 57. in 58. členu
Določba, po kateri za izvolitev v primeru več kandidatov ni
potrebna absolutna večina, ne bi bila i/ skladu s 357. členom
ustave SR Slovenije. Ta namreč določa, da se končna odločitev v zboru sprejme z večino glasov vseh delegatov v zboru in
le druge odločitve sprejme zbor z večino glasov navzočih
delegatov. Ker je izvolitev končna odločitev, je zanjo v smislu
ustave potrebna absolutna večina. Zato je potrebna tudi za
izvolitev enega izmed več kandidatov, kadar jih je več predlaganih za isto funkcijo, absolutna večina. Ker pa je absolutno
večino ob več kandidatih običajno težko doseči, ker se glasovi razpršijo med več kandidati, je treba dopustiti tudi možnost ponovnega glasovanja. Na prvem glasovanju se lahko
zgodi, da dva ali več kandidatov dobita enako število glasov. V
takem primeru je potrebno glede teh kandidatov ponoviti
glasovanje. To vmesno glasovanje je potrebno zato, da izmed
teh kandidatov dobimo kandidata, s potrebno večino vseh
delegatov v zboru. Zaradi teh novosti je potrebno ustrezno
spremeniti in dopolniti 348. člen poslovnika, tej spremembi pa
prilagoditi tudi 349. člen veljavnega poslovnika.
K 59. členu
S predlagano spremembo 388. člena se povzema 380. člen
Ustave SR Slovenije. Ker je skupščina najvišji organ družbenega samoupravljanja in oblasti v republiki, lahko le Skupščina SR Slovenije in Predsedstvo SR Slovenije skupaj in
sporazumno določita postopek za rešitev spornega vprašanja
v primeru, ko Skupščina ne sprejme predloga Predsedstva
republike za reševanje določenega vprašanja.
K 59. a členu
Ker se v zakonu predvideva tudi možnost odprte kandidatne
liste za volitve delegatov za Zbor republik in pokrajin in bo
zakon v tem primeru posebej uredil način glasovanja, je treba
v poslovniku dopustiti možnost, da se glasovanje opravi tako
kot ga bo predvidel zakon.
K 60. členu
Sedanja določba 401. člena govori o delegatih Skupščine
ki jih Skupščina delegira v organe upravljanja samoupravnih
organizacij in skupnosti oziroma jih imenuje za člane teh
organov. Predlagana sprememba pomeni uskladitev z
ustavno dikcijo, ki v 25. alinei 335. člena govori le o imenovanju in razreševanju članov organov upravljanja samoupravnih
organizacij in skupnosti. Pri tem je treba omeniti še to da
ustavno dikcijo povzema tudi 361. člen poslovnika.
K 62. členu
Glede na svojo naravo predsedstvo Skupščine ne more
odločati o pobudah za sodelovanje s skupščinami drugih
republik in avtonomnih pokrajin, lahko pa o njih razpravlja in
skrbi za sodelovanje (425. člen).
K 63. členu
Komisija za informiranje Skupščine SR Slovenije predlaga
takšno dopolnitev 434. člena glede na dogovor med organi,
pri log a poročevalca

organizacijami in skupnostmi o izdajanju Informacij o gradivih (dogovor je bil podpisan 24. 2. 1984) kot priloge »Poročevalca«. Skupščina SR Slovenije je prevzela to za svojo nalogo
po ukinitvi Republiškega INDOK centra, in sicer na osnovi
sklepa Sveta udeležencev družbenega dogovora o nalogah in
vlogi Republiškega INDOK centra na 11. seji, 6. julija 1983, da
bi tako zagotovila javnost dela organov, organizacij in skupnosti na ravni republike.
K 65. členu
Spremembe v 446. členu jasneje opredeljujejo vlogo in
naloge služb Skupščine ter jasneje določajo, da te siužbe
opravljajo predvsem strokovne in tehnične naloge in zadeve.
Tako so ustrezno spremenjene določbe o spremljanju izvajanja sklepov, o pripravljanju sestankov in o obveščanju javnosti.
