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VPRAŠANJA DELEGACIJ IN DELEGATOV
ZBOR ZDRUŽENEGA DELA
ZBOR OBČIN
- Problematika cenovnih
nesorazmerij med krušnimi žiti ter
proizvodi iz le-teh za živinsko krmo
Zbori Skupščine očbine
Lendava so na seji, dne 29. 9.
1987 ob obravnavi poročila
o poslovnih rezultatih OZD
občine Lendava opozorili na
problematiko cenovnih nesorazmerij med krušnimi žiti ter
proizvodi iz le-teh in živinsko
krmo, ter zahtevajo, da se pridelovalcem pšenice obračuna razlika med ceno za prodano pšenico do rasti cene moke letnika 1987.
Zaključena je akcija odkupa
krušnih žit letnika 1987, za katero lahko trdimo, da je kljub
objektivnim težavam (neurje)
realizirana z zelo visokim procentom. Toda sprašujemo se,
kako dolgo še?
Cena pšenice, ki že tako ni

sledila inflacijski stopnji
(uradno priznani), je bila stimulativna le, dokler se niso
kmalu po končani žetvi formirale nove cene moke in kruha
ter živinske krme. V trenutku
so se razmerja porušila do take mere, da pridelovalci pšenice danes za 100 kg oddane
pšenice lahko kupijo 100 kg
otrobov in le 14 kg najboljše
moke. Kaj to pomeni za živinorejce, ni potrebno pozorneje razlagati, poleg tega pa je
jasno, da od podražitev kruha
neposredni proizvajalci niso
imeli nobenih koristi.
Vsled omenjenega predlagamo, da se opravi ustrezni
poračun odkupljenega pridelka pšenice do razmerij, ki so

POPRAVEK AVTORSKIH IN TISKARSKIH NAPAK
V POROČEVALCU SKUPŠČINE SR SLOVENIJE
IN SKUPŠČINE SFR JUGOSLAVIJE ZA
DELEGACIJE IN DELEGATE ŠT. 28 Z DNE 19. 10.
1987
V poročevalcu Skupščine SR Slovenije in Skupščine SFR
Jugoslavije za delegacije in delegate št. 28 z dne 19. 10. 1987
je v Poročilu in možnostih za nadaljnji razvoj TOZD Rudarski
obrati s separacijo ter TOZD Metalurgija v Delovni organizaciji
Rudniki svinca in topilnica Mežica prišlo do avtorskih in
tiskarskih napak, in sicer:
1. Stran 10:
- haslov poročila se pravilno glasi: »Poročilo o stanju in
možnostih za nadaljnji razvoj TOZD Rudarski obrati s separacijo ter TOZD Metalurgija v Delovni organizaciji Rudniki
svinca in topilnica Mežica, s predlogi rešitev«,
- v tretji vrsti prvega odstavka se namesto besedice
»selio« napiše besedica »selilo«,
- v drugi vrsti drugega odstavka se namesto besedice
»pridobleinih« napiše besedica »pridobljenih«,
- v deveti vrsti drugega odstavka se namesto besedice
»radišča« napiše besedica »rudišča«.
2. Stran 11.
- v prvi vrsti tretjega odstavka poglavja 2.3. se namesto
besedice »in« napiše besedico »iz«,
- v tretji vrsti četrtega odstavka poglavja 2.3. se za številko
»20« doda »%«.
3. Stran 12:
- v prvi vrsti se namesto besedice »fluktuacijske« napiše
besedica »flotacijske«.
4. Stran 13:
- v šesti vrsti prvega odstavka poglavja 3.2. se namesto
besedice »zagotovil« napiše besedica »zagotovili«,
- v osmi vrsti prvega odstavka poglavja 3.2. se namesto
besedice »in« napiše besedica »iz«,
- v zadnjem stavku poglavja 4.1. se namesto besedice
»geološkoidroška«, napiše besedica »geološkohidrološka«,
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veljala ob žetvi (pred podražitvami moke), ter da se v bodoče zagotovi stalno razmerje
med ceno pšenice in izdelki iz
le-te ter živinsko krmo.
V kolikor se te zadeve ne
bodo uredile, ne bo mogoče
sprejeti nobene obveznosti za
izpolnjevanje planov (republiških obvez) in bodo le-te odvisne od dobre volje pridelovalcev samih.
V zvezi s postavljenim delegatskim vprašanjem je Izvršni
svet Skupščine SR Slovenije
dal naslednja pojasnila:
V skladu z Zakonom o sistemu družbene kontrole cen
oblikujejo organizacije združenega dela in zasebni proizvajalci cene osnovnih kmetijskih
pridelkov samostojno glede na
razmere na trgu. Taka opredelitev se nanaša tudi na oblikovanje odkupne cene pšenice,
medtem ko so cene nekaterih
izdelkov iz pšenice, kot npr.
moka tipa 850 in 500, kruh iz
moke tipa 850 in 500, pod neposredno kontrolo cen in jih
določa Zvezni izvršni svet s po-

sebnimi odloki.
Z namenom, da bi v SR Sloveniji dosegli večjo proizvodnjo in višjo tržnost pšenice,
sklepajo kmetijske organizacije združenega dela in organizacije združenih kmetov, žitno-predelovalne organizacije,
Kmetijski inštitut Slovenije,
Splošno združenje kmetijstva
in živilske industrije, Žitna
skupnost Slovenije ter poslovne banke vsako leto pred setvijo Samoupravni sporazum
o medsebojnih pravicah in obveznostih pri uresničevanju ciljev in nalog za tržno pridelovanje pšenice. Sestavni del
sporazuma so tudi pogoji odkupa pšenice, med njimi sporazumno dogovorjene podlage
za oblikovanje odkupne cene
pšenice. Višina odkupne cene
pšenice je različna glede na
njeno kakovost.
Mlinsko-predelovalne organizacije združenega dela ugotavljajo, da kakovost odkupljene pšenice ob žetvi precej odstopa od minimalnih pogojev,
še posebej pri stopnji vlage,

- v zadnjem stavku poglavja 4.2. se namesto besedice
»metaluške« napiše besedica »metalurške«,
- v drugem odstavku poglavja 4.3. se v zadnjem stavku
točke 2 namesto besedice »ter« napiše besedica »te«.
5. Stran 14:
- v tretji vrsti četrtega odstavka poglavja 5.1. se namesto
besedice »izderala« napiše besedica »izdelala«,
- v zadnji vrsti istega odstavka se vrstni red bešed »zapiralnih dokončnih del« pravilno glasi »dokončnih zapiralnih
del«.
6. Stran 15:
- v prvi vrsti drugega odstavka se pred besedico »predhodni« doda besedica »pri«,
- v prvi alinei poglavja 6 se namesto besedice »svina«
napiše besedica »svinca«,
- v prvi vrsti Variante MET 1/ase namesto besedice »pridelanih« napiše besedica »predelanih«,
- v drugem odstavku te variante se za besedo »MET« doda
število »0«.
7. Stran 16:
- v šesti vrsti drugega odstavka poglavja »Posredni vpliv
metalurških variant na okolje« se namesto besedice »flutacijskega« napiše »flotacijskega«,
- v zadnji alinei istega poglavja se namesto besedice »za«
napiše besedica »je«.
8. Stran 17:
- v zadnji vrsti poglavja 8.2. se namesto števila »3« napiše
število »4«,
- zadnji stavek poglavja 8.3. se črta.
9. Stran 18:
- v tabeli 1 se pod zaporedno številko 1. namesto letnice
»1978« napiše letnica »1987«,
- naslov tabele 4 se pravilno glasi: »Pregled potrebnih
sredstev za prezaposlovanje in zagotavljanje socialne varnosti delavcev«.
Napake na strani 12 - prva alinea, stran 13 - prva in druga
alinea, stran 15 - prva in tretja alinea, stran 16 - prva alinea,
stran 17 druga alinea in strani 18 prva in druga alinea so
avtorske in se zanje opravičujemo.

poročevalec

kar terja dodatno sušenje in
stroške, ki jih morata nositi tako pridelovalec kot mlinskopredelovalna
organizacija
združenega dela.
Odkupna cena pšenice letine 1987 je v SR Sloveniji znašala 140 din/kg za prvi kvalitetni razred, po kateri so bile odkupljene vse tržne količine
pšenice v SR Sloveniji. K tej
ceni je treba dodati še prispevek mlinsko-predelovalnih organizacij združenega dela v višini 5,00 din/kg, 19,00 din regresa za umetna gnojila in 8,40
din regresa za seme. Tako je
pridelovalec pšenice prejel
skupno 172,40 din za vsak kg
oddane pšenice letine 1987,
kar je enkrat več v primerjavi
s ceno pšenice letine 1986. Poleg navedenega pridelovalec
dobi za krmljene lastne živine
10% otrobov in 5% krmilnih
mok od oddane količine pšeni-

ce po proizvodni ceni, ki je za
okoli 20% nižja od tržnih cen,
kar pri prikazu razmerij med
ceno pšenice, otrobi in moko
ni upoštevano.
Iz navedenega kompleksnega prikaza izhaja, da je bilo
v letu 1986 mogoče za 1 kg
moke povprečne kakovosti zamenjati 2,19 kg pšenice, leta
1987 do novembra 2,22, po
sprejemu odloka Zveznega izvršnega sveta o določitvi najvišje cene pšenice moke »tipa« 850 v sredini novembra pa
2,35.
Poleg tega je treba poudariti, da mlinsko-predelovalne organizacije združenega dela
odkupijo vse količine pšenice
ob žetvi, tako da jih bremene
zaloge do nove letine pšenice
predelane v moko, poleg tega
pa še stroški revalorizacije zalog, ki znašajo okoli 51 din/kg.

— Uporaba ekstra lahkega kurilnega
olja za pogon motornih vozil
Skupine" delegatov za zbor
združenega dela in zbor občin
skupščine SR Slovenije in občine Ljubljana Vič-Rudnik so
postavile dodatno delegatsko
vprašanje:
Odgovor izvršnega sveta
skupščine SRS z dne 3. 9.
1987 na delegatsko vprašanje, postavljeno na 16. seji
ZZD in ZO dne 20. 7. 1987,
glede uporabe kurilnega olja
in ostrejših kazni za porabnike, po mnenju skupin delegatov ni zadovoljiv.
Želeli bi:
1. da republiški organi opredelijo svojo politiko do paritete cen bencina in kurilneaa
olja,
2. da podajo odgovor, koliko pregledov je bilo narejenih, koliko kršilcev je bilo ugotovljenih in kako se je proti
kršilcem ukrepalo.
Izvršni svet skupščine SR
Slovenije je posredoval naslednji odgovor:
Ob obravnavi odgovora na
vprašanje, ki se je nanašalo na
uporabo ekstra lahkega kurilnega olja za pogon motornih
vozil, je skupina delegatov za
zbor občin in zbor združenega
dela skupščine SR Slovenije
s sedežem v občini Ljubljana
Vič-Rudnik zahtevala dopolnitev odgovora še z naslednjim:
1. da republiški organi opredelijo svojo politiko do paritete
cen bencina in kurilnega olja,
2. da podajo odgovor, koliko
pregledov je bilo narejenih,
koliko kršilcev je bilo ugotovljenih in kako se je proti kršilcem ukrepalo.
Na zastavljeni vprašanji dajemo naslednja odgovora:
poročevalec

1. Drobnoprodajno ceno
naftnih derivatov in njeno
strukturo določa zvezni izvršni
svet.
Drobnoprodajna cena dizel
goriva D-2 je 560 din, ekstra
lahkega kurilnega olja za gospodinjstvo pa 270 din/l, torej
je njuno razmerje 2,|:1. Razlika je 290 din/l in jo predstavljajo:
manjša namenska sredstva
za rezerve
9,0 din/l
manjši prispevek za kritje
tečajnih razlik
10,3 din/l
manjši prispevek
za izvozne
stimulacije
153,6 din/l
neobremenitev z
nadomestilom za
pokrivanje razlik v ceni
uvozne nafte
4,0 din/l
manjši temeljni
prometni davek
77,7 din/l
neobremenitev z
nadomestilom za
ceste
38,7 din/l
skupaj
293,3 din/l
Za 3,3 dinarja pa je večja rafinerijska cena EL kurilnega
olja ter sredstva za razvoj rudnikov ter izvajanje naftnoplinskih raziskav v maloprodajni
ceni EL kurilnega olja.
Po našem mnenju bi bilo potrebno pri določanju cen EL
kurilnega olja upoštevati ne le
pariteto do cene dizel goriva,
ampak predvsem tudi pariteto
do ostalih goriv, ki so namenjena široki potrošnji za ogrevanje (premog, plin) in ki mora
zasledovati dogovorjene cilje
na področju energetike. Ocenjujemo, da je predvsem neupoštevanje slednjega osnovni razlog za povečano prodajo
EL kurilnega olja v SR Sloveni-

ji. Pri tem pa ne gre zanemariti,
da s stališča varstva okolja
uporaba EL kurilnega olja za
ogrevanje bistveno manj ogroža okolje kot uporaba nekaterih vrst premogov z visoko
vsebnostjo žvepla.

Za ilustracijo navajamo še
cene v nekaterih evropskih državah, kot so bile objavljene
17. 9. 1987 v Petroleum times
- Priče Report in preračunane
po tečajni listi z dne 30. 10
1987:

dizel gorivo
Avstrija
Danska
Italija
Norveška
Španija
Švica
ZR Nemčija

616,9
554.8
451.9
293,9
454,8
608,7-678,5
519,1

EL kurilno
olje
319.6
602,4
419.7
255,4
266,6
193,4-199,8
164,3

din/l
odnos
1,9 :
0,9 :
1.1 :
1.2 :
1,7 :
3,1 -3,4 :
3,2 :

2. Sankcije proti kršilcem in
organe, pristojne za nadzor,
smo podrobno navedli že v prvotnem odgovoru. Na dodatno
vprašanje o številu kršiteljev
pa pojasnjujemo, da so organi
za notranje zadeve v preteklosti ugotovili, da nekateri vozniki v cestnem prometu namesto
dizel goriva uporabljajo ekstra
lahko kurilno olje. O vseh primerih so pisno obvestili inšpekcijske službe, niso pa doslej vodili evidence o kršiteljih.
Izvršni svet skupščine SR
Slovenije je sklenil pripraviti
nov učinkovitejši sistem nadzora in ostrejšega ukrepanja
proti kršilcem v SR Sloveniji.
Uvedena bo tudi evidenca kršitev.

sodelovanju organov prometne milice, davčne in prometne
inšpekcije. Na 31 lokacijah
v mestih Ljubljana, Maribor,
Murska Sobota, Celje, Kranj,
Postojna, Novo mesto in Koper
je bilo pregledano 357 vozil.
Od tega je 42 vozil uporabljalo
EL kurilno olje namesto dizel
goriva in sicer 32 zasebnih in
2 družbena tovornjaka, 7 osebnih vozil in 3 traktorji. Proti
kršiteljem so pristojni inšpekcijski organi izdali predloge za
kaznovanje.
Tovrstna oblika nadzora bo
potekala tudi v bodoče, kar bo
ob bistvenem povečanju denarnih kazni za kršilce in obveščanju javnosti o poteku
takšnih akcij, gotovo doprineslo k občutnemu zmanjšanju
Zadnji nadzor je organiziral nedovoljene uporabe EL kurilRepubliški tržni inšpektorat ob nega olja.
- Kaj je storil Izvršni svet Skupščine
SR Slovenije, da bi se zmanjšalo število
prometnih nezgod in njihovih posledic
Na 19. seji skupine delega- meta, človeku, vozilu, cesti in
tov iz občine Kranj, ki delegira družbenemu okolju.
delegate v zbor občin SkupšSprašujemo:
čine SRS je bilo izoblikovano
1. Kaj je storil Izvršni svet
naslednje delegatsko vpra- Skupščine SR Slovenije, da bi
šanje:
se zmanjšalo število prometV sredstvih javnega obveš- nih nezgod in njihovih poslečanja že dalj časa beremo dic, razen zaostritve represij
opozorila, da je prometna var- pri prometnih prekrških?
nost v letu 1987 v SR Sloveniji
2. Kakšen program ima SR
katastrofalna. Najmanj 403 Slovenija, da se na področju
mrtvih v cestnem prometu prometne varnosti približa
v prvih devetih mesecih letoš- razvitejšim državam?
njega leta to potrjujejo, saj to
3. Kolikšni so stroški, Ki jih
pomeni 15% več mrtvih kot ima družba zaradi prometnih
v enakem obdobju leta 1986 nezgod, mrtvih in poškodova(350) in kar 22% več kot v letu nih udeležencev v prometu
1985 (328). Poleg tega je Slo- (materialna škoda, izguba devenija, tako kot Jugoslavija, lovnega prispevka, delovnih
na dnu lestvice evropskih dr- dni, stroški zdravljenja, rehažav, če primerjamo stanje bilitacije, invalidnosti in
prometne varnosti. Nepre- drugih?
cenljive izgube človeških živ4. Zahtevamo, da se odgoljenj in velike materialne ško- vor objavi v Poročevalcu!
de, kip jih spremljajo zato
Izvršni svet Skupščine SR
zahtevajo celovito zasnovane Slovenije je posredoval naukrepe in spremembe pri po- slednje odgovore:
glavitnih dejavnikih, ki vplivaAd: 1. Vprašanje: Kaj je storil
jo na varnost cestnega pro- Izvršni svet Skupščine SR Slo3

venije, da bi se zmanjšalo število prometnih nezgod in njihovih posledic, razen zaostritve represij pri prometnih prekrških?
Odgovor:
Zakon o temeljih varnosti
cestnega prometa (Ur. list
SFRJ št. 63/80, 4/81 in 53/85)
v 2. členu zavezuje družbeno♦ politične skupnosti in njihove
organe ter organizacije, krajevne skupnosti, organizacije
združenega dela in druge samoupravne organizacije in
skupnosti ter njihova združenja, družbenopolitične organizacije in druge družbene organizacije, društva in občane, da
morajo na temeljih družbene,
samozaščite z organiziranjem
in izvajanjem prometno-izobraževalnega in preventivnega
dela, z razvijanjem prometne
zavesti in kulture, solidarnosti
v medsebojnih odnosih udeležencev v prometu, s krepitvijo
njihove discipline in odgovornosti ter z drugimi potrebnimi
ukrepi ustvarjali pogoje, da bo
proemt potekal varno in pravilno ter da bodo preprepene
prometne nezgode in druge
nevarnosti.
Izvršni svet Skupščine SR
Slovenije je vsako leto, ob
obravnavanju poročila o varnostnih razmerah v SR Sloveniji, seznanjen tudi z oceno
varnostnih razmer v cestnem
prometu. To oceno, s svojimi
sklepi in stališči posreduje
v obravnavo in sprejem Skupščini SR Slovenije, prav tako p^
Z le-to seznanja tudi druge
družbenopolitične dejavnike
v SR Sloveniji.
Sklepi in priporočila, ki jih
ob tej priliki sprejemajo vsi navedeni, predstavljajo tudi
Usmeritve in napotila strokovnim in drugim nosilcem, ki lahko prispevajo k večji prometni
varnosti.
Izvršni svet Skupščine SR
Slovenije je, v skladu z zakonom o varnosti cestnega prometa (Ur. list SRS, št. 5/82, 40/
84 in 29/86) imenoval Svet za
preventivo in vzgojo v cestnem
prometu, kot posebno telo na
področju vzgoje in preventive
v cestnem prometu, ki skrbi za
uveljavljanje družbene samozaščite, za dvig varnostne in
prometne kulture udeležencev
v cestnem prometu kot tudi za
ustvarjanje pogojev za varen
promet in druge naloge na področju prometne varnosti.
V svetu so predstavniki organov in organizacij, katerih dejavnost je pomembna za preventivno in vzgojno delovanje
v cestnem prometu. Svet, med
ostalim, obravnava in usklajuje
tudi programe in akcije na področju prometne varnosti.
Organi za notranje zadeve
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pa nadzorujejo izvajanje vseh
predpisov in ukrepov, ki se nanašajo na varnost cestnega
prometa.
Poleg redne kontrole cestnega prometa, ki jo izvajajo organi za notranje zadeve se redno izvajajo skupne akcije in
druge oblike dela na najbolj
kritičnih cestah in odsekih
cest, kjer je prometna problematika najbolj pereča. V ta namen se po enotnih načrtih in
določenem časovnem terminu
izvajajo poostreni nadzori in
sicer:
1. Poostren nadzor javnega
prevoza potnikov s poudarkom na tehnično urejenot avtobusov in preobremenjenost
s potniki.
2. Kontrola tehnične urejenosti ostalih vozil v cestnem
prometu.
3. Poostren nadzor nad vozniki motornih koles in koles
z motorji (tehnična urejenost,
hitrost, čelada itd.).
4. Poostren nadzor kolesarjev in pešcev v cestnem prometu.
5. Kontrola hitrosti z radarjem in potom tahografa.
6. Poostren nadzor glede
ugotavljanja psihofizičnega
stanja vozni-kov.
7. Kontrola prevozov nevarnih snovi.
8. Poostrena kontrola preobremenitev tovornih vozil
v cestnem prometu s tehtanjem, kubiciranjem, potom listin o tovoru itd.
9. Načrtni pristop pri izvajanju ukrepov za večjo varnost
otrok v prometu.
Poleg navedenih akcij je milica dodatno izvajala tudi poostrene kontrole v cestnem prometu po programu Zveznega
sekretariata za notranje zadeve.
Nudena je bila tudi strokovna pomoč mentorjem prometne vzgoje v vzgojnovarstvenih
organizacijah in šolskih ustanovah ter sodelovali pri načrtovanju varnih poti v šolo in iz
šole. Zal pa sistemsko ni rešena vzgoja s področja prometne
varnosti v srednjih in drugih
šolah.
Vzgojnoizobraževalni proces kandidatov za voznike motornih vozil sodi med tiste dejavnike, ki lahko veliko prispevajo k večji prometni varnosti
na naših cestah.
V ta namen organi za notranje zadeve redno spremljajo
prometno varnost in problematiko vzgoje in izobraževanja
kandidatov za voznike motornih vozil v avtošolah ter skrbijo
za enotne kriterije na vozniških izpitih.
Ugotovljeno je, da povpraševanje po vozniškem izpitu iz
dneva v dan narašča in da so

nekatere avtošole v SR Sloveniji ta naval pričakale nepripravljene, tako v materialnem
kot v kadrovskem pogledu.
Vsled tega prihaja do daljših
čakalnih rokov in slabe kvalitete dela v vzgojno izobraževalnem procesu, ter do drugih negativnih pojavov. Republiški
sekretariat za notranje zadeve
je, skladno s pooblastili, poostril nadzor nad delom avtošol
in voznikov inštruktorjev in pri
tem ugotovil, da v večini teh
šol vzgoja in izobraževanje
kandidatov za voznike ne poteka v skladu s predpisanim programom. Zato je zahteval, da
se ugotovljene pomanjkljivosti
odpravijo.
Vzdrževalce cest, inšpekcijske službe za področje cest in
samoupravne interesne skupnosti za ceste so bili tekoče
obveščeni o objektivnih in
subjektivnih pojavih, ki vplivajo na prometne razmere v cestnem prometu. Zato bi lahko
z minimalnimi materialnimi
sredstvi in hitrimi ukrepi bistveno prispevali k izboljšanju
prometne varnosti na naših cestah (nepravilno postavljanje
in obnavljanje vertikalne in horizontalne signalizacije ter
druga tekoča vzdrževanja
cestnih površin).
Dejstvo pa je, da v preteklem
dvajsetletnem obdobju razvoj
cest v naši republiki ni sledil
potrebam in zahtevam izjemno
dinamičnega razvoja cestnega
prometa. Ta neusklajenost se
kaže predvsem v neustreznosti
širine cest, posameznih elementov cest ter v slabi utrjenosti in dotrajanosti vozišč. Premajhen obseh in kvaliteta
vzdrževanja cest, posebno na
področju ohranjanja cestne
mreže, pa sta to stanje še poslabšala.
Vzrokov za slabo stanje
cestnega omrežja, ki neposredno ali posredno vpliva na
doseženo raven varnosti
v cestnem prometu, je več.
Najpomembnejši med njimi je
pomanjkanje sredstev za obnovitvena dela na cestah in za
zboljšanje prometno-tehničnih
elementov cest (rekonstrukcije
cest). To je posledica znanega
problema financiranja cestnega gospodarstva, v okviru katerega se je v obdobju po letu
1980 izredno znižal delež sredstev za ceste, ki se zagotavljajo
iz drobnoprodajne cene bencina in plinskega olja. Ta problem ni bil razrešen niti ob
zadnji podražitvi naftnih derivatov, saj so sredstva za ceste
v njihovi ceni ostala nespremenjena in znaša njihov strukturni delež n. pr. v ceni bencina
MB-98 samo še 6,85%.
Zaradi takšnih gibanj pri določanju višine primernega vira

sredstev za ceste je Izvršni svet
Skupščine SR Slovenije že
v letu 1985 podprl Skupnost za
ceste Slovenije v odločitvi, da
zagotovi manjkajoča sredstva
za vzdrževanje cest s povečanjem tistih povračil za uporabo
cest (letno povračilo za domača motorna vozila, cestnine),
katerih določanje je v njeni pristojnosti oziroma jih lahko poveča z njegovim soglasjem.
Prav tako je sprejel tudi stališče, da se s tekočo valorizacijo
teh povračil zagotovi ohranjanje njihove realne vrednosti pri
financiranju nalog cestnega
gospodarstva. S takšnim ukrepom je Izvršni svet Skupščine
SR Slovenije vsaj deloma preprečil nadaljnje pospešeno
propadanje cestnega omrežja.
S sredstvi za sanacijo cest
sofinancirajo tudi tista dela na
cestah, ki so jih odredili inšpektorji za ceste in ki so neposredno vezana na izboljšanje prometno-tehničnih razmer na cestah, npr. v tem letu
je bila odpravljena »črna točka« Log pri Kranjski gori, izravnane (frezane) neravnine
na vozišču avtoceste Vrhnika-Razdrto, obnovljena najbolj
dotrajana vozišča na posameznih odsekih magistralnih in regionalnih cest in sanirani ali
zgrajeni nekateri novi cestni
objekti.
Druga skupina za izboljšanje
stanja v cestnem gospodarstvu, pa se nanaša na smotrnejšo uporabo razpoložljivih
sredstev za ceste. Te ukrepe,
ki so bili podrobneje obrazloženi v postopku spreminjanja
in dopolnjevanja zakona o cestah, je Skupščina SR Slovenije podprla in v septembru letos
tudi sprejela zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o cestah. Na tej podlagi potekajo v cestnem gospodarstvu aktivnosti za ustrezno reorganizacijo posameznih nosilcev nalog, ki je potrebna zaradi sprememb v načinu oddajanja obnovitvenih del na cestah in popolnega prenosa
funkcije investitorstva na
skupnosti za ceste. S temi
ukrepi se po eni strani zagotavlja delovanje tržnih zakonitosti v delu vzdrževalnih del na
cestah, po drugi strani pa se
povečuje nadzor nad izvajalci
del in njihova odgovornost za
pravočasno in kvalitetno izvajanje prevzetih nalog.
Ne glede na vse navedeno
pa je hitrejša izgradnja sodobnih avtocest, ki omogočajo
večjo pretočnost in varnost
prometa postala objektivna
nujnost, ki je ni moč prenašati
na kasnejša obdobja. Tako so
v naši republiki v skladu
s srednjeročnim planom v teku
izgradnje predora Karavanke,
poročevalec

južne obvoznice Ljubljane in
odseka avtoceste Šmarje Sap-Višnja gora. Vse tri gradnje
so sestavni del avtoceste Bratstva in enotnosti, ki naj bi jo
v naši republiki, na podlagi
ustreznega skupnega programa izgradnje cest v Jugoslaviji, v celoti dogradili do sredine
leta 1991. V gradnji je tudi III.
etapa hitre ceste skozi Maribor. Za to srednjeročno obdobje je predvidena še gradnja
osimskih avtocest, za katere
bodo lastni viri sredstev zagotovljeni na enak način kot za
avtocesto Bratstva in enotnosti, ter večje rekonstrukcije obstoječih magistralnih cest,
med katerimi je najpomembnejša rekonstrukcija Obalne
ceste.
Uresničitev tako načrtovanega razvoja sodobnejših cestnih povezav je gotovo eden od
pomembnih dejavnikov izboljšanja prometne varnosti, saj
so vanj vključeni tisti odseki
cest, na katerih je sedaj ta izjemno kritična (npr. dolenjska
magistrala).
Pri vsem tem ugotavljamo,
da so največji prispevek pri zagotavljanju varnosti na področju cestnega prometa dali
organi za notranje zadeve, Republiški svet za preventivo in
vzgojo v cestnem prometu, občinski sveti, žal ne vsi, Republiški komite za promet in zveze
in mentorji v vzgojnovarstvenih in vzgojnoizobraževalnih
ustanovah. Pričakovanja, da
se bo stanje prometne varnosti
izboljšalo pa so neosnovana,
če se aktivno ne vključijo še vsi
ostali subjekti, ki so v skladu
z zakoni tudi nosilci nalog na
tem področju.
Ad. 2. Vprašanje: Kakšen
program ima SR Slovenija, da
se na področju prometne varnosti približa razvitejšim državam?
Odgovor:
Za uveljavljanje družbene
samozaščite na področju preventive in vzgoje v cestnem
prometu skrbijo v SR Sloveniji
Republiški svet in občinski
sveti za preventivo in vzgojo
v cestnem prometu. S programom vzgojnih in preventivnih
akcij, ki potekajo v vzgojno
varstvenih zavodih, v osnovni
šoli, z operativnimi akcijami na
terenu ali z aktivnostjo posameznih članic si prizadevamo,
da bi se prometna varnost izboljšala in bi postopoma
zmanjšali veliko število prometnih nezgod, mrtvih in poškodovanih v cestnem prometu. Aktivnosti so zasnovane na
izvajanju programov posameznih članic sveta, ki vsaka na
svojem področju s svojim delom posredno ali neposredno
vpliva na prometno varnost in
poročevalec

na delu velikega števila prostovoljcev, ki jih druži skupno prizadevanje za izboljšanje stanja. Prispevek vseh članic sveta in vseh dejavnikov, ki vplivajo na varnost prometa, glede
na slabo stanje na področju
prometne varnosti pa ni v zadostni meri Usklajen s potrebami, da se to stanje preseže.
Ekonomske razmere v katerih
smo, so vplivale tudi na realno
vrednost sredstev, ki se namenjajo za preventivno in vzgojno delo, tako da je začasno
ustavljeno snemanje novih
vzgojno izobraževalnih filmov
ter tiskanje novih sporočil
s področja varnosti v prometu.
Kar je mogoče, nadomeščamo
z večjo aktivnostjo sredstev
obveščanja, sporočili na radiu,
TV oddajami in drugimi aktivnostmi. Z vsemi akcijami, ki
potekajo v okviru sveta za preventivo in vzgojo v cestnem
prometu, se usmerjamo predvsem k spreminjanju ravnanja
posameznih kategorij udeležencev v prometu. Napori in
akcije potekajo predvsem v okviru Republiškega sekretariata
za notranje zadeve, RK za promet in zveze, v sferi vzgoje in
izobraževanja in v posameznih
družbenih organizacijah in
društvih.
V SR Sloveniji imamo take
programe aktivnosti na posameznih področjih, nimamo pa
skupnega programa, ki bi zajel
in ovrednotil prispevek posameznih dejavnikov za večjo
varnost v cestnem prometu.
Glede na to bo Izvršni svet
Skupščine SR Slovenije zadolžil Republiški svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, da v sodelovanju s svojimi
članicami pripravi tak program.
Ad. 3. Vprašanje: Kolikšni so
stroški, ki jih ima družba zaradi prometnih nezgod, mrtvih in
poškodovanih
udeležencev
v prometu (materialna škoda,
izguba delovnega prispevka,
delovnih dni, stroški zdravljenja, rehabilitacije, invalidnosti
idr.)?
Odgovor:
Stroški, ki jih ima družba zaradi prometnih nezgod, se
v Sloveniji posebej ne obravnavajo. Kot sestavni del so
vključeni v stroške cestnega
prometa, v stroških zavarovanj, v zmanjšani učinkovitosti
organizacij združenega dela
ali kot dodatno obremenjevanje zdravstvenega in invalidskega zavarovanja.
Natančne podatke imamo za
izplačila škod, ki so jih na podlagi zavarovanja avtomobilske
odgovornosti in kasko zavarovanj izplačale Zavarovalna
skupnost Triglav in druge zavarovalne skupnosti, ki delajo

na področju SR Slovenije. V letu 1986 so izplačale skupaj 24
milijard din, od tega pa je bilo
80 odstotkov izplačil za povrnitev materialnih škod. Drugih
podatkov pa v tem času nismo
dobili.
Nedvomno je družbena škoda, ki nastaja kot posledica
prometnih nesreč, ogromna.
Zajeta je v izplačilih zdravstvene skupnosti za hospitalizirane ponesrečence v prometnih
nezgodah, v izplačilih za prekvalifikacijo invalidov, za izgubljen delovni čas, za pokojnine
družinskih članov vseh tistih,
ki so izgubili življenje v prometnih nezgodah, da pri tem
ne omenjamo številne osebne
in družinske tragedije, ki so
posledica prometnih nezgod.
Navedemo lahko, da Konferenca evropskih ministrstev za
transport (CEMT), kjer je Jugoslavija enakopravna članica,
ocenjuje, da so skupni stroški,
ki jih ima družba s prometnimi
nezgodami v višini enega do
dveh odstotkov družbenega
bruto proizvoda.
Na podlagi vsega navedene-

ga ugotavljamo, da je premajhna skrb vseh dejavnikov, ki
lahko vplivajo na varnostno
kulturo, saj se delo na tem področju za voznika motornega
vozila ne konča s pridobitvijo
vozniškega dovoljenja temveč
že z njegovim vključevanjem
kot udeleženca v cestnem prometu šele začenja. Več
100.000 kaznovanih na mestu
prekrška, okoli 100.000 predlogov za uvedbo postopka o prekršku in več 10.000 pismenih
in ustnih opozoril je dovolj
zgovoren podatek, da samo
z milico varnosti v cestnem
prometu ne bomo mogli bistveno izboljšati. Pri tem pa'
moramo upoštevati, da velik
del postopkov za cestno prometne prekrške zastara, velik
del denarnih kazni nikoli ni
plačanih in, da so zagrožene
denarne kazni take, da nikogar
ne skrbijo.
To nedvomno zahteva od
vseh da spremenimo svoj odnos do urejanja vprašanj varnosti v cestnem prometu in da
sleherni izmed nas prispeva
svoj delež k izboljšanju prometne varnosti.

- Kdaj poročilo v zvezi s porabljenimi
sredstvi za Univerziado v Zagrebu?
Skupina delegatov za zbor stvih in s tem v zvezi tudi deobčin Skupščine SR Slovenije lež, ki ga prispeva SR Sloveiz občine Logatec in skupina nija.
delegatov za zbor združenega
V poročilu naj bo tudi podela Skupščine SR Slovenije udarek racionalnem obnašaiz občine Logatec in Vrhnike nju organizatorja pri porabi
sta na svojem zasedanju dne sredstev ob sedanjem stanju
21. 9. 1987 obravnavali tudi gospodarstva in sprejemanju
vprašanje financiranja XIV. protiinflacijskega programa.
svetovnih univerzitetnih poPoročilo naj bo posredovaletnih iger leto 1987 v Zagre- no delegatom Skupščine SR
bu. Po družbenem dogovoru, Slovenije.
ki je bil obravnavan in sprejet
Izvršni svet Skupščine SR
na zasedanju zbora občin in Slovenije je posredoval nazbora
združenega
dela slednji odgovor:
Skupščine SR Slovenije, dne
SR Slovenija se je kot udele28. 5. 1986 je predvideno, da ženka družbenega dogovora
je delež SR Slovenije pri fi- o organiziranju in financiranju
nanciranju
prireditev XIV. svetovnih univerzitetnih
692.700.000 din. V članku tov. poletnih iger leta 1987 v ZagreKmecla v »Naših razgledih« bu zavezala, da bo iz republi26. 12. 1986 je podatek, da bo škega proračuna prispevala
znašal delež SR Slovenije znesek 692.700.000 dinarjev.
23.000.000.000 dinarjev.
Od navedenega zneska je v lePrav tako je zaskrbljujoč tu- tu 1987 v proračunu predvidedi zapis v tedniku »Jana« št. nih 346.390.000 dinarjev (od
40 z dne 7. 10. 1987, kjer tov. tega je realizirana obveznost
Mihajlo Švabič za sarajevski za leto 1986 v znesku
časnik »Osmica« primerja vse 230,900.000 dinarjev), za leto
štiri sprejete dokumente o fi- 1988 pa je v osnutku republinanciranju svetovnih študent- škega proračuna predviden
skih iger 1987.
prav tako znesek 346,350.000
Zaradi različnih podatkov dinarjev. Z realizacijo navedeo deležu SR Slovenije pri fi- nih zneskov bo poravnana cenanciranju Univerziade 87 lotna obveznost SR Slovenije
prosimo, da na podlagi spre- na podlagi podpisanega dogojetega sklepa na zasedanju vora.
obeh zborov Skupščine SR
O sredstvih za »UniverziSlovenije 28. 5.1986 zahteva- ado« iz drugih virov nimamo
te od organizatorja, da pripra- podatkov. Ustrezen zahtevek
vi poročilo o porabljenih sred- smo že naslovili na organiza5

cijski komite »Univerziade« in
na Zvezni sekretariat za finance. Ko borno dobili zadevne