★
V razpravi o osnutku sprememb in dopolnitev poslovnika so
bile dane še nekatere pobude:
Glede 127. člena je bilo ocenjeno, da ga ni treba spreminjati, ker je ob ustreznem tolmačenju določba veljavnega
poslovnika ustrezna. Tako ni bila sprejeta zahteva, da bi moral
zapisnik seje zbora vsebovati vse pobude in predloge posameznih delegatov. S tem bi se obseg zapisnika močno
povečal. Pač pa je bilo ocenjeno, da mora zapisnik zajemati
tiste pobude in predloge, za katere to zahtevajo razpravljalci,
medtem ko so celotne razprave v zborih zajete v magnetogramih oziroma v sejnih zapiskih zborov.
V zvezi s pobudo glede seznanjanja delegatov o izvajanju
sklepov, ki jih sprejemajo zbori, še zlasti s področja tekoče
ekonomske politike, je v programu dela Skupščine SR Slovenije za leto 1985 določeno, da bo vsak zbor spremljal uresničevanje sklepov s svojega področja. Zbor združenega dela
ima tudi v svojem poslovniku določilo, po katerem dvakrat
letno posebej spremlja uresničevanje sprejetih sklepov in
tako sproti ugotavlja, katere naloge je treba glede na aktualnost vključiti v periodični delovni načrt zbora.
Ponovno je bilo opozorjeno na neustrezno označevanje
zaupnih gradiv. V zvezi s tem je Komisija v letu 1984 dala
pobudo za spremembo nekaterih določb pravilnika o ravnanju z gradivi zaupne narave, ki urejajo ta vprašanja. Spremembe naj. bi olajšale poslovanje z gradivi zaupne narave.
Služba za zakonodajo Skupščine SR Slovenije je to pobudo
obravnavala in menila, da predlagana rešitev ni v skladu z
veljavnimi zveznimi predpisi. Zato je predlagano, da se delegacija Skupščine SR Slovenije v Zboru republik in pokrajin in
delegati iz SR Slovenije v Zveznem zboru Skupščine SFRJ še
bolj aktivno v okviru svojih funkcij zavzemajo za ta vprašanja
in nanje opozarjajo v Skupščini SFRJ. V sklepih zborov v
februarju 1983 je bil tudi Izvršnemu svetu dan poziv, da pri
pripravi gradiv v sodelovanju z Zveznim izvršnim svetom in
zveznimi upravnimi organi ter organizacijami opozarja na
vprašanja stopnje zaupnosti gradiv.
Glede sprememb in dopolnitev XXII. poglavja poslovnika, ki
jih je predložila v proučitev Komisija za informiranje, je predlagano, da se odložijo do sprejetja zakona o javnem obveščanju. Takrat se bo to poglavje ponovno proučilo.
O nekaterih drugih pobudah, ki so bile izražene v razpravah, npr. o obveščenosti ustreznih delovnih teles Skupščine o
obravnavi problematike v zvezi s sklepanjem mednarodnih
pogodb, kijih sklepa federacija z drugimi državami in mednarodnimi organizacijami, o primernejšem načinu objavljanja
delegatskih gradiv v Poročevalcu, o vključitvi določenih strokovnih delavcev v razprave na sejah zborov za dajanje strokovno-pravnih vprašanj, je bilo predlagano, da se še dodatno
proučijo. Vendar po mnenju Komisije ne gre za taka vprašanja, ki bi jih bilo treba reševati s spremembami in dopolnitvami poslovnika.
★
V spremembah niso bili upoštevani naslednji predlogi iz
razprav:
- k 186. členu, da se v naziv Komisije za vprašanja borcev
NOV vključijo še vojaški invalidi. Tudi v nazivih drugih komisij
niso zajeta vsa področja, ki jih te komisije obravnavajo. Pod-

ročja, ki jih ta komisija obravnava, so namreč opredeljena v
besedilu člena.
- K 286. členu, da bi moral imeti tudi delegat možnost
predlagati amandmaje na seji zbora. Ta možnost je že sedaj
dana v določbah 289. člena poslovnika, po katerih lahko da
delegat zaradi posebej utemeljenih razlogov amandma vse do
konca obravnave na seji zbora, če zbor razloge sprejme,
amandma tudi obravnava. Ob tem je treba poudariti, da je zelo
pomembno, da so amandmaji predlagani v takem roku, da jih
lahko delegatska baza pravočasno obravnava in se tako
vključi v odločanje. Predlagana dopolnitev 286. člena je utemeljena glede na pristojnosti Zakonodajno-pravne komisije,
ki obravnava predloge zakonov in druge akte in tudi amandmaje zaradi skladnosti z ustavo in pravnim sistemom.