podatke, bomo lahko pripravili uvedbo 20% prispevka za koodgovor na postavljeno dele- mercialni premog. Od predlagatsko vprašanje.
ganih ukrepov se je začel uporabljati le 20% prispevek za komercialni premog. Na zasedaZBOR ZDRUŽENEGA DELA
nju 28. 7. 1987 je Skupščina
Posebne samoupravne inte- Kako bo pokrita izguba
resne skupnosti za elektrogospodarstvo in premogovništvo
Elektrogospodarstva Slovenije?
rebalans ovrednotene
Skupina delegatov za zbor je, ne bodo pokrivale le druž- sprejela
elektroenergetske bilance za
združenega dela skupščine beno priznanih stroškov.
leto 1987 v višini 435.192 mio
občine Maribor-Tezno je na
združenega de- din za skupaj dobavljeno enerseji z dne 16. oktobra 1987 la Organizacije
elektrogospodarstva in pre9.736 GWh. Na isti seji je
obravnavala naslednje dele- mogovništva so tako kot kate- gijo
Skupščina
sprejela ukrepe
gatsko vprašanje:
rekoli druge organizacije zdrukaterimi je omogočila orgaGlede na znana dejstva, da ženega dela samostojen po- snizacijam
združenega dela
bo Elektrogospodarstvo Slo- sloven subjekt, ki je dolžan, da elektrogospodarstva
in premovenije zaključilo poslovanje posluje učinkovito. Ker se te govništva, da ne združujejo
v letu 1987 z izgubo, zahteva- organizacije združujejo skupaj amortizacije v letu 1987, odomo od Izvršnega sveta SR z organizacijami združenega brila 5,6 mlrd dina za trajna
Slovenije naslednje odgo- dela kot uporabniki električne obratna
sredstva organizacivore:
energije in premoga v Posebni jam združenega dela elektro- do naslednje seje repu- samoupravni interesni skup- gosodarstva in premogovnibliške skupščine zahtevamo nosti za elektrogospodarstvo štva
v SR Sloveniji iz združene
delegati, da Izvršni svet SR in premogovništvo SR Sloveni- amortizacije
letu 1986 ter
Slovenije poda odgovor na je, so dolžni, da v skladu s pri- sklenila, da sevprosto
združena
kakšen način se bo izguba stojnostmi, ki jih ima ta skup- sredstva v višini do obračunav Elektrogospodarstvu pokri- nost med drugim z uporabniki ne združene amortizacije orr
la in
sprejemajo tudi ustrezne ukre- ganizacij združenega tlela
- kakšne ukrepe pripravlja pe, če je to potrebno. Izvršni s področja proizvodnje premoza pokritje te izgube.
svet Skupščine SR Slovenije ga in proizvodnje ter prenosa
pa ukrepa le tedaj, če izvajanje
energije ter districuSkupina delegatov iz go- dogovorjenih ukrepov ni učin- električne
bije iz objektov, financiranih iz
spodarskega področja Posav- kovito.
združenih sredstev posebne
ja za delegiranje delegatov
Skupščina Posebne samouinteresne skupv Zbor združenega dela pravne interesne skupnosti za samoupravne
nosti za elektrogospodarstvo
Skupščine SR Slovenije po- elektrogospodarstvo in pre- in
premogovništvo,
vrne
stavlja delegatsko vprašanje, mogovništvo SR Slovenije je v skupni prihodek za namene
kaj je storjenega, oziroma ka- 10. 2.1987 naložila organizaci- naložb, obveznosti iz naložb
ko se bo reševalo pokrivanje jam združenega dela elektro- za obnovo in nadomeščanje
izgub elektrogospodarstva in gospodarstva in premogovni- osnovnih sredstev organizacij
premogovništva Slovenije za štva dosledno izvajanje ukre- združenega dela elektrogoletošnje leto; zadnja stališča pov iz ovrednotene energetske
in premogovništva.
In sklepi zborov skupščine SR bilance SR Slovenije za leto spodarstva
Dalje je Skupščina zadolžila
Slovenije glede te problemati- 1987, med njimi tudi zmanjše- vse tri sestavljene organizacije
ke so jasni.
vanje disparitete cen na osnovi združenega dela, da posreduVprašanje postavljamo, ker skupnih elementov in pripravo
zveznemu izvršnemu sveje v občini Krško več OZD iz predloga zakona za pokrivanje jejo
tu zahtevek za kompenzacijo
tega področja gospodarstva, izpada prihodka že v prvem zaradi neuresničevanja v resoki predstavljajo pomemben poletju 1987.
luciji in drugih družbenih dodelež v družbenem proizvodu
Na naslednjem zasedanju kumentih opredeljene politike
gospodarstva občine Krško.
25. 3. 1987 je Skupščina Po- cen električne energije in presebne samoupravne interesne moga.
skupnosti za elektrogospodarSkupščina Posebne samouSkupni odgovor je posredo- stvo in premogovništvo spreje- pravne interesne skupnosti za
val Gvidon Kaci, član izvršne- la operativni program aktivno- elektrogospodarstvo in prega sveta skupščine SR Slove- sti, s katerimi naj bi v roku treh mogovništvo SR Slovenije bo
nije in predsednik Republiške- let izboljšali ekonomski polo- 19. 11. 1987 ponovno obravnaga komiteja za energetiko
žaj elektrogospodarstva in vala problematiko poslovanja
Skupščina SR Slovenije je premogovništva v SR Sloveniji in ukrepe za izboljšanje poloob obravnavi predloga zakona in naročila sestavljenim orga- žaja elektrogospodarstva in
o določitvi obveznosti plačeva- nizacijam združenega dela, da premogovništva.
nja prispevka za nemoteno do 10. 4. 1987 pripravijo gradiNa osnovi 6. člena zakona
obratovanje sistema elektro- vo za pripravo predloga zako- o sistemu družbene kontrole
gospodrstva in premogovni- na o prispevku za pokrivanje cen (Ur. I. SFRJ, št. 28/877 razštva, na sejah Zbora občin 24. dela stroškov enostavne repro- členjujejo skupne elemente za
12. 1986 med drugim sprejela dukcije v elektrogospodarstvu oblikovanje cen električne
tudi sklep, s katerim je zaveza- in premogovništvu v SR Slove- energije organizacije združela Posebno samoupravno inte- niji za leto 1987.
nega dela v Skupnosti jugosloresno skupnost za elektrogoNa izrednem zasedanju vanskega
elektrogospodarspodarstvo in premogovništvo Skupščine 21. 4. 1987 so upo- stva, Zvezni izvršni svet pa zaSR Slovenije, da mora predla- rabniki in izvajalci zahtevali radi uresničevanja posebnega
gati način razreševanja eko- uveljavitev skupnih elementov družbenega interesa v teh denomskega položaja elektrogo- za oblikovanje cen električne javnostih daje soglasje k razspodarstva in premogovništva, energije in premoga, uporabo členjenim skupnim elemenče cene, oblikovane na podla- višje sezonskih tarifnih po- tom, Skupščina JUGEL je
gi skupnih elementov za obli- stavk za prodajo električne sprejela skupne elemente 4. 3.
kovanje cen električne energi- energije od 15. 5.1987 dal ie ter 1987, vendar Zvezni izvršni

svet nanje ni dal soglasja.
Zvezni izvršni svet je dne 7. 4.
1987 izdal odlok o najvišji ravni cen električne energije (Ur
I. SFRJ, št. 26/87). V času veljavnosti odloka o najvišji ravni
cen električne energije pa je
Zvezni izvršni svet 21. 7. 1987.
izdal odločbo, s katero je dal
soglasje k razčlenjenim skupnim elementom, ki jih je določil Izvršni odbor 2. 6. 1987 in
sprejela Skupščina JUGEL dne
10. 7. 1987. Hkrati pa je Zvezni
izvršni svet 21. 7. 1987 izdal
odlok o prenehanju veljavnosti
odloka o najvišji ravni cen
električne energije in odlok
o prenehanju veljavnosti odloka o najvišji ravni cen premoga. S tem so bilo organizacijam združenega dela elektrogospodarstva in premogovništva dane možnosti, da oblikujejo cene električne energije in
premoga na osnovi skupnih
elementov, kar pa ob nastopu
višje sezone niso izkoristili.
Skupščina JUGEL je 4. 3.
1987, ko je ugotovila skupne
elemente za oblikovanje cen
električne energije, sprejela
tudi, da se sprememba cen
električne energije praviloma
opravi dvakrat letno ob spremembi sezone in istočasno
v vseh elektrogospodarskih organizacijah SR in SAP s tem,
da se ta sprememba usklajuje
s stopnjo rasti cen industrijskih proizvodov. To je eden od
razlogov, zaradi katerih elektrogospodarstvo ni spremenilo
cen električne energije v skladu s skupnimi elementi. Drugi
razlog, ki je Elektrogospodarstvo Slovenije odvračal od
takšne odločitve, pa je 74. in
75. točka predloga Programa
ukrepov in aktivnosti za znižanje inflacije in stabilizacije gospodarstva, v katerih je opredeljeno, da bo znova proučena
smotrnost in način uporabe
skupnih elementov za oblikovanje cen v infrastrukturnih
dejavnostih, ker omogočajo
oblikovanje cen na višji ravni
v primerjavi z ravnjo svetovnih
cen.
V letu 1987 so se cene električne energije povečale 20. januarja za 12%, 8. aprila za
16,9% in 1. avgusta za 38,9%,
kar skupaj znaša 81,86% oziroma bi skupni prihodek na osnovi navedenih sprememb cen
električne energije v letu 1987
znašal 350.713 mio din, kar
predstavlja glede na rebalans
ovrednotene elektroenergetske bilance za leto 1987 primanjkljaj v višini 84.479 mio
din.
Če bi Elektrogospodarstvo
Slovenije uveljavilo skupne
elemente za oblikovanje cen
električne energije, bi lahko
poročevalec

v mesecu oktobru 1987 povečalo cene električne energije
za 58,6% in bi na ta način v letu
1987 zagotovili skupni prihodek od prodaje električne
energije v višini 415.713 mio
din ter ob sprejetih notranjih
ukrepih v višini 11 mlrd din
zmanjšali razkorak med predvidenim skupnim prihodkom
in rebalansom ovrednotene
eietroenergetske bilance 1987
na 8.479 mio din.
Glede na to, da je Zvezni izvršni svet sprejel odlok o določanju najvišje ravni cen in najvišjih cen za določene proizvode in storitve, na osnovi katerega se je od 15.11. 1 987 cena
električne energije povečala
za 69,4%, cena premoga pa za
62,2%, bo predvidoma v letu
1987 znašal skupni prihodek
od prodaje električne energije
393.800 mio din. Ob sprejetih
notranjih ukrepih v višini 11
mlrd din bo razkorak med
predvidenim skupnim prihodkom in rebalansom ovrednotene elektroenergetske bilance
za leto 1987 znašal 30,2 mlrd
din. Ker elektrogospodarstvo
in premogovništvo ni izkoristilo možnosti, da oblikuje cene
električne energije in premoga
na osnovi skupnih elementov
ob nastopu višje cene, bo razkorak med predvidenim skupnim prihodkom in rebalansom
ovrednotene elektroenergetske bilance večji za 21,7 mlrd
din.
Izvršni svet skupščine SR
Slovenije je tekoče spremljal
poslovanje elektrogospodarstva in premogovništva kakor
tudi Posebne samoupravne interesne skupnosti za elektrogospodarstvo in premogovni-

štvo SR Slovenije in ugotovil,
da znaša izguba v 9 mesecih
72,4 mlrd din. Če bodo sklepi
Skupščine Posebne samoupravne interesne skupnosti za
elektrogospodarstvo in premogovništvo SR Slovenije realizirani, bo elektrogospodarstvo in premogovništvo SR
Slovenije po rebalansu ovrednotene elektroenergetske bilance za leto 1987 z dodatnimi
notranjimi ukrepi zaključilo
brez nekrite izgube.
izvršni svet Skupščine SR
Slovenije skupaj s pristojnimi
republiškimi upravnimi organi
tekoče spremlja, opozarja in
pomaga organizacijam združenega dela elektrogospodarstva in premogovništva pri razreševanju tekočih likvidnostnih problemov. Dokler imajo
organizacije združenega dela
eletrogospodarstva in premogovništva in Posebna samoupravna interesna skupnost za
elektrogospodarstvo in premogovništvo SR Slovenije
možnost, da odločajo o poslovanju teh organizacij združenega dela, Izvršni svet Skupščine SR Slovenije ne bo predlagal zakona kot ukrep za zagotovitev sredstev ter organizacijam združenega dela.
Izvršni svet Skupščine SR
Slovenije meni, da bo potrebno v organizacijah združenega
dela elektrogospodarstva in
premogovništva izpeljati sanacijski postopek po zakonu
o sanaciji in prenehanju organizacij združenega dela, če izguba po zaključnem računu
v sistemu elektrogospodarstva, in premogovništva ne bo
pokrita.

- Kdaj bodo hribovski kmetje deležni
v večji meri učinkovitejših nadomestil
za večje pridelovalne stroške v hribih?
Znano je, da se je položaj proizvodnje mleka in mesa.
kmetijstva, zlasti živinoreje Povečuje se zakol krav,
hitro poslabšuje. Še posebej zmanjšuje obseg pitanja, krči
težko je v hribovskih področ- se umetno osemenjevanje,
jih, od koder izhajam, kjer je pada poraba gnojil itd. Mešanarava bolj skopa s pridelki, ne kmetije pridelujejo hrano
pridelovalni stroški pa znatno samo za svoje potrebe, Čedavišji. Dopolnilnih dohodkov pa lje manj je tržnih viškov za
je čedalje manj, ko nam odmi- organizirano oskrbo trga. Porajo gozdovi. Prisiljeni smo se večuje se klanje govedi (krav)
ukvarjati z najmanj donosno po domeh, kjer sekajo in proživinorejo, kajti pridelovanje dajo meso »na črno«, po sodonosnejših poljščin je ome- razmerno višjih cenah kot so
jeno z naravnimi pridelovalni- uradno dovoljene. Razpada
mi pogoji
organizirana reja in oskrba.
Neusklajene cene v kmetij- Mladi iz usmerjenih kmetij si
stvu, zlasti še po odločitvi iščejo delo izven kmetijstva,
Zveznega izvršnega sveta, da se odjavljajo iz pokojninskozadrži stare cen mesu, zao- invalidskega zavarovanja.
stajanje cen mleka občutno,
Premije in regresi, ki jih
bolj kot v drugih panogah po- uveljavljamo v SRS že dolgo
slabšuje ekonomski in social- ne služijo več kot spodbuda
ni položaj pridelovalcev hra- za povečano pridelavo hrae,
ne. Priča smo upadanju tržne ampak so le še nezadostno
poročevalec

nadomestilo ne usklajenim
cenam kmetijskih pridelkov.
Zato so učinkovite in hitre rešitve več kot nujne: ali ustrezne ekonomske cene, ki so
v pristojnosti zvezne vlade, ali
pa nadomestila oz. kompenzacije do višine družbeno
priznanih proizvodnih stroškov v kmetijstvu.
V imenu naše skupine delegatov zastavljam Izvršnemu
svetu SRS naslednje vprašanje:
»Kdaj in kako namerava Izvršni svet SRS doseči in uveljaviti ustrezno razmerje cen za
kmetijske pridelke ali pa poskrbeti za kompenzacije, tako,
da bodo kriti stroški proizvodnje nad povprečno produktivnih proizvajalcev mleka in mesa, ter priznana in dosežena
v ceni minimalna akumulacija
potrebna za nadaljnji razvoj
kmetijske pridelave. In še to,
kdaj in kako bodo hribovski
kmetje deležni v večji meri
učinkovitejših nadomestil za
večje pridelovalne stroške
v hribih.
Na postavljeno vprašanje je
odgovorila Metka Oderlap, namestnica predsednika Republiškega komiteja za tržišče in
splošne gospodarske zadeve
1. Skupina delegatov v obrazložitvi delegatskega vprašanja pravilno ugotavlja, da so
cene kmetijskih pridelkov in
prehrambenih izdelkov v pristojnosti Zveznega izvršnega
sveta, ki z restriktivno politiko
cen na tem področju poslabšuje ekonomski in socialni položaj pridelovalcev in predelovalcev hrane.
Z uveljavitvijo Zakona o sistemu družbene kontrole cene
je Zvezni izvršni svet pristojen
za sprejemanje ukrepov neposredne kontrole cen za vse
proizvode, razen proizvode
s področja obrti in osebnih
storitev, stanovanjsko, komunalne dejavnosti in ureditve
naselij in prostora ter, izobraževanja, znanosti, kulture in
informacij.
Zvezni izvršni svet je po zakonu prav tako pooblaščen, da
predpiše zaščitne cene osnovnih kmetijskih pridelkov, medtem ko odkupne cene oblikujejo organizacije združenega dela samostojno glede na pogoje
tržišča. Ker pa Zvezni izvršni
svet cene nekaterih prehrambenih izdelkov administrativno
določa, so možnosti samostojnega oblikovanja odkupnih
cen pri pridelkih kot so pšenica, živina, mleko, oljnice in
sladkorna pesa močno omejene. Cene prehrambenih izdelkov iz navedenih pridelkov so
namreč določene na taki ravni,
da organizaciji združenega dela ne omogočajo odkup pridel-

kov po cenah, ki ustrezajo
stroškom pridelave. Zaradi tega nastajajo občutna nesorazmerja med dejanskimi in priznanimi stroški pridelave in predelave, letos še posebej pri cenah mesa, jedilnega olja in
sladkorja.
Izvršni svet SR Slovenije se
vsled tega že dalj časa odločno zavzema za določanje cen
na ekonomskih osnovah oziroma za samostojno oblikovanje
v organizacijah združenega
dela po pogojih trga. Letos pa
je med drugim tudi predlagal,
da Zvezni izvršni svet začne
postopek za spremembo zakona o sistemu družbene kontrole cen, s katero bi se pristojnost za ukrepanje na področju
cen mesa in mleka prenesla iz
federacije v republike in pokrajini. Predlagane spremembe bi omogočile republikam in
pokrajinama lažje razreševanje navedenih problemov,
hkrati pa bi se povečala tudi
njihova odgovornost za pospeševanje in povečevanje obsega proizvodnje, ter s tem tudi
nemoteno preskrbo trga s temi
proizvodi.
Izhajajoč iz opredelitev zveznega in republiškega zakona
o kompenzacijah, mora le-te
zagotoviti tisti organ družbene
politične skupnosti, ki je z akti
iz svoje pristojnosti povzročil
neenakopraven položaj organizacij združenega dela pri pridobivanju dohodka ali onemogočil normalno reprodukcijo.
Izvršni svet skupščine SR Slovenije meni, da bi moral Zvezni
izvršni svet sočasno z ukrepi
neposredne kontrole cen, s katerimi ne dovoljuje oblikovanja
cen na ravni, ki bi pokrivala
stroške enostavne reprodukcije, zagotoviti tudi ustrezno
kompenzacijo in vire zanjo.
Ne glede na navedeno sistemsko ureditev, pa so bile
letos v okviru Izvršnega sveta
Skupščine SR Slovenije, vseh
udeležencev v reprodukcijski
povezavi,
Samoupravnega
sklada za intervencije v kmetijstvu in Zavoda SR Slovenije za
rezerve izvedeni mnogi ukrepi,
ki so občasno ublažili stanje.
Za trajnejšo rešitev navedenih
problemov pa je treba na vseh
ravneh tudi v prihodnje vztrajati na uveljavitvi predlogov, ki
jih je oblikoval Izvršni svet
Skupščine SR Slovenije.
2. Z ukrepi za pospeševanje
pridelave hrane smo v preteklem obdobju namenjali kmetijskim proizvajalcem v hribovitih območjih večje spodbude
(premije, nadomestila), kot
proizvajalcem v nižinskih območjih, tako da je bilo razmerje med višinami spodbud:
- pri mleku 2,6:1
- pri govejem mesu 2:1 in
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- pri povečanju staleža krav do 3,9 krat višje za hribovsko
2:1, v krosti hribovitih območij. območje pa 2 do 2,6 krat višje
V hribovita območja so se kot v nižinskem območju. Podo 30. 9. 1987 uvrščala območ- dobna razmerja ali celo ugodja, ki so uvrščena v III. in IV. nejša v korist višinskega in hridavčni okoliš. Taka razmejitev bovitega območja so predvidepa ni bila strokovno ustrezna. na tudi v programu pospeševaZato so na podlagi meril in kri- nja kmetijske proizvodnje v leterijev, ki jih je sprejele Repu- tu 1988. Zavedamo se, da tudi
bliški komite za kmetijstvo, tako diferencirane spodbude
gozdarstvo in prehrano, v vseh ne morejo v celoti nadomestiti
občinah v SR Sloveniji opravili težjih proizvodnih pogojih
novo razmejitev hribovskih ob- v teh območjih, pri tem pa je
močij z omejenimi proizvodni- potrebno upoštevati tudi učinmi možnostmi. Nova razmeji- ke dopolnilnih dejavnostih
tev teh območij je od 1. 10. (gozd, kmečki turizem), davč1987 upoštevana tudi pri dolo- ne olajšave in ugodnejše počanju višine posameznih spod- goje pri investiranju.
bud, tako da so višine spodIzvršni svet Skupščine SR
bud opredeljene za:
Slovenije bo glede na pomen
- gorsko višinsko območje ohranjanja hribovitih območij
- hribovita območja in dru- z omenjenimi proizvodnimi
ga območja z omejenimi proiz- možnostmi v njihovi proizvodvodnimi možnostmi in
ni, poselitveni in obrambni
- nižinsko območje.
funkciji v okviru skladnejšega
Višine spodbud pa so za regionalnega razvoja spodbugorsko-višinsko območje 2,8 jal celovit razvoj teh območij.
DRUŽBENOPOLITIČNI ZBOR
- Delno kritje škode iz dodeljenih
sredstev solidarnosti nezdruženim
kmetom za nastalo škodo po zimski
pozebi leta 1984/85
Franc Fašalek, delegat
v Družbenopolitičnem zboru
Skupščine SR Slovenije, je
postavil naslednje delegatsko vprašanje:
Zimska pozeba 1984/85 je
v nasadih (vinogradi, trsnice,
sadovnjaki) naredila ogromno
Škodo v skupni vrednosti ocene 11,529.976.000. din.
Za delno kritje škode po
gornji oceni je Odbor podpisnikov družbenega dogovora
o načinu uporabe in upravljanja s sredstvi solidarnosti za
odpravljanje posledic naravnih nesreč odobril, sorazmerno na ocenjeno škodo, uporabo sredstev občinam, ki so bile do teh sredstev upravičene, t.j. Brežice, Črnomelj, Gornja Radgona, Lenart, Lendava, Ljutomer, Maribor-Pesnica, Metlika, Ormož, Ruj, Sevnica, Slovenska Bistrica,
Šentjur pri Celju, Šmarje pri
Jelšah, Trebnje v skupnem
znesku 1.622.469.000. din ali
v povprečju 15,9%-ni delež od
ocenjepe škode. (Glej Poročevalec Skupščine SR Slovenije XII, štev. 1 z dne
14.1.1986 in XII, štev. 7 z dne
4.3. 1986).
Republiška sredstva solidarnosti so bila občinam nakazana najprej kot akontacija
(75%), potem pa še razlika na
podlagi sklepa 14. seje Odbora podpisnikov družbenega
dogovora dne 18.3.1986. Po
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tem sklepu Usmeritve Republiškega komiteja za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
za uporabo republiških sredstev solidarnosti, navedene
v 3. in 7. točki niso bila v skladu z izhodišči in stališči Odbora. Zato je odbor predlagal, da
se 3. točka usmeritev glasi:
»Sredstva solidarnosti se
usmerijo v družbeno proizvodnjo in združenim kmetom«, ter da se točka 7. črta.
S tem predlogom je Odbor
sicer opustil pravico uporabe
solidarnostnih sredstev nezdruženim kmetom le pod pogojem, če se obvezno združijo
(prisilno sklenejo pogodbo!
po točki 7.!), s spremembo 3.
točke pa je nezdružene pridelovalce sploh izključil od pravice do uporabe solidarnostnih sredstev, čeprav se sklad
solidarnosti oblikuje tudi iz
njihovih prispevkov.
Nezdruženi
pridelovalci,
zlasti člani društev vinogradnikov, niso bili zadovoljni
z diskriminacijsko delitvijo
sredstev solidarnosti. Na pobudo Društva vinogradnikov
ljutomersko-ormoških goric
»JERUZALEM« je Ustavno sodišče SR Slovenije, z odločbo
št. U I 57/86-13, z dne 22. januarja 1987 (Ur. I. SRS 5/87) razveljavilo določbo 3. točke zgoraj citiranega sklepa Odbora
podpisnikov DD, ker »ni
v skladu z ustavo in zakonom

o oblikovanju sredstev solidarnosti«.
Od objave Odločbe Ustavnega sodišča SR Slovenije
v Uradnem listu SRS je preteklo več kot sedem mesecev,
prizadeti nezdruženi vinogradniki (nekooperanti), katerih pravici je bilo formalno
pravno zadoščeno, še do danes niso prejeli pripadajočega jim delnega kritja škode,
kljub temu, da je Društvo vinogradnikov, v skladu s 415.
členom Ustave SR Slovenije,
k izvršitvi Odločbe Ustavnega
sodišča SR Slovenije s svojim
zahtevkom pozvalo pristojni
občinski organ, ki po 8. členu
Družbenega dogovora ugotavlja nastalo škodo in odloča
o neposredni uporabi sredstev.
Občinski organ ni izvršil Odločbe Ustavnega sodišča SR
Slovenije (nekateri je sredstva, ki jih je prejel na račun
škode neorganiziranega zasebnega sektorja, dodelil
družbenemu sektorju že po
Odločbi Ustavnega sodišča
SRS), ampak se sklicuje,
v zvezi z Odločbo, na »navodila Odbora podpisnikov DD oz.
Republiškega komiteja za
kmetijstvo.«
Skratka: Odločba Ustavnega sodišča SR Slovenije se
omalovažuje, oškodovani vinogradniki nekooperanti pa
po poldrugem letu še vedno
niso dobili ustreznega delnega pokritja škode. S tem in
takšnim zavlačevanjem škoda, spričo naraščajoče inflacije še narašča v škodo celotnega gospodarstva, povečuje
pa se tudi politično nerazpoloženje med pomembnim številom vinogradnikov.
Iz povedanega se zastavljajo naslednja vprašanja:
1. Kdo in zakaj zavlačuje izvršitev Odločbe Ustavnega
sodišča SR Slovenije?
2. V kakšnem času lahko
upravičeni pričakujejo sredstva solidarnosti?
3. Očitno gre za omalovaževanje Odločbe Ustavnega sodišča SR Slovenije, torej tudi
Ustavnega sodišča SR Slovenije kot takšnega. Kdo je za to
odgovoren: Odbor podpisnikov družbenega dogovora,
Republiški komite za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
ali Občinski organ po 8. členu
družbenega dogovora?
4. Kdo bo poskrbel za izvršitev Odločbe Ustavnega sodišča SRS?
Na zastavljena delegatska
vprašanja je Izvršni svet skupščine SR Slovenije posredoval
naslednji odgovor:
1. Ustavno sodišče SR Slovenije je z odločbo št. U I 57/86

z dne 22. 1.1987 razveljavilo 3.
točko sklepa o usmeritvah za
uporabo sredstev solidarnosti,
ki ga je sprejel Odbor podpisnikov družbenega dogovora
o načinu uporabe in upravljanja s sredstvi solidarnosti za
odpravljanje posledic naravnih
nesreč. Po tem sklepu se solidarnostna sredstva niso namenila vsem, ki jih je prizadela
naravna nesreča. Izločeni so
bili občani - družbeno neorganizirani proizvajalci, čeprav je
tudi te prizadela pozeba in se
na podlagi zakona plačevali
prispevek v sklad solidarnostnih sredstev, kar pa ni v skladu
z ustavo in zakonom o oblikovanju sredstev solidarnosti za
odpravljanje posledic naravnih
nesreč.
Ker pa je bila po odločitvi
Ustavnega sodišča SR Slovenije kršena ustavna pravica, je
na podlagi 415. člena Ustave
SR Slovenije Društvo vinogradnikov Ljutomersko-Ormoških goric »Jeruzalem« vložilo
zahtevek pri Izvršnem svetu
Skupščine občine Ljutomer in
Ormož, da pristojni organ občine odpravi oziroma spremeni določili, ki sta v nasprotju
z odločbo Ustavnega sodišča.
Odboru podpisnikov družbenega dogovora o načinu uporabe in upravljanja s sredstvi
solidarnosti sta Izvršna sveta
občine Ormož in Ljutomer
v aprilu 1987 posredovala dopis, v katerem ugotavljata, da
so celotna odobrena sredstva
uporabljena, zato zaprošajo za
ustrezna navodila.
Občine Brežice, Črnomelj,
Lenart, Lendava, Maribor-Pesnica, Metlika, Ptuj,_ Sevnica,
Slovenska Bistrica, Šentjur pri
Celju, Šmarje pri Jelšah, ki
v oceni škode prikazujejo tudi
škodo v družbeno neorganizirani proizvodnji, zahtevkov za
uporabo sredstev solidarnosti
niso predložile.
Odbor podpisnikov družbenega dogovora ja na 19. seji
dne 7. 7. 1987 obravnaval nastalo problematiko in ugotovil,
da je 15 občin, ki so prejele
sredstva solidarnosti, le te porabilo za družbeno organizirano proizvodnjo. Odbor je ugotovil, da se s samo spremembo
spornega akta ne more odpraviti posledic, zato je zaprosil
Republiški komite za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
Republiški komite za varstvo
okolja in urejanje prostora in
Republiški komite za zakonodajo, da proučijo problematiko
in predlagajo možne rešitve,
po katerih bi se upravičenim
občinam dodelila republiška
sredstva solidarnosti za neorganizirani del kmetijske proizvodnje.
Na podlagi predlaganih rešiporočevalec

tev je Odbor podpisnikov pripravil predlog sklepa o uporabi sredstev solidarnosti za delno kritje škode, nastale po
zimski in spomladanski pozebi
za družbeno neorganizirane
proizvajalce - občane, po katerem se prizadetim občinam
dodelijo dodatna sredstva solidarnosti in ga 15. 9. 1987 poslal vsem podpisnikom družbenega dogovora.
2. Predlog sklepa je že sprejelo 15 izvršnih svetov Skupščin občin in Izvršni svet Skupščine SR Slovenije.
3. Ocenjujemo, da so bili vloženi veliki napori za realizacijo
odločbe Ustavnega sodišča
SR Slovenije, saj se je pojavila
vrsta vprašanj pri njeni realizaciji.
Pogledati je bilo treba dejansko situacijo v posameznih občinah.
Ugotovljeno je bilo, da so
v vseh občinah sredstva, ki so
jim bila dodeljena za saniranje
škode po pomladanski in zimski pozebi že razdeljena med
družbene in družbeno organizirane proizvajalce in uporabljena za sanacijo, tako, da ni
mogoče zahtevati nazaj deleža, ki naj bi pripadal družbeno
neorganiziranim
proizvajalcem.
Postavljala so se tudi vprašanja, ali dodeliti sredstva solidarnosti samo tistim oškodovancem, ki jim je to vir preživljanja ali tudi tistim, ki se zgolj
ljubiteljsko ukvarjajo z vinogradništvom.
Glede na to, da se je Odbor
podpisnikov odločil, da se prizadetim občinam dodelijo dodatna sredstva, do katerih so
upravičeni neorganizirani proizvajalaci, ki so utrpeli škodo
na podlagi sanacijskih programov, kot izhaja iz predloga
sklepa, ki je priložen temu odgovoru.
Menimo, da ne moremo govoriti o omalovaževanju Ustavnega sodišča SR Slovenije in
njegove odločbe, saj je bilo za
realizacijo Odločbe treba rešiti
številna vprašanja in je bilo
Ustavno sodišče SR Slovenije
s temi problemi tudi seznanjeno.
4. Iz navedenega sledi, da je
odločba Ustavnega sodišča
SR Slovenije realizirana. Sklep
o dodelitvi dodatnih sredstev
solidarnosti prizadetim obči-

nam bo mogoče realizirati, ko
ga bodo podpisali vsi podpisniki družbenega dogovora. Za
njegovo realizacijo je zadolžena strokovna služba Odbora
podpisnikov družbenega dogovora.
Na seji je delegat Franc Fašalek postavil naslednje dopolnilno vprašanje:
»Vinogradniki bi morali
sredstva za nastalo škodo po
zimski pozebi dobiti isto leto
oziroma najpozneje naslednje leto, ker se vinograd sanira prvo leto. Če se ne sanira,
potem propade in ga zaraste
trava.
Nejasna mi je tudi še ena
formulacija, da se lahko sredstva solidarnosti v skladu
z zadnjo alinejo 2. člena družbenega dogovora izjemoma
uporabijo za odpravo posledic zimske in spomladanske
pozebe. Zakaj ta izjemoma ni
črtan? Ali družbeni dogovor
izključuje npr. vinogradništvo,
vrsto kmetijske proizvodnje?«
Na dopolnilno vprašanje je
ustno na seji odgovoril tovariš Tomaž Vuga, član Izvršnega sveta skupščine SR Slovenije in predsednik Republškega komiteja za varstvo okolja
in urejanje prostora.
Nesreča kot zimska pozeba
ni taksativno navedena v družbenem dogovoru o načinu
uporabe in upravljanja s sredstvi solidarnosti, pač pa dopušča družbenemu dogovoru,
da se naravne nesreče štejejo
kot naravne nesreče in se zanjo dodeli sredstva. Ta beseda
»izjemoma« se ne nanaša na
vinogradnike ampak na pozebo.«
Odgovor na delegatsko
vprašanja je tovariš Vuga dopolnil še s podatki o stanju
podpisovanja družbenega dogovora o načinu uporabe in
upravljanja s sredstvi solidarnosti. Delegate zbora je tudi
obvestil, da je Izvršni svet
Skupščine SR Slovenije na seji
19. 11. 1987 sprejel sklep o odpoklicu sredstev iz organizacij
združenega dela za te namene,
tako da bi lahko sklep realizirali.
Ker o podanem odgovoru ni
želel nihče razpravljati, je
predsednica ugotovila, da je
bil na postavljeni vprašanji dan
ustrezen odgovor.

Na podlagi 10. člena družbenega dogovora o načinu uporabe in upravljanja s sredstvi solidarnosti (Uradni list SRS,
štev. 29/75) ter sklepa seje Odbora podpisnikov družbenega
dogovora z dne 7. 7. 1987, izdaja v skladu z zakonom o oblikovanju sredstev solidarnosti (Uradni list SRS, štev. 3/75, 8/
78, 33/80 in 16/84) pristojni organ udeleženca družbenega
dogovora, naslednji
SKLEP
1. Udeleženci družbenega dogovora so sporazumni, da se
poročevalec

lahko sredstva solidarnosti v skladu z zadnjo alineo 2. člena
družbenega dogovora izjemoma uporabijo za odpravo posledic zimske in spomladanske pozebe.
2. Za delno kritje škode, ki je nastala po zimski in spomladanski pozebi 1984/1985, se odobri uporaba sredstev solidarnosti v višini:
Brežice
159.650.000
Črnomelj
17.307.000
Lenart
18.001.000
Lendava
84.296.000
Ljutomer
14.532.000
Maribor-Pesnica
14.158.000
Metlika
3.582.000
Ormož
37.283.000
Ptuj
76.888.000
Sevnica
61.011.000
Slovenska Bistrica
9.089.000
Šentjur pri Celju
1.592.000
Šmarje pri Jelšah
30.166.000
3. Do sredstev solidarnosti so upravičeni po zimski in spomladanski pozebi občani - družbeno neorganizirani proizvajalci, ki plačujejo prispevek solidarnosti.
4. Osnova za uporabo sredstev solidarnosti so sanacijski
programi, ki jih občina pripravi za delno sanacijo prizadetih
vinogradov in sadovnjakov.
5. Za namensko uporabo sredstev je odgovoren izvršni svet
skupščine občine. Evidenco namenske uporabe sredstev solidarnosti morajo uporabniki voditi tako, da bo možna kontrola
Službe družbenega knjigovodstva in pristojnih inšpekcijskih
služb za vsa porabljena sredstva na osnovi izstavljenih računov za vsa opravljena dela.
6. Če izvršni svet občinske skupščine, oziroma uporabniki
uporabljajo sredstva solidarnosti iz 1. točke tega sklepa za
namene, ki niso določeni s sanacijskimi programi, ustavni
Odbor podpisnikov družbenega dogovora nadaljnje dodeljevanje sredstev in zahteva takojšnje povračilo nenamensko
uporabljenih sredstev skupaj z obrestmi.
7. Izvršni svet občinske skupščine mora Odboru občasno
poročati o poteku odpravljanja posledic naravne nesreče,
dolžan pa je podati zaključno poročilo o opravljenem delu na
sanaciji škode do 31. 7. 1988.
OBRAZLOŽITEV
Podpisniki družbenega dogovora so v letu 1986 sprejeli
sklepe o uporabi sredstev solidarnosti za odpravo posledic
zimske in spomladanske pozebe v družbeno organizirani
kmetijski proizvodnji v višini:
v 000 dinarjih
delež od
ocenjene škode
Brežice
237.945
18
Črnomelj
21.559
10
Gornja Radgona
153.212
16
Lenart
25.852
12
Lendava
132.760
14
Ljutomer
92.059
14
Maribor-Pesnica
93.826
15
Metlika
32.523
12
Ormož
323.633
20
Ptuj
249.631
13
Sevnica
105.582
15
Slovenska Bistrica
40.910
10
Šentjur pri Celju
11.937
11
Šmarje pri Jelšah
83.087
13
Trebnje
17.953
10
SKUPAJ:
1.622.469
15,9
Na pritožbo Društva vinogradnikov ljutomersko-ormoških
goric »Jeruzalem« Ivanjkovci, je Ustavno sodišče SR Slovenije razveljavilo določilo 3. točke sklepa o usmeritvah za
uporabo republiških sredstev solidarnosti, ker je bila poraba
sredstev solidarnosti usmerjena družbenim proizvajalcem in
združenim kmetom, ki jih je prizadela pozeba. Izločeni so bili
občani, družbeno neorganizirani proizvajalci, ki jih je prav
tako prizadela pozeba in so na podlagi zakona plačevali
prispevek v sklad solidarnostnih sredstev.
Odbor podpisnikov je na seji dne 7. 7. 1987 ugotovil, da so
občine dodeljena sredstva solidarnosti za odpravo posledic
9

zimske in spomladanske pozebe že v celoti porabile za
izvedbo sprejetih sanacijskih programov.
Po podatkih prizadetih občin je ocenjena škoda v neorganiziranem kmetijstvu naslednja:
v 000 din
Brežice
886.947
Črnomelj
.173.071
Lenart
150.010
Lendava
602 147
Ljutomer
103.800
Maribor-Pesnica
94 386
Metlika
29^848
Ormož
186.417
ptu
J
591.447
Sevnica
406.743

POBUDE DELEGATOV STALiSCE DO POBUDE SKUPINE DELEGATOV
ZA GOSPODARSKO PODROČJE 42. OKOLIŠ,
MARIBOR TEZNO ZA ZBOR ZDRUŽENEGA DELA
skupščine sr Slovenije v zvezi
s trošenjem namenskega cestnega
dinarja
Skupina delegatov za delegiranje delegatov v Zbor združenega dela skupščine SR Slovenije v občini Maribor-Tezno je
na 17. seji dne 17. 09. 1987 sprejela naslednjo delegatsko
pobudo:
Delegati dajemo pobudo, da se namenski cestni dinar tudi
namensko troši za ceste, ne pa da se troši za vse drugo
OBRAZLOŽITEV:
Vsi vemo, da se iz sredstev bencinskega dinarja zbirajo in
odvajajo sredstva za ceste, a se ta namenska sredstva za ceste
Uporabljajo tudi za kritje izgub elektrogospodarstva, za proračun in kdo ve za kaj še, le za ceste ne. Zakaj imamo naše ceste
prec sem na podorčju Štajerske tako slabe in dotrajane?
Ravno zaradi tega, ker se namenski cestni dinar ne troši
namensko. Prepričani smo, da je naša pobuda umestna, da
bodo tudi drugi delegati uvideli potrebo po tem zahtevku in
ga podprli ter zahtevali, da ta pobuda pride na pravo mesto in
80 tudi izvaja.
V zvezi z delegatsko pobudo skupine delegatov iz občine
Maribor-Tezno daje izvršni svet skupščine SR Slovenije
naslednji odgovor:
1. Na podlagi pregleda oblikovanja ter usmerjanja koriščenja sredstev za enostavno in razširjeno reprodukcijo cest, ki
so vsebovana v drobnoprodajni ceni bencina in plinskega
olja, izvršni svet skupščine SR Slovenije ugotavlja, da se ta
sredstva praktično v celoti usmerjajo v cestno gospodarstvo.
Edina izjema pri tem so skoraj zanemarljiva sredstva, ki se na
podlagi zakona o določanju in usmerjanju dela prodajne cene
bencina in plinskega olja (Uradni list SRS, št. 38/81) namenjajo za raziskovanje in odkrivanje energetskih surovin ter
gradnjo cestnoželezniških križanj in katera n.pr. za bencin
MB-98 znašajo 0,161 din od skupno 47,992 din sredstev za
ceste v ceni tega goriva.
Zato Izvršni svet skupščine SR Slovenije odločno zavrača
trditve skupine delegatov, da se sredstva za ceste nenamensko Jrošijo za pokrivanje izgub v elektrogospodarstvu, za
splošno porabo in druge, v obrazložitvi pobude neopredeljene namene. Nadzor namenske porabe sredstev se stalno
izvaja v samoupravnih interesnih skupnostih za ceste, izvaja
pa ga tudi služba družbenega knjigovodstva.
2. Izvršni svet skupščine SR Slovenije hkrati poudarja, da je
eden od vzrokov zaostrenih pogojev gospodarjenja s cestami
tudi v samem določanju višine sredstev za ceste, katerih
strukturni delež v ceni pogonskih goriv se stalno znižuje.
Znotraj tega zniževanja je še posebej problematično zniževanje deleža sredstev za redno vzdrževanje in obnavljanje cestnega omrežja, ki znaša sedaj n. pr. samo še 3,8% drobnoprodajne cene bencina MB-98, kot je to razvidno iz spodnie
tabele:
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Slovenska Bistrica
90.866
Šentjur pri Celju
14.472
Šmarje pri Jelšah
232.048
Na podlagi navedenih podatkov v predlogu za uporabo
sredstev solidarnosti nista upoštevani občini Gornja Radgona, ker v oceni škode ni upoštevala neorganiziranega kmetijstva in občina Trebnje, ker so prizadeti kmetje v celoti
sprejeli solidarnostno pomoč pod pogoji iz sporne 3. točke
sklepa o uporabi Sredstev solidarnosti.
Odbor predlaga podpisnikom družbenega dogovora, da
odločijo o uporabi sredstev solidarnosti za odpravo posledic
zimske in spomladanske pozebe za občane — družbeno neorganizirane proizvajalce v enakem deležu od ocenjene, kot so
to že odločili za družbeno organizirano zasebno kmetijsko
proizvodnjo.

POBUDE DELEGATOV
Element v strukturi cene
Din
%
- Rafinerijska oz. neto
proizvodna cena
163,488
35,54
- Marža (do 12,63%) •
20,649
4,49
- Temeljni prometni davek
75,776
16,48
- Sredstva za blagovne rezerve
3,622
0,79
- Sredstva za ceste skupaj
47,992
10,43
-za vzdrževanje cest
17,550
3,81
- za razvoj cest
30,442
6,62
- Sredstva za pokrivanje tečajnih razlik
in drugih stroškov uvoza nafte
33,037
7,18
- Sredstva za izvozne stimulacije
109,728
23,85
Sredstva za raziskovanje
nafte in plina
4,508
0,98
- Sredstva za razvoj premogovnikov
1,200
0,26
Skupaj cena bencina MB-98
460,000 100,00
O posledicah takšnih gibanj je izvršni svet skupščine SR
Slovenije podrobneje poročal v analizi izvajanja zakona
o cestah, ki jo je skupščina SR Slovenije obravnavala
v mesecu septembru 1986. Ob tem je podprla prizadevanja
izvršnega sveta, ki se že od leta 1985 zavzema pri Zveznem
izvršnem svetu za zagotovitev zadostnih sredstev za enostavno reprodukcijo cest s povečanjem teh sredstev v drobnoprodajni ceni bencina in plinskega olja, in sicer na način, da
se ta določijo najmanj v višini 15% cene teh goriv. Za takšno
rešitev se bo izvršni svet skupščine SR Slovenije zavzemal
tudi v prihodnje.