- Predlagano je bilo, da se v poglavje o komisijah Skupščine vključita tudi Komisija za splošni ljudski odpor in
družbeno samozaščito in Komisija za varstvo človekovega
okolja.
S tem v zvezi je bilo pojasnjeno, da lahko Skupščina tudi s
posebnim odlokom ustanovi komisijo za določeno področje
(2. odstavek 143. člena). Že sedaj sta v Skupščini z odlokom
ustanovljeni dve komisiji (Komisija za spremljanje izvajanja
zakona o združenem delu in Komisija za proučevanje in
razvijanje rpetod in načinov ter pogojev delegatskega odločanja v Skupščini SR Slovenije). Če bi bila Komisija za varstvo
človekovega okolja ustanovljena do sprejetja predloga
poslovnika, bi se lahko vključila v poslovnik na sejah zborov v
maju 1985.

SKUPŠČINA
SOCIALISTIČNE REPUBLIKE SLOVENIJE
Komisija za proučevanje in razvijanje metod in
načinov ter pogojev delegatskega odločanja
v Skupščini SR Slovenije
INFORMACIJA
o

nekaterih

vprašanjih

razvijanja

metod

in

načinov ter pogojev delegatskega
odločanja v Skupščini
Glede na to, da se v zadnjem času ponavljajo in krepijo
kritike tistih slabosti v delovanju Skupščine SR Slovenije, ki
otežujejo široko in poglobljeno aktivnost in vključevanje
najširše samoupravne delegatske baze v njeno delo in odločanje, se je Komisija na svoji seji 22. 3. 1985 odločila, da s to
informacijo opozori na tiste vidike svojega dosedanjega dela,
ki izhajajoč iz sprejetih skupščinskih usmeritev glede razvoja
delegatskega sistema, lahko prispevajo k dograjevanju,
demokratizaciji, večji učinkovitosti in racionalizaciji metod in
načinov dela skupščine.
I.
Skupščina SR Slovenije je na sejah vseh zborov dne 20.
julija 1983 sprejela Stališča in priporočila o nekaterih vprašanjih nadaljnjega uveljavljanja delegatskega sistema in delegatskih odnosov. Ta dokument je izhajal iz stališča, da je
delegatskemu sistemu sprejemanja odločitev potrebno prilagoditi celotno vsebino in način obravnave in sprejemanja
odločitev o družbenih vprašanjih v skupščinah, še posebno
sedaj, ko postajajo ta vprašanja pomembnejša in zahtevnejša
v pogojih prizadevanj za ekonomsko stabilizacijo. Temeljni
kriterij učinkovitosti metod delovanja delegatskega sistema je
torej krepitev temeljnih nosilcev odločanja ter njihovih možnosti, da dejansko izrazijo in uskladijo svoje interese ter tako
prispevajo k sprejemanju odločitev. Dokument je upošteval
pogosta opozorila delegacij in delegatov na nujnost racionalizacije metod in načinov dela Skupščine SR Slovenije in njihove zahteve, da je treba začeti s konkretno aktivnostjo pri
racionalizaciji metod in načinov dela Skupščine; na slabosti v
tej zvezi so opozarjali že številni družbenopolitični dokumenti.
Komisija je od svoje ustanovitve v decembru 1983 usmerila
delo predvsem v racionalizacijo metod in načinov dela v
delegatski skupščini. S tem v zvezi je bilo sprejetih več usmeritev, predlogov, stališč in mnenj, ki se nanašajo tudi na
pobude delegatov, v postopku pa je tudi predlog sprememb in
dopolnitev poslovnika Skupščine SR Slovenije. Upoštevajoč
že sprejete sklepe lahko ugotovimo, da je bilo na tem področju že storjeno:
1. zaostruje se vprašanje doslednejšega izvajanja resolucije o zakonodajni politiki republike (podobna prizadevanja
so v zadnjem času tudi v federaciji), l/se to je v neposredni
10

SR

Slovenije

zvezi z razbremenjevanjem skupščin, ne le zaradi kritike pretiranega števila zakonov, temveč tudi zaradi kritike preobsežnega normiranja sploh, ki gre na račun samoupravnih skupnosti, interesnih skupnosti in občin.
V zvezi s temi vprašanji in vprašanji pretiranega normi ran/a
ie bila Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije
v usmeritvah, predlogih in stališčih z avgusta 1984 zadolžena,
da pripravi celovitejše poročilo o uresničevanju resolucije o
zakonodajni politiki republike za obdobje po sprejetih Stališčih in sklepih Skupščine SR Slovenije v letu 1980 Tudi
Stališča in priporočila Skupščine SR Slovenije o nekaterih
vprašanjih nadaljnjega uveljavljanja delegatskega sistema m
delegatskih odnosov (Poročevalec 19, z dne 2. 8. 1983) v
poglavju 7. zajemajo racionalizacijo metod m načinov dela
Skupščine SR Slovenije, pri kateri si bodo funkcionarji Skupščine SR Slovenije in vsi drugi subjekti, ki sodelujejo pri
njenem delu, prizadevali, da bi se v bodoči zakonodaji izognili da bi Skupščina obravnavala vprašanja, o katerih bi lahko
odločal Izvršni svet ali celo republiški upravni organi, prav
tako pa tudi takemu zakonskemu urejanju, ki neposredno
pooblašča občinske skupščine za urejanje določenih zadev;
2. usklajeno je stališče glede potrjevanja samoupravnih
splošnih aktov ne samo v tem smislu, kot je zapisano v analizi
Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije o republiških predpisih z vidika možnosti poenostavitve posameznih administrativnih opravil, temveč predvsem v smislu, naj se takšno potrjevanje v skupščinah praviloma sploh opusti in prepusti deloma
strokovnemu sodelovanju in pomoči pri oblikovanju teh
aktov, kjer gre predvsem za vprašanja strokovne narave,
deloma pa naknadni kontroli ustavnega sodišča in drugih
institucij, ki so dolžne opozarjati na nezakonitosti in kršitev
posebnega družbenega interesa itd.
Komisija je v svojih usmeritvah, predlogih in staliscih
(Poročevalec 24, z dne 7. 8. 1984) ob obravnavi vprašanj
potrjevanja samoupravnih splošnih aktov samoupravnih
organizacij in skupnosti ter drugih organov in organizacij po
organih družbenopolitičnih skupnosti ugotovila, daje treba v
prihodnje zakonsko obveznost skupščin družbenopolitičnih
skupnosti pri teh vprašanjih vsebinsko približati njenemu
namenu, to je preverjanju, kako se z določbami teh aktov
priloga poročevalca

uresničuje poseben družbeni interes. Pri tem je komisija priporočila Izvršnemu svetu Skupščine SR Slovenije, da pripravi
pregled zakonskih določb, ki skupščinam družbenopolitičnih
skupnosti nalagajo to obveznost. Predlagano je bilo, da se
ponovno prouči določba 68. člena zakona o skupnih osnovah
svobodne menjave dela Podprto je bilo izhodišče, da naj
skupščine družbenopolitičnih skupnosti potrjujejo samoupravne splošne akte le izjemoma, kadar to zahteva uresničevanje posebnega družbenega interesa;
3. začet je proces krepitve samostojne pristojnosti republiških upravnih organov, ki naj omogoči potrebno razbremenitev Izvršnega sveta upravnih nalog v skladu z ustavo. Brez
tega bi bilo sleherno prenašanje nalog s Skupščine na Izvršni
svet nerealno, če izhajamo iz tega, da za dejansko uveljavljanje ustavne vloge skupščin ni bistven formalni obseg, temveč
predvsem kvaliteta odločanja delegatskih skupščin in njihove
delegatske baze. S tega vidika tudi ne bi bilo potrebno širiti
zasedanj skupščine na več dni, temveč naj se kontinuiteta
njenega delovanja zagotavlja s stalno aktivnostjo zborov,
delovnih teles, izvršnega sveta, upravnih organov, prav tako
pa tudi z aktivnostjo najširše delegatske baze in družbenopolitičnih organizacij.
V zvezi z racionalizacijo metod in načinov dela ter razbremenjevanjem Skupščine so bila že objavljena naslednja gradiva in sprejeta stališča:
1. Racionalizacija metod in načinov dela delegatske Skupščine SR Slovenije (Poročevalec št. 24, z dne 21. 12. 1982),
2. stališča in priporočila Skupščine SR Slovenije o nekaterih vprašanjih nadaljnjega uveljavljanja delegatskega sistema
in delegatskih odnosov (Poročevalec št. 19, z dne 2. 8. 1983).