STALISCE DO POBUDE ZBORA ZDRUŽENEGA
DELA SKUSCINE OBČINE LJUBLJANA
BEŽIGRAD V ZVEZI Z OSNUTKOM ODLOKA
O ODŠKODNINI ZARADI SPREMEMBE
NAMEMBNOSTI KMETIJSKEGA ZEMLJIŠČA ALI
GOZDA V OBČINI LJUBLJANA BEŽIGRAD
Zbor združenega dela Skupščine občine Ljubljana Bežigrad
je na sVoji 16. seji dne 29/9-1987 obravnaval Osnutek odloka
o odškodnini zaradi spremembe namembnosti kmetijskega
zemljišča ali gozda v občini Ljubljana Bežigrad.
Zbor sprašuje, ali je primerno, da se ob sedanji inflaciji le na
vsaki dve leti določi najmanjša odškodnina, ki služi za osnovo
izračuna odškodnine za spremembo namembnosti kmetijskega zemljišča ali gozda. Kljub temu, da se je dosedanji
znesek povečal za 100%, znaša sedaj odškodnina za kvadratni
meter kmetijskega zemljišča ali gozda le 204,- din.
Zbor predlaga, da izvršni svet Skupščine SRS preuči inflacijska gibanja ter jih upošteva pri določitvi odškodnine, ki naj
se določi vsako leto.
S pobudo je bila seznanjena skupina delegatov, ki delegira
delegate v ZZD Skuščine SRS, gospodarsko področje, 1.
okoliš, ki jo posreduje temu zboru.
poročevalec

V 15. členu zakon o kmetijskih zemljiščih (Uradni list SRS,
št. 17/86 - prečiščeno besedilo) je določeno, da odškodnino
zaradi spremembe namembnosti kmetijskega zemljišča ali
gozda predpiše občinska skupščina z odlokom, ob upoštevanju lege in kakovosti zemljišč. Višina odškodnine glede na
lego in kakovost zemljišč pa se določi na podlagi dogovora
o skupnih osnovah in merilih za določitev odškodnine zaradi
spremembe namembnosti kmetijskih zemljišč ali gozda
(Uradni list SRS, št. 5/82 in 7/85), ki so ga na pobudo Zvezs
kmetijskih zemljiških skupnosti Slovenije sklenile skupščine
občin v SR Sloveniji. V istem členu zakona je tudi določeno,
da lahko Izvrši svet Skupščine SR Slovenije valorizira najmanjšo odškodnino zaradi spremembe namembnosti kmetijskih zemljišč oziroma gozda v skladu s splošnim gibanjem
cen.
V zakonu o kmetijskih zemljiščih iz leta 1979 je bilo določeno, da se ta odškodnina valorizira vsaki dve leti, ta rok za
valorizacijo pa je bil v spremembah zakona o kmetijskih
zemljiščih v letu 1981 črtan. V veljavnem zakonu o kmetijskih
zemljiščih torej ni nobene časovne omejitve za valorizacijo
odškodnin, temveč je valorizacija omejena le na splošno
gibanje cen.
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je valoriziral najmanjšo

poročevalec

odškodnino na seji 28. maja 1987, odlok pa je začel veljati
v mesecu juniju 1987 (Uradni list SRS, št, 22/87),
pri čemer se
je zvišala najmanjša odškodnina od 1'10 din/m2 na 204 din/m2.
Pred tem pa je bila valorizacija izvedena junija 1986 (Uradni
list SRS, 2št. 29/86), ko se
je najmanjša odškodnina zvišala od
40 din/m na 110 din/m2.
Zaradi hitro rastoče inflacije, predvsem pa zato, da bi
odškodnina ostala v funkciji varstva najboljših kmetijskih
zemljišč oziroma pripomogla k usmerjanju posegov na manj
kvalitetna kmetijska zemljišča, bo Izvršni svet Skupščine SR
Slovenije pogosteje valoriziral najmanjšo odškodnino zaradi
spremembe namembnosti kmetijskih zemljišč oziroma gozda.
Problem pa ni samo v valorizaciji najmanjše odškodnine,
temveč predvsem v valorizaciji odškodnine za kvalitetnejša
zemljišča, ki pa jo občinske skupščine določajo šele po štirih
in več mesecih od valorizacije najmanjše odškodnine, kar je
primer tudi v občini Ljubljana-Bežigrad.
Kmetijska zemljiška skupnost v občini in izvršni svet skupščine občine bi morala v vsaki občini poskrbeti, da bi se
odškodnine za bolj kvalitetna zemljišča valorizirale takoj po
valorizaciji najmanjše odškodnine zaradi spremembe
namembnosti kmetijskega zemljišča ali gozda.
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Ljubljana, 8.12.1987

PREDLOG ZAKONA
o proračunu Socialistične republike Slovenije za
leto 1988 (ESA-353)

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na 83. seji dne
3.12.1987 določil besedilo:
- PREDLOGA ZAKONA O PRORAČUNU SR SLOVENIJE
ZA LETO 1988,
ki vam ga pošiljamo v obravnavo na podlagi prve alinee
215. člena, 266. in 267. člena poslovnika Skupščine SR
Slovenije.
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na podlagi 69.
člena poslovnika Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije
in na podlagi 220. in 221. člena poslovnika Skupščine SR

I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S proračunom Socialistične republike Slovenije za leto
1988 (v nadaljnjem besedilu republiški proračun) se zagotavljajo sredstva za financiranje splošnih družbenih potreb
v Socialistični republiki Sloveniji.
2. člen
Skupni prihodki republiškega proračuna za leto 1988
v višini 567.128.616.000 din se razporedijo za:
- obveznosti v SR Sloveniji
293.090.893.000 din
- odstopljena sredstva uporabnikom
zunaj SR Slovenije
63.644.107.000 din
-prispevek federaciji v letu 1988
210.393.616.000 din
Pregled prihodkov republiškega proračuna in njihova razporeditev sta zajeta v bilanci prihodkov in odhodkov, ki je
sestavni del republiškega proračuna.
3. člen
Od prihodkov po prvi alinei prvega odstavka prejšnjega
člena se izloči 1% v sredstva rezerve Socialistične republike
Slovenije.
4. člen
Sredstva republiškega proračuna se delijo med letom enakomerno med vse nosilce oziroma uporabnike v okviru doseženih prihodkov, če ni z zakonom ali s posebnim aktom
Skupščine Socialisične republike Slovenije ali Izvršnega sveta
priloga poročevalca

Slovenije določil, da bodo kot njegovi predstavniki pri
delu skupščinskih delovnih teles sodelovali:
- Rudi ŠEPIČ, član Izvršnega sveta in republiški sekretar za finance,
- Alenka MARKIČ, namestnica republiškega sekretarja
za finance,
- Miroslav ZEMLJIČ, namesnik republiškega sekretarja
za finance in
- Mihailo MADŽAROVIĆ, pomočnik republiškega sekretarja za finance.

Skupščine Socialistične republike Slovenije (v nadaljnjem
besedilu: Izvršni svet) oziroma s pogodbo med Socialistično
republiko Slovenijo in nosilcem oziroma uporabnikom sredstev drugače določeno.
5. člen
Uporabniki sredstev republiškega proračuna (v nadaljnjem
besedilu: uporabniki) so dolžni uporabljati sredstva republiškega proračuna le za namene kot so opredeljeni v posebnem
delu, ki je sestavni del tega zakona.
6. člen
Kot sredstva za delo se republiškim upravnim organom in
organizacijam ter republiškim pravosodnim organom, temeljnim sodiščem, splošnim sodiščem združenega dela in temeljnim javnim tožilstvom (v nadaljnjem besedilu organi) v skladu
s 104. členom zakona o sistemu državne uprave in o Izvršnem
svetu Skupščine SR Slovenije ter o republiških upravnih organih v letu 1988 zagotavljajo:
- sredstva, ki jih delavci v skladu z navedenim zakonom
pridobivajo kot dohodek delovne skupnosti,
- sredstva za osebne dohodke funkcionarja, ki vodi upravni
organ in njegovega namestnika,
- sredstva za materialne stroške,
- sredstva opreme in amortizacije,
- sredstva za posebne namene.
7. člen
Podlaga za pridobivanje sredstev za delo organa in s tem
tudi dohodka delavcev delovne skupnosti so programi dela in
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doseženi rezultati dela delavcev pri izvrševanju programa.
V programih dela morajo biti delovne naloge izkazane in
razvrščene v značilne skupine glede na naravo, vrsto in zahtevnost, stopnjo in vsebino odgovornosti ter pogoje dela na
podlagi dogovora o skupnih osnovah za usklajeno urejanje
splošnih načel za notranjo organizacijo in sistemizacijo del in
nalog ter o nomenklaturi enotnih nazivov za skupine istovrstnih del in nalog v upravnih organih in upravnih organizacijah.
Podlaga za ugotavljanje potrebnega obsega sredstev za
osebne dohodke delavcev je število izvajalcev, potrebnih za
izvršitev programiranih del in nalog po posameznih vrstah
oziroma stopnjah zahtevnosti del in nalog in povprečni
osebni dohodek glede na raven in gibanje osebnih dohodkov
delavcev v organizacijah združenega dela, ki opravljajo dela
in naloge enake zahtevnosti ob približno enakih delovnih
pogojih in odgovornosti za opravljeno delo.
Osnova za ugotavljanje potrebnega obsega sredstev za
skupno porabo delavcev je višina sredstev skupne porabe po
posameznih namenih na delavca, dosežena v preteklem letu
v organizacijah združenega dela.
8. člen
Sredstva za realizacijo programov dela se med letom dodeljujejo organom enakomerno kot mesečne akontacije. Organi
poročajo Izvršnemu svetu o realizaciji programov dela dvakrat letno in sicer ob polletju in ob zaključku leta; poročila so
osnova za določitev višine akontacije v naslednjem obdobju.
9. člen
Sredstva za osebne dohodke delavcev se bodo organom
zagotavljala v obliki mesečnih dvanajstin od celotnega
obsega sredstev za te namene, določenega v proračunu
v odvisnosti od realizacije programa dela, zmanjšanega za
usklajevaje osebnih dohodkov. Ta sredstva se lahko na podlagi sklepa Izvršnega sveta med letom povečajo za odstotek
Usklajevanja osebnih dohodkov.
10. člen
Sredstva za materialne stroške, posebne namene in amortizacijo se določijo v okviru potreb in možne rasti republiškega
proračuna. Sredstva za posebne namene bodo organom
dodeljena na podlagi pismenih zahtevkov.
11. člen
Zaradi učinkovitejše in racionalnejše uporabe sredstev
amortizacije bodo vsi uporabniki združevali sredsta, ki se jim
zagotavljajo za amortizacijo premičnin. Način združevanja
sredstev določi Izvršni svet.
12. člen
će se med letom znatno spremeni delovno področje ali
pristojnost, obseg ali narava nalog organa ter pogoji za njihovo izvrševanje, se mu lahko sorazmerno poveča ali zmanjša
tUdI obseg sredstev za delo na podlagi programa, ki ga potrdi
Izvršni svet.
13. člen
Ce se med letom ustanovi nov organ, se sredstva za njegovo delo zagotavljajo iz tekoče proračunske rezerve na podlag,! predlaganega programa dela, ki ga potrdi Izvršni svet.
Ce se med letom ukine organ ali drug uporabnik, se morajo
neporabljena sredstva za delo organa oziroma uporabnika
prenesti v »tekočo proračunsko rezervo«.
14. člen
Organi in drugi uporabniki morajo izvrševati svoje naloge
v mejah sredstev, ki so jim odobrena z republiškim proračunom.
Uporabniki ne smejo prevzemati na račun republiškega
proračuna obveznosti, ki bi presegle z republiškim proračunom določena sredstva.
Organi in delovne skupnosti teh organov smejo prevzemati
obveznosti po pogodbah in samoupravnih sporazumih le
v mejah sredstev, ki so jim odobrena z republiškim proračunom.
2

15. člen
Izvršni svet lahko začasno zmanjša znesek sredstev, ki so
v posebnem delu republiškega proračuna razporejeni za
posamezne namene, ali začasno zadrži uporabo teh sredstev,
če prihodki republiškega proračuna med letom niso doseženi
v predvideni višini.
O ukrepu iz prejšnjega odstavka mora Izvršni svet obvestiti
Skupščino Socialistične republike Slovenije in predlagati
ukrep oziroma ustrezno spremembo republiškega proračuna.
16. člen
Vsi prihodki, ki jih uporabniki ustvarjajo s svojo dejavnostjo, so prihodek republiškega proračuna, če ni s tem
zakonom drugače določeno.
17. člen
Prihodke, ki jih ustvarijo iz plačil za storitve po prejšnjem
členu, lahko uporabljajo za pokritje materialnih stroškov in
amortizacije naslednji uporabniki:
- Skupščina SR Slovenije,
- Izvršni svet,
- Republiški sekretariat za ljudsko obrambo,
- Republiški komite za informiranje, '
- Republiški komite za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
- Zavod SRS za mednarodno, znanstveno, tehnično in prosvetno kulturno sodelovanje,
- Zavod SRS za varstvo naravne in kulturne dediščine,
- Seizmološki zavod SR Slovenije,
- Arhiv SR Slovenije,
- Republiška geodetska uprava,
- Družbeni pravobranilec samoupravljanja SR Slovenije,
- kazensko poboljševalni zavodi ter Prevzgojni dom Radeče,
- Republiški sekretariat za pravosodje in upravo.
18. člen
Prihodki, ki jih ustvarijo iz plačil za storitve po 16. členu
tega zakona, lahko_ uporabljajo za namene iz 104. člena
zakona o sistemu državne uprave in o Izvršnem svetu Skupščine SR Slovenije ter o republiških upravnih organih naslednji
organi:
- Protokol v Izvršnem svetu
*
- Hidrometeorološki zavod SR Slovenije,
- Zavod SRS za statistiko,
- Republiški sekretariat za notranje zadeve,
- Luška kapitanija Koper,
- Zavod SRS za šolstvo,
- Zavod SRS za družbeno planiranje
19. člen
Prihodke, ki jih ustvarijo iz plačil za storitve po 16. členu
tega zakona, uporabljajo tudi naslednji organi, in sicer:
- Zavod SR Slovenije za rezerve - za financiranje dejavnosti zavoda,
- Republiški sekretariat za pravosodje in upravo-za kritje
izdatkov upravljanja in investicijskega vzdrževanja upravnih
in poslovnih stavb ter za plačilo najemnin.
20. člen
Za zakonito in smotrno uporabo sredstev, ki so uporabniku
odobrena v republiškem proračunu, je odgovoren predstojnik
kot odredodajalec. Poleg predstojnika je za zakonito uporabo
sredstev republiškega proračuna odgovoren tudi vodja računovodstva.
21. člen
Uporabniki so dolžni Republiškemu sekretariatu za finance
predložiti predračune in finančne načrte za leto 1988 ter
zaključne račune za leto 1987 najpozneje do 15. maca 1988.
Organi iz 17., 18. in 19. člena so dolžni v skladu z 220. členom
zakona o sistemu državne uprave in o Izvršnem svetu Skupščine SR Slovenije ter o republiških upravnih organih predložiti Izvršnemu svetu v mesecu septembru 1988 v soglasju
okvirni program storitev, ki jih bodo opravljali za druge uporabnike v naslednjem letu.
priloga poročevalca

Organi so dolžni dodatno predložiti Republiškemu sekretariatu za finance do 15. marca 1988 podatke za analizo zaključnih računov, skladno z navodilom tega sekretariata.
22. člen
Neporabljena sredstva za posebne namene so dolžni organi
najpozneje do 31. decembra vrniti v republiški proračun
razen:
- Republiški sekretariat za notranje zadeve na podlagi 135.
člena zakona o notranjih zadevah,
- Republiški sekretariat za ljudsko obrambo na podlagi
292. člena zakona o splošni ljudski obrambi in družbeni
samozaščiti.
23. člen
Izvršni svet je pooblaščen, da odloča:
_1.o prenosu sredstev, med posameznimi nameni republiškega proračuna, določenimi v bilanci odhodkov;
2. o uporabi sredstev rezerve Socialistične republike Slovenije do višine 200.000.000 dinarjev v posameznem primeru,
vendar samo za namene iz 1. točke 39. člena zakona o financiranju splošnih družbenih potreb v družbenopolitičnih skupnostih (Uradni list SRS, št. 39/74 in 4/78);
3. o uporabi sredstev tekoče proračunske rezerve republiškega proračuna za zneske, ki presegajo 1.000.000 dinarjev;
za zneske do višine 1.000.000 dinarjev pa je pooblaščena
koordinacijska komisija Izvršnega sveta.
Sredstva tekoče proračunske rezerve se bodo dodeljevala:
- za naloge, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva in ki po svoji vsebini sodijo v splošno porabo na ravni
republike,
- za naloge, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu.
24. člen
Republiški sekretariat za finance opravlja nadzor:
- nad finančnim, materialnim in računovodskim poslovanjem uporabnikov po namenu, obsegu in dinamiki porabe,
- nad financiranjem investicij, za katere se sredstva delno
ali v celoti zagotavljajo iz republiškega proračuna.
Ce se pri opravljanju proračunskega nadzora pri uporabnikih ugotovi, da sredstva niso porabljena za tiste namene, za
katere so bila dodeljena, ima Republiški sekretariat za finance
pravico zahtevati, da se ta sredstva vrnejo v republiški proračun, in o tem obvesti Izvršni svet.
Če Republiški sekretariat za finance pri opravljanju nadzora
iz prvega odstavka tega člena ugotovi, da finančno ali materialno knjigovodstvo pri uporabnikih ni ustrezno urejeno, je
dolžan o tem obvestiti Izvršni svet in mu predlagati ustrezne
Republiški sekretariat za finance je pristojen, da:
- opravlja med letom poračunavanja, ki so potrebna zaradi
sprememb v programih dela organov,
- odloča na podlagi pismenega predloga posameznih
nosilcev-sredstev o prenosih med sredstvi za namene iz 104.
člena zakona o sistemu državne uprave in o Izvršnem svetu
Skupščine Socialistične republike Slovenije ter o republiških
upravnih organih in med različnimi postavkami istega namena,
- odloča o dodelitvi sredstev uporabnikom iz postavke
sredstva za spremembe med letom,
- odloča o uporabi sredstev rezerve za premoščanje likvidnostnih problemov proračuna,
- na podlagi sklepa Izvršnega sveta dodeljuje organom
sredstva za usklajevanje osebnih dohodkov delavcev.
26. člen
Nosilci sredstev po organih so:
1. Izvršni svet
- V okviru »sredstev za družbenopolitične in družbene
organizacije« za postavko:
- »ustavne obveznosti«
2. Sekretariat Izvršnega sveta za kadrovska vprašanja:
V okviru »sredstev za izobraževanje« za postavki:
- »štipendije za potrebe organov v federaciji«,
- »štipendije za potrebe republiških upravnih organov«,
3. Urad za narodnosti:
priloga poročevalca