3. usmeritve, predlogi in stališča Komisije za proučevanje in
razvijanje metod in načinov ter pogojev delegatskega odločanja v Skupščini SR Slovenije ob obravnavi nekaterih vprašanj
pri uresničevanju zakonodajne politike republike (Poročevalec št. 24, z dne 7. 8. 1984).
II.
Kljub nekaterim pozitivnim premikom v skupščinskem delovanju, delegati še vedno opozarjajo na to, da največ težav za
aktivno vključevanje delegatov v delo zborov povzročajo:*
1. predolgi dnevni redi sej zborov,
2. prepogoste razširitve dnevnih redov, kar je vzrok za dolge
seje. Le-te onemogočajo delegatom poglobljeno razpravo in
ovirajo pravočasno vrnitev delegatov domov. Zato je pri dolgih sejah osip delegatov zelo velik, saj je velika večina vezana
na javna prevozna sredstva;
3. preobsežna in večkrat premalo razumljiva gradiva ter
njihovo sukcesivno in pozno pošiljanje onemogoča tvorno
vključevanje skupin delegatov. Preveliko število gradiv, ki se
dajejo na sejah zborov, onemogoča tudi njihovo pravočasno
proučevanje, z njimi pa tudi ni seznanjena delegatska baza;
4. obsežne uvodne obrazložitve, v katerih se pogosto
ponavljajo že znane ugotovitve. Te uvodne obrazložitve bi
morale biti bolj delovnega značaja in objavljene že pred
sejami zborov. Na skupnem zasedanju pa bi uvodničar podal
samo krajše poudarke in se opredeljeval zlasti do stališč, ki so
bila izražena v razpravah v delegatski bazi.
Spremembe in dopolnitve poslovnika Skupščine SR Slovenije skušajo reševati vsaj nekatera odprta vprašanja s področja delovanja Skupščine, zlasti naj bi z njimi dosegli večjo
elastičnost, fleksibilnost in učinkovitost dela Skupščine, s tem
pa tudi izboljšali in olajšali položaj delegatov.
Predložene spremembe in dopolnitve sledijo tudi tistim
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nalizacijo metod in načinov dela v delegatskem skupščinskem sistemu. Z njimi skušamo spreminjati dejanske razmere,
preseči formalni postopek v prvi fazi sprejemanja zakona, bolj
realno opredeliti roke, precizirati pravice delegatov, jasneje
opredeliti dolžnost usklajevanja stališč med zbori, združevanje faz zakonodajnega postopka (skrajšani postopek), ko gre
za manj zahtevne uskladitve z drugimi zakoni, ko se zakon
sprejema na podlagi sklenjenega medrepubliškega dogovora
ipd.
III.
Nadaljnje delo na področju racionalizacije načinov in
metod dela Skupščine mora biti usmerjeno h krepitvi vloge
Skupščine in k prizadevanju za tako zoževanje obsega njenega delovanja, ki bo omgočilo bolj poglobljeno pripravo,
obravnavo in sklepanje o zadevah, ki so ha dnevnih redih
zborov. Sedanji obseg je prevelik, zlasti če ga motrimo iz
perspektive temeljnih delegacij in njihove zahtevne vloge.
Storiti je treba še mnogo, da bodo delavci in občani ter
njihove delegacije lahko imeli boljši pregled in več realnih
možnosti za vpliv na odločanje v delegatskih skupščinah, od
občinskih do Skupščine SFRJ. Treba je zožiti obseg dela
skupščin na tisto mero, ki bo omogočala, da se bo skupščina
in z njo delegatska baza v večji meri usmerjala k spremljanju
uresničevanja politike in aktov, k političnemu nadzoru in k
spremljanju in usmerjanju tekočih prizadevanj pri uresničevanju dolgoročnega razvoja ekonomske stabilizacije itd. Gre
torej tudi za preusmerjanje in ne samo za razbremenjevanje
delegatske Skupščine.
Če pri tem izhajamo, da bi razbremenitev skupščine prispevala k uveljavljanju njene ustavne funkcije in okrepila delegatske odnose, potem je smiselno ponovno temeljito pregledati
opravljeno delo ter kritično preveriti normativno ureditev in
način programiranja dela Skupščine.