V okviru »sredstev za družbenopolitične in družbene organizacije« za postavki:
- »financiranje narodnosti«,
- »sofinanciranje s SR Hrvatsko«.
4. Republiški sekretariat za finance:
V okviru »sredstev za investicije v osnovna sredstva« za
postavko:
- »odplačilo anuitet«
V okviru »sredstev za ljudsko obrambo« za postavko:
- medrepubliški program namembne proizvodnje«.
V okviru »sredstev za kompenzacije, premije regrese in
povračila« za postavki:
- »sredstva za regres za umetna gnojila, varstvo rastlin in
kakovostno sortno seme«,
- »sredstva za regresiranje dela stroškov iz naslova obresti
za kredite za namene v okviru selektivnega programa v kmetijstvu«.
V okviru »sredstev za znanost« za postavko:
- »ekspertize v tekočem letu«
V okviru »sredtev za socialno varstvo« za postavko:
- »odškodnine po sodnih sklepih«.
V okviru »sredstev za druge splošne družbene potrebe« za
postavke:
- »sanacija, povečanje zmogljivosti, vzdrževanje in gradnja
visokogorskih planinskih postojank v obdobju 1986-1990«,
- »sredstva za premoščanje razlik, nastalih zaradi različnih
pogojev za vpis posojil in plasma sredstev sklada federacije«
- »odplačilo inozemskih dolgov Narodni banki Jugoslavije
in Jugoslovanski investicijski banki«,
- »plačilo provizije Narodni banki Jugoslavije za sredstva
odstopljena SR Sloveniji v trajno last«,
- »obveznost SR Slovenije na podlagi zakona o prenosu
sredstev, pravic in obveznosti SR Slovenije za investicije
v gospodarstvu na določene temeljne organizacije združenega dela«,
- »sredstva za kritje tečajnih razlik«,
- »Univerziada Zagreb«.
V okviru »plačil za bančne storitve in stroške plačilnega
prometa« za postavko
- »bančni stroški in obresti«.
5. Republiški sekretariat za notranje zadeve:
V okviru »sredstev za investicije v osnovna sredstva« za
postavki:
- »sofinanciranje programa graditve stanovanj za delavce
organov za notranje zadeve«,
- »specialna oprema organov za notranje zadeve«.
6. Republiški sekretariat za prevosodje in upravo:
V okviru »sredstev za investicije v osnovna sredstva« za
postavke:
- »sofinanciranje programa graditve stanovanj za nosilce
družbenih funkcij v SRS«,
- »sofinanciranje programa gradnje družbenih najemnih
stanovanj za delavce republiških organov«,
- »investicijsko vzdrževanje zgradb republiških upravnih in
pravosodnih organov«.
- »sredstva za modernizacijo dela državnih organov«.
- »sanacija objektov počitniške skupnosti«.
- investicijsko vzdrževanje zgradb temeljnih sodišč, splošnih sodišč združenega dela in temeljnih javnih tožilstev«,
- »financiranje izgradnje Zaporov Nova Gorica«.
»Sredstva za »investicijsko vzdrževanje zgradb organov« se
bodo uporabljala na podlagi programa, ki ga sprejme Izvršni
svet do konca januarja 1988.
7. Republiški komite za borce in vojaške invalide:
V okviru »sredstev za uveljavljanje pravic borcev vojaških
invalidov in družin padlih borcev« za postavke:
- »dodatek zaposlenih udeležencem NOV«,
- »zdravstveno varstvo borcev NOV«,
- »dopolnilno varstvo vojaških invalidov«,
- »varstvo civilnih invalidov vojne«,
- varstvo borcev za severno mejo in slovenskih vojnih
dobrovoljcev«,
- »stroški dela posebne komisije za izjemno priznanje pravice do pokojnine po 51. členu zakona o temeljnih pravicah iz
pokojninskega in invalidskega zavarovanja«,
- »republiške priznavalnine«.
8. Republiški komite za informiranje:
V okviru »sredstev za druge potrebe in investicije v gospodarstvu« za postavko
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- »sofinanciranje razlik v ceni politično-informativnih
dnevnikov«.
9. Republiški komite za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano:
V okviru »sredstev za druge potrebe in intervencije v gospodarevo« za postavke:
- »Kobilarna Lipica«,
- Zavod za ribištvo«,
- »Gojitvena lovišča«.
V okviru »sredstev za odpravo naravnih nesreč« za postavki:
- »odplačilo anuitet kredita za nabavo avionov za gašenje
gozdnih in drugih požarov«,
- »vzdrževanje in koriščenje avionov za gašenje gozdnih in
drugih požarov«.
10. Republiški komite za kulturo:
V okviru »sredstev za kulturo« za postavki:
- »sofinanciranje druge izdaje Enciklopedije Jugoslavije«,
- »sofinanciranje projekta Leksikografije«
V okviru »sredstev za druge potrebe in intervencije v aospodarstvo« za postavke:
- »Triglavski'narodni park Bled«,
- »spominski park Trebče«,
- »Arboretum Volčji potok«.
V okviru »sredstev za druge splošne družbene potrebe« za
postavki:
- »sredstva za obdelavo emigrantskega tiska«,
- »arhivska dejavnost Inštituta za zgodovino delavskega
i gibanja«.
11 Republiški komite za mednarodno sodelovanje:
V okviru »sredstev za hitrejši razvoj gospodarsko manj
. razvitih območij izven območja DPS« za postavko:
- »sklad solidarnosti z neuvrščenimi državami in državami
v razvoju«.
12. Republiški komite za varstvo okolja in urejanje prostora:
V okviru »sredstev za socialno varstvo« za postavko:
- »vzdrževanje pokopališč in grobov pripadnikov zavezniških in drugih tujih armad v SR Sloveniji«.
13. Republiški komite za vzgojo in izobraževanje ter telesno
kulturo:
V okviru »sredstev za druge splošne družbene DOtrebe« za
postavko:
- »dvojezično šolstvo in šolstvo z italijanskim učnim jezikom«.
14. Republiški komite za tržišče in splošne gospodarske
zadeve:
V okviru »sredstev za kompenzacije, premije, regrese in
povračila« za postavko:
- »sredstva za odkupne premije za pšenico«.
15. Republiški štab za teritorialno obrambo:
V okviru »sredstev za ljudsko obrambo« za postavko:
- »odplačilo anuitet iz posojila za gradnjo skladišč«.
V okviru »sredstev za druge potrebe in intervenicje v gospodarstvu« za postavko:
- »pospeševanje konjereje«.
16. Hidrometeorološki zavod SR Slovenije:
V okviru »sredstev za varstvo in izboljšanje človekovega
okolja« za postavko:
- »varstvo zraka«.
V okviru »sredstev za varstvo pred škodljivci in naravnimi
nesrečami« za postavko:
- »sistem obrambe pred točo«.
17. Republiška geodetska uprava:
V okviru sredstev »za splošne družbene potrebe« za postavko:
- »geodetska dela na ombočju SR Slovenije«.
18. Komisija za pospeševanje skladnejšega regionalnega
razvoja pri Izvršnem svetu:
V okviru »sredstev za hitrejši razvoj gospodarsko manj
razvitih območij v okviru DPS« za postavko:
- »pospeševanje skladnejšega regionalnega razvoja manj
razvitih območij v SR Sloveniji«.
19. Republiška konferenca Socialistične zveze delovnega
ljudstva Slovenije:
V okviru »sredstev za druge potrebe in intervencije v gospodarstvo« za postavko:
- »Naša žena«.
20. Republiška volilna komisija:
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V okviru »sredstev za družbenopolitične in družebne organizacije« za postavko:
- »sredstva za republiške volitve«.
21. Koordinacijski odbor za proslave pri Republiški konferenci socialistične zveze delovnega ljudstva Slovenije:
V okviru »sredstev za družbenopolitične in družbene organizacije« za postavko:
- »proslave republiškega pomena«.
22. Republiška konferenca Zveze socialistične mladine Slo-venije:
V okviru »sredstev za družbenopolitične in družbene organizacije« za postavko:
- »mladinsko prostovljno delo po družbenem dogovoru«.
23. Republiški odbor zveze združenj borcev NOV Slovenije:
V okviru »sredstev za druge potrebe in intervencije v gospodarstvo« za postavki:
- »TV-15«
- »Naš tovariš«.
V okviru »sredstev za druge splošne družbene potrebe« za
postavki:
- »zdravstveno-rekreacijski center za vojaške invalide in
udeležence NOV Strunjan«,
- »Muzej ljudske revolucije v Ljubljani«.
27. člen
Iz postavke »Ekspertize v tekočem letu« se bodo sredstva
dodeljevala organom za financiranje študij oz. ekspertiz na
osnovi kriterijev in metodologije, določene s sklepom Izvršnega sveta in sicer pod naslednjimi pogoji:
- da Izvršni svet potrdi predlog programa ekspertiz za
financiranje, ki ga pripravi skupina za vodenje financiranja
ekspertiz pri Republiškem komiteju za raziskovalno dejavnost
in tehnologijo, in sicer na osnovi predlogov organov;
- da organ sklene ustrezno pogodbo, pošlje en izvod ter
fazo ali končno poročilo, mnenje oziroma pozitivno oceno
skupini za vodenje financiranja ekspertiz pri Republiškem
komiteju za raziskovalno dejavnost in tehnologijo.
II. ZAGOTAVLJANJE DOPOLNILNIH SREDSTEV
OBČINAM
28. člen
Občinam, ki s svojimi prihodki in odstopljenim delom
posebnega republiškega davka od prometa proizvodov ne
morejo zagotoviti izvajanja nalog na področju splošnih družbenih potreb v obsegu, določenem na podlagi resolucije
o politiki izvajanja družbenega plana SR Slovenije za obdobje
1986-1990 v letu 1988 se zagotavljajo dopolnilna sredstva iz
republiškega proračuna.
29. člen
Da bi občine lahko prejemale dopolnilna sredstva, morajo
biti njihovi prihodki predvideni v skladu z dogovorom o usklajevanju davčne politike za obdobje 1986-1990 in v skladu
z možnostmi organizacij združenega dela, delavcev, delovnih
ljudi in drugih občanov na območju posamezne občine
s pogojem, da so uvedle občinski davek iz osebnega dohodka
delavcev po stopnji, ki bo opredeljena v dogovoru o izvajanju
politike na področju splošne porabe na ravni občin v SR
Sloveniji v letu 1988.
Obseg prihodkov posamezne občine, ki je po prejšnjem
odstavku pogoj za zagotovitev dopolnilnih sredstev, ugotavljata Republiška uprava za družbene prihodke in Republiški
sekretariat za finance v sodelovanju s posamezno občino.
30. člen
Občinam pripadajo dopolnilna sredstva v višini razlike med
predvidenimi prihodki po prejšnjem členu in obsegom sredstev za splošno porabo, opredeljeno na podlagi resolucije
o politiki izvajanja družbenega plana SR Slovenije za obdobje
1986-1990 v letu 1988 in dogovora iz prvega odstavka prejšnjega člena.
31. člen
Dopolilna sredstva se zagotavljajo občinam po dvanajstinah. Do ugotovitve potrebne višine dopolnilnih sredstev za
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posamezno občino se občinam zagotavljajo dopolnilna sredstva v višini akontacij iz leta 1987, povečanih za 65%.
Akontacije iz prejšnjega odstavka se poračunajo z dopolnilnimi sredstvi, ki jih za posamezno občino ugotavlja Republiški sekretariat za finance v smislu prejšnjega člena.

2. če neporabljenih sredstev za posebne namene ne vrne
v določenem roku v republiški proračun (22. člen),
3. če neupravičeno prejete akontacije na račun dopolnilnih
sredstev ne vrne v določenem roku v republiški proračun (32.
člen).

32. člen
Občine, ki bodo po prejšnjem členu prejemale akontacije
na račun dopolnilnih sredstev, pa jim dopolnilna sredstva po
tem zakonu ne pripadajo, morajo prejete akontacije vrniti
republiškemu proračunu do 30. novembra 1988.

36. člen
Z denarno kaznijo od 10.000 do 100.000 dinarjev se kaznuje
za prekršek odgovorna oseba uporabnika, če Republiškemu
sekretariatu za finance ne predloži v določenem roku predračuna in finančnega načrta za leto 1988, zaključnega računa za
leto 1987 ter podatkov za analizo zaključnih računov (prvi in
drugi odstavek 21. člena).

33. člen
Občinam, ki so v letu 1987 prejemale dopolnilna sredstva pa
bi z lastnimi prihodki in odstopljenim delom posebnega republiškega davka od prometa proizvodov lahko financirale
dogovorjeni obseg splošne porabe razen negospodarskih
investicij, se v letu 1988 ne zagotavljajo dopolnilna sredstva.
Ne glede na določbe prejšnjega odstavka se občinam zagotavljajo dopolnilna sredstva za odplačilo anuitet za negospodarske investicije, ki jih je odobril Republiški sekretariat za
pravosodje in upravo v letih, ko so prejemale dopolnilna
sredstva.
34. člen
Po preteku leta 1988 se na osnovi podatkov Službe družbenega knjigovodstva o dejanski realizaciji izvirnih prihodkov
proračuna, ki pritekajo po avtomatizmu, in kalkulativno ugotovljenih prihodkov od davka občanov v primerjavi z ocenjenimi možnostmi dokončno ugotovijo dopolnilna sredstva za
leto 1988.
Rezultati ugotovitev iz prejšnjega odstavka se upoštevajo
pri zagotavljanju dopolnilnih sredstev v letu 1989.
III. KAZENSKE DOLOČBE
35. člen
Z denarno kaznijo od 50.000 do 500.000 dinarjev se kaznuje
za gospodarski prestopek odgovorna oseba uporabnika:
1. če ne porabi sredstev republiškega proračuna za tiste
namene, za katere so bila dodeljena (5. člen),

IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
37. člen
Za pravočasno izvrševanje obveznosti republiškega proračuna, razen sredstev za delo organa, predvsem pa za pokritje
neporavnanih obveznosti do zveznega proračuna ter za
obveznosti, za katere sredstva v republiškem proračunu za
leto 1988 niso zagotovljena v zadostni višini, bo Socialistična
republika Slovenija najela posojila pri bankah, vendar največ
do zneska 4.000.000.000 dinarjev.
Pogodbo o najetju posojila v skladu s prejšnjim odstavkom
sklene Izvršni svet.
38. člen
če bodo prihodki v letu 1988 doseženi v manjšem obsegu,
kot so predvideni z bilanco, bodo za kritje primanjkljaja do
višine 2.000.000.000 dinarjev uporabljena sredstva rezerve SR
Slovenije v skladu s 3. točko 39. člena zakona o financiranju
splošnih družbenih potreb v družbenopolitičnih skupnostih.
Sredstva, ki bodo uporabljena za kritje primanjkljaja, bo SR
Slovenija v letu 1989 vračala v sredstva rezerve z dodatnim 1%
izločanjem skupnih prihodkov, dokler ne bo nadomeščen
znesek, ki je bil uporabljen za kritje primanjkljaja.
39. člen
Ta zakon začne veljati 1. januarja 1988.

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV PRORAČUNA SR SLOVENIJE ZA LETO 1988
A PRIHODKI
SKUPINA
71

KONTO
7100
7200
7201

730
731
74
742
77
778
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VRSTA PRIHODKA
Vrsta 1 - PRIHODKI OD DAVKA OD DOHODKA OZD
Davek od dohodka TOZD
Vrsta 2 - PRIHODKI OD DAVKOV OD OSEBNIH DOHODKOV
Davek iz osebnega dohodka po stopnji 0,6%
Davek iz osebnega dohodka delavcev po posebni
stopnji
Vrsta 3 - PRIHODKI OD DAVKOV OD PROMETA PROIZVODOV IN STORITEV
Temeljni davek od prometa proizvodov
Posebni republiški davek od prometa proizvodov
in od plačil za storitve
Vrsta 4 - PRIHODKI OD DRUGIH DAVKOV
Davek od tujih oseb
Vrsta 5 - DRUGI PRIHODKI
Drugi prihodki
SKUPAJ PRIHODKI (vrsta 1-5)

86.000.000.000
58.000.000.000
36.000.000.000
22.000.000.000
422.860.000.000
144.500.000.000
278.360.000.000
120.000.000
148.616.000
567.128.616.000
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B
SK
40

KONTO

401
402
41
410
415
418
42

Namen 3 - SREDSTVA ZA LJUDSKO OBRAMBO
Sredstva za ljudsko obrambo

43

Namen 4 - SREDSTVA ZA SPODBUJANJE RAZVOJA,
INTERVENCIJE V GOSPODARSTVU IN
SPODBUJANJE HITREJŠEGA RAZVOJA
GOSPODARSKO MANJ RAZVITIH OBMOČIJ
Kompenzacije, premije, regresi in povračila
Druge potrebe in intervencije v gospodarstvu
Sredstva za hitrejši razvoj gospodarsko manj
razvitih območij v okviru DPS
Sredstva za hitrejši razvoj gospodarsko manj
razvitih območij izven območja DPS

431
433
434
435
44
445
45
450
451
452
454
458
46
461
463
464
465
468
47
470
48
481
488
44
440
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NAMEN ODHODKA
Namen 1 - SREDSTVA ZA DELO UPRAVNIH ORGANOV
Sredstva za dohodek delovne skupnosti
Sredstva za materialne stroške
Sredstva za amortizacijo
Namen 2 - SREDSTVA ZA POSEBNE IN DRUGE NAMENE
ZA DELO UPRAVNIH ORGANOV
Sredstva za osebne dohodke in druge osebne
prejemke funkcionarjev in delegatov
Sredstva za investicije v osnovna sredstva
Sredstva za druge potrebe za delo upravnih
organov

197.909.400.000
167.310.000.000
2 5.806.000.000
4.793.400.000
45.496.203.000
19.450.000.000
11.878.203.000
14.168.000.000
173.983.000

46.019.562.000
37.121.726.000
3.797.218.000
652.496.000
4.448.122.000

Namen 5 - SREDSTVA, PRENESENA DRUGIM DPS
Dopolnilna sredstva proračunu občine
Namen 6 - SREDSTVA ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI
Sredstva za izobraževanje
Sredstva za znanost
Sredstva za kulturo
Sredstva za socialno varstvo
Sredstva za uveljavljanje pravic borcev,
vojaških invalidov in družin padlih borcev
Namen 7 SREDSTVA ZA DRUGE SPLOŠNE DRUŽBENE POTREBE
Sredstva za družbenopolitične in družbene
organizacije
Sredstva za varstvo pred Škodljivci in naravnimi nesrečami
Sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč
Sredstva za varstvo in izboljšanje človekovega
okolja
Sredstva za druge splošne
družbene potrebe
Namen 8 - IZLOČANJE SREDSTEV REZERV
Izločanje v stalno proračunsko rezervo
Namen 9 - DRUGI ODHODKI
Plačilo za bančne storitve in stroške plačilnega prometa
Drugi odhodki DPS
Namen 10 - SREDSTVA, PRENESENA DRUGIM DPS
Prispevek proračunu federacije za leto 1988
SKUPAJ ODHODKI (namen 1-10)
t

550.000.000
17 .043.629.000
505.370.000
270.500.000
82.037.000
52.472.000
16.133.250.000
46.442.098.000
19.606.767.000
1.000.000.000
288.342.000
292.830.000
25.174.159.000
2.921.125.000
179.000.000
3.000.000
176.000.000
210.393.616.000
567.128.616.000
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OBRAZLOŽITEV
I.
Zbor združenega dela in Zbor občin Skupščine SR Slovenije sta dne 20. 11. 1987 obravnavala in sprejela predlog za
izdajo zakona z osnutkom zakona o proračunu SR Slovenije
za leto 1988 ter pooblastila Izvršni svet, da pripravi predlog
zakona in pri tem upošteva pripombe, dane v razpravi.,
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je že v obrazložitvi
k osnutku zakona o proračunu SR Slovenije za leto 1988
napovedal, da bo v predlog proračuna SR Slovenije za leto
1988 vgradil opredelitve zveznega zakona za oblikovanje
obsega splošne porabe za prihodnje leto, takoj, ko bodo le-te
znane.
V skladu z navedenim je predlog zakona o proračunu SR
Slovenije za leto 1988 spremenjen ob upoštevanju določil
zakona o začasni omejitvi razpolaganja z delom družbenih
sredstev DPS in SIS družbenih dejavnosti za porabo v letu
1988. Obseg proračuna je oblikovan ob upoštevanju deflatorja v višini 80%, realne rasti družbenega proizvoda SR
Slovenije v letu 1988 v višini 2,5% in 10% zaostajanja rasti
splošne porabe za rastjo dohodka, pri čemer so zadržana
približno enaka strukturna razmerja odhodkov kot v osnutku
zakona o poračunu SR Slovenije za leto 1988. Tak pristop je
bil upoštevan pri oblikovanju obsega sredstev za financiranje
obveznosti republiškega proračuna brez kotizacije, ker so
v letu 1988 iz omejitev izvzeti le prispevki SR in SAP zveznemu
proračunu. Ta del republiškega proračuna raste z I - 176
v primerjavi z letom 1987 in bo med letom na podlagi navedenega zakona usklajevan z ugotovljeno stopnjo rasti ustvarjenega dohodka družbenega gospodarstva v SR Sloveniji, določeni po periodičnih obračunih.
V navedeni obseg predloga proračuna je vključeno tudi
financiranje temeljnih pravosodnih organov, ki so na podlagi
sprememb in dopolnitev o rednih sodiščih, javnem tožilstvu in
sodiščih združenega dela od leta 1988 obveznost republiškega proračuna.
V predlog zakona o proračunu SR Slovenije za leto 1988 je
vključena tudi obveznost SR Slovenije do prispevka proračunu federacije za leto 1988 v višini 210.393,6 mio din, ki
izhaja iz osnutka zakona o skupnem obsegu proračunskih
odhodkov federacije za leto 1988. Prispevki SR in SAP zveznemu proračunu se za leto 1988 globalno povečuje za 77,8%,
obveznost SR Slovenije pa se povečuje v primerjavi z letošnjim letom za 82,8%, kar je posledica povečanja strukturnega
deleža družbenega proizvoda SR Slovenije v družbenem proizvodu Jugoslavije. Sredstva za pokrivanje obveznosti SR
Slovenije do prispevka proračunu federacije se bodo zagotovila v višini 68,7% iz temeljnega davka od prometa proizvodov
ter v višini 31,3% iz avtonomnih virov republiškega proračuna.
V predlogu republiškega proračuna za leto 1988 so opredeljeni tudi viri sredstev za financiranje republiškega proračuna.
Izvršni svet ocenjuje, da se globalna davčna obremenitev
v letu 1988 ne bo povečala v primerjavi z letom 1987.
II.
OCENA VIROV REPUBLIŠKEGA PRORAČUNA ZA
LETO 1988
Sredstva za pokrivanje odhodkov republiškega proračuna
za leto 1988 se bodo zagotavljala iz istih davčnih virov in po
enakih stopnjah kot v letu 1987. V letu 1988 se bo zaradi
prenosa financiranja temeljnih sodišč na republiko povečal
obseg proračuna, ob hkratnem prenosu sredstev proračunskih virov občin na republiko. Tako bo globalna obdavčitev
v SR Sloveniji ostala v letu '1988 na enaki ravni kot v letošnjem
letu.
V predlogu proračuna podana ocena virov republiškega
proračuna temelji na predpostavkah oblikovanja dohodka,
osebnih dohodkov in s tem povezane kupne moči prebivalstva v letu 1988.
Davek iz dohodka TOZD in delovnih skupnosti
Upoševaje predpostavljeno gibanje dohodka v letu 1988 ob
sprejetih protiinflacijskih ukrepih, ocenjujemo, da bo znašal
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prihodek iz naslova davka iz dohodka TOZD in delovnih
skupnosti okoli 86 mlrd din. V oceno so vključeni tudi prihodki davka iz dohodka TOZD in delovnih skupnosti po zaključnem računu za leto 1987. Pri oblikovanju ocene prihodkov
so bile upoštevane tudi spremembe davčne zakonodaje
v letošnjem letu, s katero se spreminja osnova za davek iz
dohodka TOZD in delovnih skupnosti v naslednjem letu.
Ocena prihodkov upošteva, da se s spremembami zakona
nekoliko povečuje obseg odbitnih postavk in davčnih olajšav,
istočasno pa bodo ukrepi na področju primarne delitve vplivali na nižjo rast ustvarjenega dohodka.
Republiški davek iz osebnega dohodka po redni in posebni
stopnji
Republiški davek iz osebnega dohodka po redni stopnji
0,6% se bo v prihodnjem letu oblikoval v višini 36 milijard din.
V oceni so upoštevani učinki sprejetega interventnega
zakona, ki bodo vplivali na upočasnitev dinamike osebnih
dohodkov, kar se bo odrazilo na prilivih prihodkov iz tega
naslova.
Republiški davek iz osebnega dohodka po posebni stopnji
je planiran v višini 22 mlrd din. Rast prihodkov iz tega naslova
je planirana z nižjo rastjo, ker ocenjujemo, da se bodo sprejeti
ukrepi odrazili na viru tega dohodka, to je na osebnem
dohodku za nadurno delo.
Temeljni prometni davek
Ocenjujemo, da bo v letu 1988 znašal priliv prihodkov iz
tega naslova okoli 144,5 mlrd din. V oceni so upoštevane
zadnje spremembe stopenj temeljnega prometnega davka in
upoštevani vplivi sprejetih ukrepov, ki se bodo odrazili na
obsegu potrošnje, s tem pa tudi na prilivih prihodkov iz tega
davka. Ocenjujemo, da se bo zaradi sprejetih ukrepov struktura oziroma potrošnja premaknila v smeri proizvodov in
storitev, ki niso obdavčeni oziroma so obdavčeni po nižjih
stopnjah (hrana, obutev, obleka).
Republiški posebni davek od prometa proizvodov in storitev
Planiran priliv posebnega republiškega prometnega davka
znaša 278,4 milijarde din. V oceni so upoštevani tudi prihodki
iz naslova povečanega republiškega prometnega davka od
alkoholnih pijač, do katerega je prišlo zaradi prenosa sredstev
iz občinskih v republiški proračun.
Davek od tujih oseb
Ocenjujemo, da bo znašal priliv iz tega naslova okoli 120
milj. din. Ocena temelji na gibanjih v tekočem letu in predvidenih gibanjih v letu 1988.
Drugi prihodki
Prihodki iz tega naslova so predvideni v višini 148,6 milj.
din.
III.
V letu 1987 bodo prihodki republiškega proračuna razporejeni za pokrivanje naslednjih obveznosti:
SREDSTVA ZA DELO ORGANOV IN SREDSTVA
ZA POSEBNE IN DRUGE NAMENE ZA DELO
UPRA VNIH ORGANOV
V skladu z določili 104. člena zakona o sistemu državne
uprave in o Izvršnem svetu Skupščine SR Slovenije obsegajo
sredstva za delo organov:
- sredstva za dohodek delovne skupnosti;
- sredstva za materialne stroške;
- sredstva za amortizacijo;
- sredstva za osebni dohodek funkcionarja, ki vodi upravni
organ in njegovega namestnika;
- sredstva za posebne namene.
Ob upoštevanju izhodišč za sestavo republiškega prora7

čuna, bo potrebno organom in organizacijam, ki se financirajo iz republiškega proračuna, za leto 1988 zagotoviti sredstva za delo v višini 231.527,4 mio din ali 79,4% več, kot bo
znašala ocenjena realizacija v letu 1987. V skladu s spremembami zakona o rednih sodiščih, zakona o javnem tožilstvu in
zakona o sodiščih združenega dela se v letu 1988 obseg
republiškega proračuna povečuje za sredstva za delo temeljnih pravosodnih organov. Skladno s tem prenosom bo obveznost financiranja dela temeljnih pravosodnih organov izključena iz proračunov občin.
Za dohodek delovnih skupnosti, ki vključujejo sredstva za
bruto osebne dohodke, sklad skupne porabe in delo v posebnih delovnih pogojih, predlagamo zagotovitev sredstev
v višini 166.510,0 mio din.
Oblikovanje obsega sredstev za osebne dohodke organov
temelji na številu izvajalcev v septembru 1987 in na predvideni
ravni osebnih dohodkov, ki bd dosežena ob uskladitvi osebnih dohodkov z določili Zakona o začasni omejitvi razpolaganja z delom družbenih sredstev za porabo v letu 1988.
Upoštevajoč določila intervencijskega zakona o omejitvi
osebnih dohodkov so kljub usmeritvam družbenega dogovora o skupnih osnovah in merilih za samoupravno urejanje
odnosov pri pridobivanju in razporejanju dohodka v SRS, po
katerem se osebni dohodki delavcev in funkcionarjev lahko
usklajujejo do rasti osebnih dohodkov v gospodarstvu,
v predlogu proračuna za leto 1988 predvidena le sredstva za
37,8% uskladitev osebnih dohodkov delavcev delovnih skupnosti v višini 45.080,0 mio din.
Za delo v posebnih delovnih pogojih so v predlogu zakona
predvidena sredstva v višini 3,286,0 mio din. Sredstva se bodo
usklajevala s predvideno nominalno rastjo osebnih dohodkov, fizični obseg opravljenega dela pa naj bi ostal na ravni
leta 1987.
Sklad skupne porabe obsega sredstva za regresiranje letnega dopusta, odpravnine, jubilejne nagrade in sredstva za
pridobitev šolske izobrazbe. V predlogu zakona so za jubilejne nagrade in odpravnine predvidena 75% višja sredstva
kot v letu 1987. Sredstva za regresiranje letnega dopusta so
v skladu z določili samoupravnega sporazuma o skupnih
izhodiščih in nekaterih osnovah za delitev sredstev za osebne
dohodke in skupno porabo delavcev delovnih skupnosti
upravnih, pravosodnih in drugih organov DPS načrtovana
v višini 44% povprečnega mesečnega čistega osebnega
dohodka v gospodarstvu za obdobje januar-september 1987.
Pri realizaciji sredstev sklada skupne porabe v letu 1988 bodo
upoštevana določila intervencijskega zakona o omeiitvi
skupne porabe.
Sredstva za osebne dohodke predstojnikov organov in njihovih namestnikov ter pravosodnih funkcionarjev so načrtovana po enakih kriterijih kot sredstva za osebne dohodke
delavcev delovnih skupnosti. Sredstva za osebne dohodke
voljenih funkcionarjev so oblikovana v skladu s sprejetimi
sklepi o vrednosti posameznih funkcij na podlagi Družbenega
dogovora o skupnih osnovah in merilih za oblikovanje in
delitev sredstev za osebne dohodke funkcionarjev v SR Sloveniji. S predlogom zakona o proračunu se za leto 1988 zagotavljajo za osebne dohodke predstojnikov organov, njihovih
namestnikov in pravosodnih funkcionarjev sredstva v višini
14.115,0 mio din, za 37,8% uskladitev osebnih dohodkov
z rastjo v gospodarstvu pa so predvidena sredstva v višini
5.335,0 mio din.
Upoštevajoč dogovorjene usmeritve predlagamo v predlogu zakona zagotovitev sredstev za materialne stroške
v višini 25.806,0 mio din.
Za amortizacijo so v predlogu zakona planirana sredstva
v višini 4.793,4 mio din, kar predstavlja predvideno amortizacijo premičnin, obračunano na podlagi veljavnih predpisov
o amortizaciji. V predlagana sredstva je vgrajena tudi predvidena revalorizacija, ki bo odražala rast cen v prihodnjem letu.
V naslednjem letu ni predvideno zagotavljanje sredstev za
obračun amortizacije nepremičnin.
Na podlagi 11. člena zakona o proračunu bodo proračunski
uporabniki zaradi učinkovitejše in racionalnejše uporabe
sredstev v letu 1988 združevali sredstva amortizacije. Način
združevanja bo določil Izvršni svet.
Za posebne namene predlagamo zagotovitev sredstev
v višini 14.168,0 mio din. Sredstva za posebne namene so
namenjena za izvrševanje nalog iz dejavnosti upravnih in
pravosodnih organov zlasti za stroške strokovnih komisij,

konferenc in posvetov v domovini, meddržavnega sodelovanja, dopolnilnega strokovnega izobraževanja, izpitnih komisij,
kazenskega postopka, ljudske obrambe in družbene samozaščite, prehrane v zavodih za izvrševanje kazenskih sankcij
ter za naloge, za katere se sredstva ne zagotavljajo v okviru
drugih sredstev upravnega organa.
Zagotovljena sredstva za delo bodo organi med letom prejemali po dinamiki, ki bo usklajena v odvisnosti od stopnje
inflacije.
V okviru sredstev za investicije v osnovna sredstva se bodo
v letu 1988 zagotavljala sredstva za financiranje:
- izgradnje stanovanj za delavce organov notranjih zadev,
nosilce družbenih funkcij v SR Sloveniji in delavce republiških organov. V letu 1988 so v predlogu zakona o proračunu
SR Slovenije za financiranje nakupa in izgradnje stanovanja
predvidena sredstva v skupni višini 2.979,8 mio din od tega za
delavce organov za notranje zadeve v višini 1.585,3 mio din,
za delavce republiških organov v višini 845,9 mio din in za
nosilce družbenih funkcij v SR Sloveniji v višini 548,5 mio din,
- specialne opreme organov za notranje zadeve
Republiški sekretariat za notranje zadeve bi za nakup specialne opreme v letu 1988 potrebovali sredstva v višini 26.883,5
mio din. S temi sredstvi bi po sprejetem programu nabavili
nujno opremo, ki jo potrebujejo za nemoteno delovanje organov za notranje zadeve. Ocenjujemo, da bo za pokritje te
obveznosti v republiškem proračunu mogoče zagotoviti
6.305,7 mio din.
- investicijsko vzdrževanje zgradb republiških upravnih in
pravosodnih organov
Za investicijsko vzdrževanje zgradb republiških upravnih in
pravosodnih organov v letu 1988 so v predlogu zakona o proračunu SR Slovenije zagotovljena sredstva v višini 468,8 mio
din. S temi sredstvi ne bo mogoče izvršiti niti najnujnejših
vzdrževalnih del in adaptacij na zgradbah, kjer delujejo republiški upravni in pravosodni organi, ki so na različnih lokacijah, v pretežno starih prostorih.
- investicijsko vzdrževanje zgradb temeljnih sodišč, splošnih sodišč združenega dela in temeljnih javnih tožilstev
Za investicijsko vzdrževanje zgradb temeljnih sodišč, splošnih sodišč združenega dela in temeljnih javnih tožilstev so
v letu 1988 v predlogu zakona o proračunu SR Slovenije
predvidena sredstva v višini 600,0 mio din za najnujnejša
vzdrževalna dela na stavbah, ki jih zasedajo ti organi,
- financiranje izgradnje Zaporov Nova Gorica
V letu 1988 so v predlogu zakona o proračunu SR Slovenije
za financiranje izgradnje Zaporov Nova Gorica predvidena
sredstva v višini 400,0 mio din.
- odplačilo anuitet za najete kredite v preteklih letih
V okviru sredstev za odplačilo anuitet se zagotavljajo tudi
sredstva za odplačilo anuitet za devizni kredit, ki je bil na
podlagi odloka leta 1987 najet za nakup računalnika za Zavod
SRS za statistiko. Razen tega se v okviru te postavke zagotavljajo tudi sredstva v višini 100,0 mio din za odplačilo posojila
pri Narodni banki Jugoslavije za delno realizacijo programa
opremljanja organov za notranje zadeve, ki zapadejo v plačilo
v letu 1988.
SREDSTVA ZA LJUDSKO OBRAMBO
V okviru sredstev za ljudsko obrambo je v letu 1988 treba
zagotoviti sredstva za izvajanje programa namembne proizvodnje, sredstva za odplačilo anuitet posojila za adaptacijo
skladišč in nabave sredstev zvez.
SR Slovenija v okviru namembne proizvodnje zagotavlja
sredstva za delno plačilo obresti v skladu z medrepubliškim
dogovorom in odlokom Skupščine SR Slovenije.
SREDSTVA ZA SPODBUJANJE RAZVOJA,
INTERVENCIJE V GOSPODARSTVU IN
SPODBUJANJE HITREJŠEGA RAZVOJA
GOSPODARSKO MANJ RAZVITIH OBMOČIJ
V okviru sredstev za spodbujanje razvoja in intervencij
v gospodarstvu se bodo v letu 1988 zagotavljala sredstva za:
- regres za umetna gnojila, varstvo rastlin in kakovostno
sortno seme;
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- regresiranje dela stroškov iz naslova obresti za kredite za
namene v okviru selektivnega programa v kmetijstvu;
- premije pri odkupu pšenice;
- sofinanciranje razlik v ceni politično-informativnih dnevnikov;
- pospeševanje skladnejšega regionalnega razvoja;
- prispevek Skladu solidarnosti z neuvrščenimi državami in
državami v razvoju.
Regres za umetna gnojila, varstvo rastlin in kakovostno
sortno seme, ter regresiranje dela stroškov iz naslova obresti
za kredite za namene v okviru selektivnega programa v kmetijstvu, se v proračunu SR Slovenije zagotavljajo z namenom, da
se poveča kmetijska proizvodnja oziroma znižajo stroški kmetijske proizvodnje.
Za zagotovitev potrebnih količin pšenice že nekaj let sklepajo Zvezni Izvršni svet in Izvršni sveti republik in pokrajin
dogovore o ukrepih za organiziran odkup pšenice tekoče
letine. Za odkup načrtovane količine pšenice so predvidena
sredstva v višini 1.404,5 mio din.
Za financiranje razlik med proizvodno in prodajno ceno
politično-informativnih dnevnikov na podlagi družbenega
dogovora so bila v republiškem proračunu za leto 1987 zagotovljena sredstva v višini 1.747.5 mio din. V letu 1988 so
v predlogu zakona za pokritje te obveznosti predvidena sredstva v višini 3.023,2 mio din.
Za spodbujanje razvoja in varstvo naravne in kulturne
dediščine se bodo na podlagi zakona v letu 1988 zagotavljala
sredstva za Spominski park Trebče, Triglavski narodni park in
Arboretum Volčji potok.
Za hitrejši razvoj manj razvitih območij v SR Sloveniji so
v letu 1988 predvidena sredstva v višini 652,5 mio din. S temi
sredstvi bo SR Slovenija sofinancirala pripravo strokovnih
podlag za konkretne investicijske odločitve ali pa že konkretno projektno dokumentacijo za objete na manj razvitih
območjih SR Slovenije.
Na podlagi Zakona o skladu solidarnosti z neuvrščenimi
državami in državami v razvoju zagotavlja SR Slovenija v svojem proračunu sredstva za prispevek skladu solidarnosti
z neuvrščenimi državami in državami v razvoju. V letu 1988 bo
za ta namen zagotovljenih 4.448,1 mio din.

SREDSTVA, PRENEŠENA DRUGIM
DRUŽBENOPOLITIČNIM SKUPNOSTIM
Predlagamo, da se v zakonu opusti dosedanje določanje
elementov za ugotavljanja dovoljenje porabe občin, ki prejemajo dopolnilna sredstva iz republiškega proračuna in da se
namesto tega upoštevajo merila sprejeta z dogovorom občin,
ki so tudi izhodišče za ugotavljanje odstopljenega dela posebnega republiškega davka od prometa proizvodov občinam.
V letu 1988 bodo občine prejemale dopolnilna sredstva za
pokritje ugotovljenega primanjkljaja prihodkov do dogovorjene porabe, izračunane po dogovoru o izvajanju politike na
področju splošne porabe na ravni občin v SR Sloveniji v letu
1988. Dopolnilna sredstva bodo predvidoma prejemala samo
tri občine in to za pokritje primanjkljaja prilivov prihodkov, ki
se bodo usmerjali za izplačila priznavalnin borcem NOV po
odobrenih merilih Republiškega komiteja za borce in vojaške
invalide po dogovoru o izvajanju politike na področju splošne
porabe na ravni občin v SR Sloveniji v letu 1988.
SREDSTVA ZA DRUŽBENE DEJ A VNOSTI
V okviru sredstev za družbene dejavnosti bodo v letu 1988
zagotovljena sredstva za pokrivanje obveznosti iz naslova
izobraževanja, znanosti, kulture, socialnega varstva in uveljavljanja pravic borcev, vojaških invalidov in družin padlih
borcev.
Za obveznosti iz naslova izobraževanja se bodo zagotavljala
sredstva za:
- štipendiranje kadrov za potrebe organov v federaciji, za
potrebe republiških upravnih organov, za potrebe pravosodnih organov, štipendije mladih iz zamejstva in otrok slovenskih izseljencev ter štipendiranje kadrov iz manj razvitih držav
in držav v razvoju po meddržavnih sporazumih;
- obveznosti do slovenskega šolstva v zamejstvu in do
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osnovnega šolanja pripadnikov drugih narodov Jugoslavije
ter do šolstva narodnosti v SR Sloveniji;
- stroški za srednjo penološko šolo ter
- izdelava učnih načrtov in priprava učne tehnologije.
Za obveznosti iz naslova znanosti se bodo zagotavljala
sredstva za:
. ~ sofinanciranje ekspertiz enoletnega in večletnega značaja za potrebe republiških organov in organizacij. To so
povsem ekspertize, ki tečejo že več let ter ekspertize, ki jih je
verificirala Komisija za vodenje financiranja ekspertiz v letu
1987.
Za obveznosti iz naslova kulture se bodo zagotavljala sredstva za:
- sofinanciranje druge izdaje Enciklopedije Jugoslavije in
Pr°jekta leksikografije na podlagi družbenega dogovora.
Višina teh obveznosti je odvisna od rasti družbenga proizvoda
v SFRJ in deleža SR Slovenije v družbenem proizvodu SFRJ;
- sofinanciranje nekdanjih zveznih zavodov (Kinoteka
Jugoslavije, Jugoslovanski bibliografski zavod).
Za obveznosti iz naslova socialnega varstva se bodo zagotavljala sredstva za:
- vzdrževanje pokopališč in grobov pripadnikov zavezniških in drugih tujih armad v SR Sloveniji;
- odškodnine po sodnih sklepih.
Za obveznosti iz naslova uveljavljanja pravic borcev, vojaških invalidov in družin padlih borcev se zagotavljajo za 80,0%
višja sredstva kot v letošnjem letu. Višina teh obveznosti je
odvisna od osnov, ki jih predpisujejo veljavni zakoni in od
ocenjene višine rasti najnižje pokojnine za polno pokojninsko
dobo v letu 1988, rasti zveznih invalidnin ter rasti osebnih
dohodkov v letu 1988.
SREDSTVA ZA DRUGE SPLOŠNE DRUŽBENE
POTREBE
V okviru sredstev za druge splošne družbene potrebe se
zagotavljajo sredstva za družbenopolitične in družbene organizacije, za varstvo pred škodljivci in naravnimi nesrečami za
odpravo posledic naravnih nesreč, za varstvo in izboljšanje
človekovega okolja ter za druge splošne družbene potrebe na
območju SR Slovenije.
Ustavne obveznosti republike se plačujejo v devizah. Obseg
deviznih sredstev za ta namen se v letu 1988 ne povečuje
v primerjavi z letom 1987. V osnutku zakona se za ta namen
zagotavljajo sredstva v višini 11.607,8 mio din.
Za uresničevanje posebnih, z ustavo določenih pravic italijanske m madžarske narodnosti in njunih pripadnikov na
dvojezičnem območju SR Slovenije ter za sofinanciranje
dejavnosti institucij, ki delujejo za potrebe italijanske narodnosti na območju SR Slovenije in SR Hrvatske na podlagi
dogovorjenih meril sofinanciranja in spremljanja programov
teh institucij med obema republikama, se v letu 1988 zagotavljajo za 92,0% višja sredstva kot v letu 1987.
S sredstvi za financiranje narodnosti se pokrivajo stroški
dvojezičnega poslovanja občinskih upravnih in drugih organov v občinah, kjer narodnosti živita ter za republiške organe
ki delujejo na dvojezičnem območju. Nadalje so ta sredstva
namenjena politično informativni dejavnosti pripadnikov
narodnosti ter normalnemu funkcioniranju samoupravnih
interesnih skupnosti za kulturo in prosveto pripadnikov italijanske in madžarske narodnosti. Skupaj s SR Hrvatsko pa SR
Slovenija sofinancira dejavnost NIP »Edit«, Italijanske drame,
italijanske Unije in Centra za zgodovinska raziskovanja Rovinj.
Pri določitvi višine sredstev za delo republiških družbenopolitičnih in nekaterih družbenih organizacij so bila upoštevana enaka merila kot pri republiških upravnih in pravosodnih
organih.
V okviru sredstev za varstvo pred škodljivci in naravnimi
nesrečami je treba v skladu z zakonm zagotoviti določena
sredstva za obrambo pred točo. Za leto 1988 se za ta nemen
zagotavljajo sredstva v višini 1.000,0 mio din.
Za varstvo pred gozdnimi in drugimi požari je treba na
podlagi dveh medrepubliških dogovorov zagotoviti sredstva
za plačilo obveznosti SR Slovenije do kredita, ki je bil najet za
nabavo avionov za gašenje gozdnih in drugih požarov.
Za druge splošne družbene potrebe na območju SR Slovenije bodo sredstva zagotovljena na podlagi zakonov, družbe9