Brez normativnih sprememb je gotovo možno:
- restriktivno tolmačiti pristojnosti zborov, še zlasti Družbeno političnega zbora in Zbora občin,
- v delegatsko proceduro vključiti le zadeve, ki so zrele za
delegatsko odločanje,
- bistveno skrčiti število ter obseg sklepov, stališč in
usmeritev, ki jih sprejemajo skupščinski zbori,
- preprečiti nepotrebno ponavljanje faz zakonodajnega
postopka.
Z vidika racionalizacije dela Skupščine bi lahko na zakonodajnem področju razbremenili Skupščino tako, da bi
- v tem obdobju zbori obravnavali predvsem zadeve, ki se
tičejo realizacije uresničevanja gospodarske in razvojne politike in dograjevanja pravnega sistema in ekonomske politike;
- omejevali vsebino zakonov predvsem na ustavno vsebino, vgrajevali v nove predpise najbolj racionalne rešitve in
več prepuščali v obravnavo skupščinam občinskim in samoupravnih interesnih skupnosti. Sedanja normativna ureditev,
predvsem pa praksa, zahtevata ustrezno razdelitev pristojnosti. Pri tem je nekaj težav, ker ni še dovolj razčiščeno, kaj so
temeljna načelna in sistemska vprašanja in kaj naj se ureja s
samoupravnimi akti;
- parcialne spremembe zakonov obravnavali v bolj poenostavljenem postopku, ne v vseh treh fazah, pri čemer bi morali
biti dosledno spoštovani poslovniški roki;
- proučili in ugotovili, kdaj lahko skrčimo katero od faz. V
večji meri je treba vztrajati, da se v prvih fazah uskladijo in
poenotijo pogledi in stališča med delegati in oblikujejo konkretne usmeritve Skupščine. V prvih fazah zakonodajnega
postopka se morajo bolj vključiti delovna telesa, strokovni in
znanstveni subjekti, družbeni sveti in družbenopolitične organizacije s poglobljeno delegatsko razpravo. Iz dosedanjega
dela je razvidno, da so roki največkrat prekratki, da bi se
delovna telesa lahko opredelila še pred sejami zborov do
mnenj, stališč in predlogov delegatske baze. Sedanje izkušnje
namreč kažejo, da je prva faza največkrat brez pravega odziva
delegatske baze. Kadar na osnutek zakona ni pripomb in so
vsa temeljna vprašanja razčiščena, bi lahko na zborih sprejeli
zakon po skrajšanem postopku;
- pri pripravi sprememb in dopolnitev zakonov, ki vplivajo
tudi na druga področja, pripravili spremembe v zaokroženih
celotah;
- preprečili, da ne bi prepisovali določb iz zveznih zakonov v republiške zakone ali iz zakona o združenem delu i/
samoupravne splošne akte;
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- pri pripravi novih zakonov navedli, kaj se lahko ureja z
izvršilnimi predpisi in razčistili vprašanje, kaj sodi v izvršilno
urejanje s podzakonskimi akti ter katere pravice in obveznosti
se lahko določajo s temi akti. V večji meri je treba uveljaviti
prakso predhodnega preverjanja najpomembnejših določb
zakonov, ki se pripravljajo;
- v zakone ne vključevali političnih programov. Oceniti je
treba, kaj je predmet zakona, kaj pa morajo urejati samoupravni splošni akti;
- pri predlogih za sprejemanje zakonov po skrajšanem
postopku presodili, ali gre res samo za manjše spremembe in
dopolnitve zakonov, ali gre za bistveno spremembo, ki mora
iti po normalni proceduri trifaznega postopka obravnave v
Skupščini.
Večjo pozornost bo treba posvetiti nastajanju programa
dela, saj bi morali biti kriteriji za njegovo pripravo bolj
natančno določeni. Ob predlaganju tem za vključitev v program dela je treba oceniti, ali gre za aktualna družbena
vprašanja in če so po ustavi primerna za najširšo delegatsko
razpravo. Večkrat družbenopolitične organizacije predlagajo
določeno temo, za katero v fronti niso dobile verifikacije. Da
bi to preprečili, je treba dati večji poudarek skupnemu programu družbenopolitičnih dejavnikov, ki sodelujejo v skupščinskem odločanju.
Skupščina se mora v večji meri usmeriti k nadzorni funkciji
pri spremljanju uresničevanja politike, zato npr. informacij, ki
nimajo predlogov, ni treba vključevati v program zborov, na
drugi strani pa moramo poročilom in analizam, ki predlagajo
določene spremembe, posvetiti večjo pozornost, da predlagane restrikcije ne bi bile v škodo delegatskemu odločanju.
Program dela Skupščine je odprt za vse pobude, še zlasti
za pobude družbenopolitičnih dejavnikov in izkušnje kažejo,
da prihaja veliko zadev na dnevne rede zborov med letom.
Zato se kljub načelu odprtosti programa postavlja vprašanje
realnosti letnega programa glede na vsakoletno veliko
povečanje. Po ocenah so dnevni redi posameznih sej zborov
že na podlagi letnih programov zelo obsežni, zato bi morali
vključevati nove zadeve med letom bolj restriktivno in sicer Je
tiste, ki glede na odprta vprašanja zahtevajo prioritetno reševanje in katerih obravnava je dobila podlago v družbeni
aktualnosti in nujnosti. V zvezi s tem je v letnem programu za
leto 1985 predvideno, da morajo vse zadeve, ki bodo predložene mimo letnega programa oziroma periodičnega delovnega načrta, obravnavati delovna telesa in oceniti utemeljenost vključevanja takih zadev na dnevne rede zborov. Večja
aktivnost delovnih teles na posameznih področjih bo lahko
veliko prispevala k razbremenitvi dela zborov.
Na področju programiranja dela je premalo povezave med
Skupščino in Skupščino SFRJ, še posebej Zborom republik in
pokrajin, zlasti pri uskladitvi rokov. Predvsem ne bi smelo biti
dajanje soglasij k letnim programom dela Zbora republik in
pokrajin le formalno, treba pa je zagotoviti tudi spoštovanje
poslovniških rokov za dajanje soglasij k posameznim aktom
ter pravočasno pošiljanje gradiv. Zato je treba za vsak primer
posebej presoditi utemeljenost predlogov za skrajševanje
rokov za obravnavo zveznih aktov.
Skupaj z delegacijo Skupščine SP Slovenije v Zboru republik in pokrajin Skupščine SFRJ je Komisija obravnavala vprašanja v zvezi z dajanjem soglasij k zakonom ali drugim splošnim aktom, ki jih sprejema Zbor republik in pokrajin Skupščine SFRJ v soglasju s skupščinami republik in avtonomnih
pokrajin v skladu s 300. členom ustave SFRJ. Komisija je
izoblikovala svoje mnenje, v katerih primerih bi bilo mogoče
pooblastiti delegacijo, da da v imenu Skupščine soglasje že v
fazi osnutka zakona ali drugega splošnega akta.
Zaradi usklajenega delovanja Skupščine s Skupščino
SFRJ oziroma njenim Zborom republik in pokrajin, bi bilo
smotrno predlagati Skupščini SFRJ in skupščinam republik in
avtonomnih pokrajin usklajen način dela v tem smislu, da so
seje republiških in pokrajinskih skupščin med 20. in 25. v
mesecu; predlogi Zbora republik in pokrajin bi se na teh sejah
obravnavali le, če bi bili skupščinah republik in avtonomnih
pokrajin poslani do 1. v mesecu.
Delo Skupščine je kontinuirano skozi celo leto, vendar se
ob tem postavlja vprašanje števila sej zborov. Teh je iz leta v
leto več, v zadnjem času morajo biti nekatere zaradi predolgih
dnevnih redov tudi dvodnevne. Sej naj praviloma ne bi bilo
več kot 10- 12 letno.
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Pri spremljanju uresničevanja politike in aktov Skupščine,
naj se zagotovi širša predpriprava v delovnih telesih, ad hoc
skupinah in konferencah delegacij in le-ti naj samo o
pomembnih zadevah obvestijo zbore (npr . poročilo o uresničevanju socialne politike, analiza uresničevanja svobodne
menjave dela v družbenih dejavnostih, analiza republiških
predpisov z vidika možnosti poenostavitve strokovnih in
administrativnih opravil ipd.). Na podlagi obravnav v konferencah delegacij je dana zborom možnost, da se pri takih
temah lahko bolj posvetijo razpravi in zavzemanju stališč. Ob
tem je bilo predlagano, da bi lahko zbori vključili v dnevni red
točko o spremljanju uresničevanja dogovorjene politike in
aktov, kjer bi delovna telesa v skladu s svojo pristojnostjo, da
presodijo upravičenost in primernost uvrstitve določene
zadeve na seje zborov poročala zborom, kaj je na določenih
področjih novega oziroma kje so nujno potrebne določene
spremembe. S tako obliko poročanja delovnih teles je dana
možnost tudi delegatom, da sprožijo svoje predloge glede
predlaganih sklepov, ki so v pristojnosti skupščine. Zbori pa
bi morali ob obravnavi poročil, analiz in drugih gradiv paziti,
da v svojih sklepih ne bi nalagal, Izvršnemu svetu priprave
novih poročil, saj to povzroča, da se dnevni redi sej zborov
obremenjujejo z različnimi separativnimi poročili.
Še večjo aktivnost bo treba usmeriti na organizirano delo
od temeljnih delegacij naprej in ugotoviti, kje so zastoji, ki
povzročajo kritike. V okoljih, kjer prihaja do določenih problemov (npr. občinah, regijah ipd.), se lahko oblikujejo različne
oblike organiziranja kot npr. konference delegacij za obravnavo posameznih vprašanj. Pri teh oblikah organiziranja
morajo imeti pomembno vlogo družbenopolitične organizacije še zlasti Socialistična zveza delovnega ljudstva in Zveza
sindikatov, katere lahko prav prek teh oblik organiziranja
vplivajo na skupščinske odločitve. V nadaljnjem delu bo treba
usmeriti vse napore za ustvarjanje boljših pogojev dela delegatov oziroma delegatske baze. Boriti se bo treba proti sprejemanju odločitev mimo samoupravne delegatske poti, proti
formalnemu potrjevanju odločitev, proti urejanju pomembnih
družbenih vprašanj z administrativnimi ukrepi in proti oblikam, ki zožujejo prostor za samoupravno urejanje odnosov.
Večjo pozornost bo treba usmeriti v nadaljnji razvoj skupščinskega Poročevalca po vsebinski in oblikovni plati, saj je
le-ta pomemben vir informacij, ki so osnova za odločanje
deleaatov.
S~posebnimi vprašanji razbremenjevanja občinskih skupščin se ukvarja tudi posebna skupina v okviru Skupnosti
slovenskih občin, ki je že objavila nekatere svoje ugotovitve in
predloge (Poročevalec št. 37, z dne 6. 12. 1984). To delo je
treba nadaljevati, pri čemer je posebej pomembno, kako omogočiti občinskim skupščinam, da bodo pogosteje in bolj
poglobljeno obravnavale zadeve, o katerih se odloča v Skupščini SR Slovenije in Skupščini SFRJ.
Za učinkovito in hkrati ekonomično racionalno delo vseh
subjektov v procesu delegatskega odločanja je treba ob sprejemanju letnega programa dela ali vsaj periodičnih delovnih
načrtov pripraviti za vsako sejo zbora pregled vseh nalog in
njihovih nosilcev ter rokov (mrežni plan) tako, da bo razvidno,
kdaj in kako se bodo v priprave na seje zborov vključevale
delegacije, konference delegacij, občinske skupščine, skupine delegatov, družbenopolitične organizacije, družbeni
sveti in predlagatelji ter naloge delovnih teles, koordinatorjev
in strokovnih služb Skupščine.
★ ★ *
Kljub vsem prizadevanjem za odpravo nekaterih slabosti v
delu Skupščine (kratki roki, spreminjanje periodičnih delovnih načrtov, datumov sej, razširitev predlaganih dnevnih
redov že sklicanih sej) se moramo zavedati, da vseh teh
slabosti v bližnji prihodnosti ne bomo uspeli v celoti odpraviti.
Objektivne okoliščine, nastale zaradi zapletenih gospodarskih razmer, ki pogosto zahtevajo hitre odločitve, nam ne
dovoljujejo, da bi vselej uveljavljali sicer, dogovorjene in
poslovniško določene predpostavke za normalno delo delegatov v zborih. Zavedajoč se odgovornosti za skupno odločanje o pomertibnih družbenih vprašanjih je potrebno v določenih primerih poslovniške določbe podrediti okoliščinam in
pomembnosti obravnavanih vprašanj. Vsekakor pa se je treba
upirati temu, da se odločitve sprejemajo po postopkih, ki
odstopajo od predvidenih tudi takrat, kadar za to ni utemeljenih razlogov.
priloga poročevalca