nih dogovorov in drugih aktov za realizacijo naslednijih programov:
- dvojezično šolstvo in šolstvo z italijanskim učnim jezikom;
- realizacija programa visokogorskih planinskih postojank;
- odplačilo anuitet najetega kredita za izgradnjo zdravstveno-rekreacijskega centra za vojaške invalide in udeležence NOV v Strunjanu;
- realizacija programa geodetskih del na območju SR Slovenije;

- sofinanciranje izgradnje Muzeja ljudske revolucije
v Ljubljani.
V okviru sredstev za druge splošne družbene potrebe zunaj
območja SR Slovenije se bodo v letu 1988 zagotavljala sredstva za:
- odplačilo inozemskih dolgov;
- premoščanje razlik, nastalih zaradi različnih pogojev za
vpis posojil in plasma sredstev sklada federacije za kreditiranje hitrejšega razvoja gospodarsko manj razvitih republik in
SAP Kosovo;
- sredstva za kritje tečajnih razlik;
- financiranje Univerziade v Zagrebu;

TABELA 1
PREGLED PRIHODKOV PRORAČUNA SR SLOVENIJE 7,A LETO
Vrsta prihodka

1988
Znesek

1

7100

Davek od dohodka TOZD

86.000.000,000

7 200

Davek iz osebnega dohodka po
stopnji 0,6 %

36.000.000.000

7201

Davek iz osebnega dohodka
delavcev po posebni stopnji

22.000.000.000

730

Temeljni davek od prometa
proizvodov

144.500.000.000

731

Posebni republiški davek od
prometa proizvodov in
od plačil za storitve

278.360.000.000

74 2
77 8

Davek od tujih osefa
Drugi prihodki

120.000.000
148.616.000

SKUPAJ

567.128.616.000

PREGLED ODHODKOV PRORAČUNA SR SLOVENIJE PO GLAVNIH NAMENIH
NAMEN ODHODKA
40

SREDSTVA ZA DELO UPRAVNIH ORGANOV
400 Sredstva za dohodek delovne skupnosti
Usklajevanje z rastjo v
gospodarstvu
401 Sredstva za materialne
stro5ke

41

10

402 Sredstva za amortizacijo
SREDSTVA ZA POSEBNE IN
DRUGE NAMENE ZA DELO
UPRAVNIH ORGANOV
410 Sredstva za osebne dohodke
in druge osebne prejemke
funkcionarjev in delegatov

Predvidena realizacija 1987

Predlog nosilca sredstev za leto 1986
Obstoječe ob- Nove obveznosti Skupaj
veznosti
(3+4)

Indeks Predlog- za za- Indeks
(5:2) gotovitev sred- (7:2)
stev v 1.1988

110.111.000.000

152.829.400.000

152.829.400.000

139,0 197.909.400.000

179,7

92.971.000.000

122.230.000.000

122.230.000.000

131,5 122.230.000.000

131,5

45.080.000.000
14.660.700.000

2 5.806.000.000

25.806.000.000

176,0

25.806.000.000

176,0

2.479.300.000

4.793.400.000

4.793.400.000

193,4

4.793.400.000

193,4

72.732.388.062 21.807.570.000 94,539.958.062 336.3

43.496.203.000

160.3

14.115.000.000

14.115.000.000

130,0

2 8, 153,209.35$
10.853.800.000

14.115.000.000 130,0
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Usklajevanje z rastjo v
gospodarstvu
415 Sredstva za investicije v
osnovna sredstva
418 Sredstva za druge potrebe
za delo upravnih organov
i 420 SREDSTVA ZA LJUDSKO
nRBAW yi
'
43
SREDSTVA ZA SPODBUJANJE
RAZVOJA, INTERVENCIJE V
GOSPODARSTVU IN SPODBUJANJE HITREJŠEGA RAZVOJA
GOSPODARSKO MANJ RAZVITIH

-

433
434
435

44 445
45
450
451
452
454
458

46
461
463
464
465
468
47 470

11.878.203.000

125,3

8.050.000.000

14.168.000.000

14.168.000.000 176,0

14.168.000.000

176,0

121.943.000

117.233.000

173.9B3.000 142.7

173.983.000

57.177.927.000 218.4

46.019.562.000 175.8

47.611.546.000

-

47.611.546.000 225,7

37.121.726.000 176,0

4.183.259.000

35.000.000

4.218.259.000 192,5

3.797.218.000 173,2

-

900.000.000 ^42,8

652.496.000 176,0

4.448.122.000

-

4.448.122.000 176,0

4.448.122.000 176,0

550.000.000

-

550.000.000 100.0

550.000.000 100,0

900.000.000

17. 720.799.000

42.478.000

17.763.277.000 186.5

17.043.629.000 179,0

504.306.000
2-70.500.000
91.189.000

22.152.000
-

526.458.000 190,6
270.500.000 176,0
91.189.000 102,5

505.370.000 183,0
270.500.000 176,0
82.037.000 92,2

71.299.000

20.326.000

91.625.000 227,9

)». 783.505.000
5 0.722.518.000
20.169.642.000

1.274.600.000

130,5

624.306.000
624.306.000

-

16.733.505.nnn 187.3

16.133.250.000 lan n

51. 346. 824.000 193,5

46.442.098.000 175.0

20.793.948.000 198,9

19.686.767.000 187,9

1.274.600.000 103,9

1.000.000.000

81,5

288.342.000

288.342.000 150,0

288.342.000 150,0

292.830.000

292.830.000 150,0

292.830.000 150,.0

28 . 697. 104.nnn 198.6

25. 174. iS .000 174.2

2.921.125.000 204.6

7 97l.l2s.nnn -.na 6

179.000.000 ,74.6

,79 nnn nnn , ,, .

3.000.000 'l20,0
176.000.000 176,0

3.000.000 120,0
176.000.000 176 0

28.697. 104.000
2.921.125.000

Mti

488

Drugi odhodki DPS (teto«.
proračunska rezerva)

2.500.000
100.000.000

3.000.000
176.000.000

-

-

202.690.304.170 3E4.945 .390 .062 22.536.104.000 377.4SI■ 494.062

priloga poroče valca

52.472.000

.

179.000.000

J

142.7

35.000.000

102.500.000

*

26.750.000

57.142.927.000

E£!^_02H02KI
Plačilo za bančne storitve
in strofike plačilnega pro-

?

-

,

481

"

5.335.000.000

44.449.388.062 21.807.570.000 66.256.958.062 732,5

26.181.816.750
Kompenzacije, premije,
regresi in povračila
21.091.890.000
Druge potrebe in intervencije v gospodarstvu
2.191.848.500
Sredtva za hitrejfii razvoj gospodarsko manj razvitih območij v okviru DPS
370.736.000
Sredstva za hitrejfii razvoj gospodarsko manj razvitih območij izven ob"ločja Dps
2.527.342.250
DOPOLNILNA SREDSTVA PRORA UNU
^- OBČINE
550.000.000
SREDSTVA ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI
9.522.005.340
Sredstva za izobražev n e
»i
276.232.140
Sredstva za znanost
153.700.000
Sredstva za kulturo
88.962.200
Sredstva za socialno
varstvo
40.203.000
Sredstva za uveljavljanje pravic borcev, vojafikih invalidov in družin
P""!" borcev
8.962.908.000
:
SREDSTVA ZA DRUGE SPLOSNE DRUŽBENE POTREBE
26. 519.732.720
Sredstva za družbenopolitične in družbene organizacij.
10.456.354.925
Sredstva za varstvo pred
Škodljivci in naravnimi
n reČiai
"
1.226.500.000
Sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč
192.227.700
Sredstva za varstvo in izboljšanje človekovega
195.220.000
Sredstva za druge sploSna
družbene Egtvebe
14. 44n.430.095
IZLOČANJE V STALNO PROMglJNSK R£ZERV0
0
1.427.650.000

S K

-

9.249.*409.365

0BMQČIJ

431

-

186.2 356.735.000.000 176.0
77

0

\

A

44

440 PRISPEVEK FEDERACIJI 115.124.409.000
SKUPAJ
317.814.713.170

210.393.616.000
565.339.006,062

22.536.104.000

210.393.616.000 182,8
587.875.110.062 185,0

210.393.616.000 182,8
567.128.616.000 178,5

SREDSTVA ZA DELO ORGANOV
NAMEN

Predvidena
realizacija
v 1. 1907

Zahtevki
organov za
1. 1988

400 DOHODEK DELOVNE SKUPNOSTI
Bruto OD delovnih skupnosti
Delo v posebnih pogojih
Usklajevanje z rastjo v gospodarstvu
Sklad skupne porabe

92.971.000.000
89.209.000.000
2.528.000.000

121.430.000.000
115.972.200.000
3.286.000.000

1.234.000.000

2.171.800.000

176,0

401 MATERIALNI STROŠKI

J 4.660.700.000

25.806.000.000

176,0

25.806.000..000 176,0

2.479.300.000

4.793.400.000

193,4

4.793.400..000 193,3

10.853.800.000

14.115.000.000

130,0

14.115.000..000 130,0

402 AMORTIZACIJA
410 OSEBNI DOHODKI FUNKCIONARJEV

Indeks
3:2

1.30,6
130,0
130,0

Usklajevanje z rastjo v gospodarstvu
418 POSEBNI NAMENI

166.510.000 .000
1]5.972.200 .000
3.286.000 .000
^5.080.000 . 000
2.171.800..000

1ndeks
5:2
179,1
130,0
130,0
176,0

5.335.000..000
8.050.000.000

SPREMEMBE MED LETOM

14.168.000.000

176,0

800.000.000
129.014.800.000

12

Pred log
za 1. 1988

181.112.400.000

14.168.000. 000 176,0
800.000. 000

140,4

231.527.400.000 179,4

priloga poročevalca
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TABELA 4
415 - SREDSTVA ZA INVESTICIJE V OSNOVNA SREDSTVA
N A M E N

^

;

Predviđena rea- Predlog nosilca sredstev za leto 1988
lizaoija 1987
Obstoječe obvez- Nove obveznosti
Skupaj
!
nosti
(3+4)
i
1
S
5

415 - SREDSTVA ZA INVESTICIJE V
OSNOVNA SREDSTVA
9.249.409,365 4«i.449.388.062 21.807.570.000 66.256.958.062
- sredstva za odplačilo anuitet
526.214.000
926.140.000
926.140.000
- sredstva za modernizacijo državnih organov
95.985.365
950.000.000
950.000.000
- sofinanciranje programa graditve stanovanj za delavce organov za notranje zadeve
807.522.000 11.851.250.000
11.851.250.000
- sofinanciranje programa graditve stanovanj za nosilce družbenih
funkcij
»
318.910.000
652.500.000
652.500.000
- sofinanciranje programa graditve
stanovanj za delavce republiških organov
491.832.000
950.000.000
950.000.000
- investicijsko vzdrževanje zgradb
republiških upravnih in pravosodnih organov
342.173.000 1.607.120.000
1.607.120.000
- investicijsko vzdrževanje na protokolarnih objektih
1.414.800.000 1.414.800.000
}
- specialna oprema organov za notranje zadeve
6.305.713.000 26.863.526.062
26.883.526.062
- -anacija objektov počitniške
skupnosti
21.060.000
28.852.000
28.852.000
-r investicijsko vzdrževanje
* zgradb temeljnih sodišč,
splošnih sodišč združenega
dela in temeljnih javnih
tožilstev
340.000.000
600.000.000
600.000.000
- financiranje izgradnje
Zaporov Nova Gorica
400.000.000 400.000.000
- sredstva za investicije v
gradbene objekte
—
1.317.000.000 1.317.000.000
- investicijsko vzdrževanje
objektov ONZ
1.956.670.000 1.956.670.000
- negospodarske investicije FSNZ
16.719.100.000 16.719.100.000

Indeks Predlog za za- Indek
(5i2) gotovitev sred- (7i2)
štev v 1.1988
6
7
B
698.9
176,0

11.878.203.000 125,3
926.140.000 176,0

989,7

168.935.000 176,0

1467,6

1.585.310.000 196,3

204,6

548.525.000 172,0

193,2

845.951.000 172,0

469,7

468.777.000 137,0

-

t

426,3

6.305.713.000 100,0

137,0

28.852.000 137.0

176,5 600.000.000

176,5

173,9 400.000.000

173,9

-

TABELA 5
42 - SREDSTVA ZA LJUDSKO OBRAMBO
Predvidena rea- Predlog nosilca sredstev za leto 1988
lizacija 1987
Obstoječe obvez- Nove obveznosti
Skupaj
nosti
(3 + 4)

NAMEN
420 - SREDSTVA ZA LJUDSKO
OBRAMBO
RS za finance
- medrepubliški program namembne
proizvodnje
Republiški štab za teritorialno
obrambo
——
- odplačilo anuitet iz posojila za gradnjo skladišč
4
priloga poročevalca

121.943.000

147.233.00(*

78.500.000

120.000.000

26.750.000

Indeks Predlog za za- Indeks
5:2
gotovitev sred-7«2
štev v 1.1980

173.983.000

142,7

1 73.983.000

120.000.000

152,9

120.000.000

142,p
152.q

53 .983 .000

124 .3

*

43.443 .000

27 . 23 3.000

26 . 570 . 000

53 . 983 . 000

124,3

15

I

TABELA 6
43 - SREDSTVA ZA SPODBUJANJE RAZVOJk, INTERVENCIJE V GOSPODARSTVU IN SPODBUJANJE HITREJŠEGA RAZVOJA GOSPOARSKO
MANJ RAZVITIH OBMOČIJ
Predvidena rea- Predlog nosilca sredstev za leto 1988
lizacija 1987 Obstoječe obvez- Nove obveznosti
slcupaj
nOSti
/U+4)
t av
J
—
421 - KOMPENZACIJE, PREMIJE,
REGRESI IN POVRAČILA

21.091.890.000

RS za finance
20.293.890.000
- sredstva za regresiranje dela
stroškov iz naslova obresti
za kredite za namene v okvi•/
ru selektivnega programa v
kmetijstvu
8.601.600.000
sredstva za regres za umetija
gnojila, varstvo rastlin in
kakovostno sortno seme
11.692.290.000
RK za tržišče in splošne gospodarske zadeve
- sredstva za premije, pri odkupu pšenice

indekl, Predlog 2a ~ lnde„
(5.2) gotovitev sred- (7,2)
Btev v 1.1988

47.611.546.0000

4.7.611.546.000 225.7 37.121 . 7?fi nOO

176.0

44.951.546.OOn

44.951.546.000 221,5 35.717.246.000

176,0

15.138.816.000

15.138.816.000 176,0 15.138.816.000

176,0

29.812.730.000 255,0 20.578.430.000

176,0

29.812.730.000

798.000.000

2.660.000.000

2.191.848.500

4.183.259.000

—2.660.000.000 3.?3.3

1,404.480.000

176.0

4.218.259.000 192.5

3 797 218 000

3.200.000.000 1B3.1
3.200.000.000 183,1

3.0» 17, nnn
3.023.175.000

173,0

433 - DRUGE POTREBE IN INTERVENC1JE V
g*"™™™
4330 - Sredstva za sofinanciranje razlik v ceni političnoinformativnih '
-dneVnik°V
RK za informiranje
■ Delo
Večer
Dnevnik

4331 - Sredstva za sofinanciranje drugih glasil
Republiška konferenca SZDL
Slovenije
"Naša žena"
Republiški odbor zveze združenj
borcev NOV SRS
- "TV - 15"
4332 - Sredstva za financiranje
_t ^ go^ltvenih^ lovišč^
RK za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano
- Triglavski narodni park Bled gojitveno lovišče
- Medved - Kočevje
- Kozorog - Kamnik
- Jelen - Snežnik
- Skupnost OZD za lovstvo
in ribištvo

35.000.000

_

173 2

1.747.500.000
1.747.500.000
1.198.850.000
286.337.000
262.313.000

3.200.000.000
3.200.000.000

90.631.800

181.093.000

181.093.000 199,8

156. 793 .000

173,0

631.800

1.093.000

1.093.000 173,0

1.093.000

17 3 ,0

90.000.000

180.000.000

180.000.000 200,0

155.700.000

173,0

19.044.000

38.000.000

38.000.000 199,5

26.281.000

138,0

19.044.000

38.000 . 000

38.000.000 199,5

26.281.000

138,0

173(0

4333 - Sredstva za pospeševanje
RK za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano
__
Kobilarna Lipica
16

88.810.000

141.066.000

32.000.000

173.066.00Q

194,9

159.226.000

179,3

27.500.000
16.000.000

35.000.000
32.000.000

32.000.000

67.000.000
32.000.000

243,6
200,0

53.160.
28.160.000

176,0

priloga poročevalca

:

- Zavod za ribištvo
,
(vodenje katastra)
Republiški štab za teritorialno
obrambo
- sredstva za pospeševanje konjereje za obrambne namene

11.500.000

3.000.000

61.310.000

106.066.000

4334 - Sredstva za spodbujanje
razvoja in varstva naravne 245.862.700
in kulturne dediščine
.
»

623.100.000

RK za kulturo
- Arboretum - Volčji potok
- Spominski park Trebče
- Triglavski narodni park Bled
- Notranjski kraški park

623.100.000
21.100.000
52.000.000
550.000.000
-

245.862.700
2.500.700
22.887.000
220.475.000
-

434 - SREDSTVA ZA HITREJŠI RAZVOJ
GOSPODARSKO MANJ RAZVITIH
900.000.000

242,8

Komisija za pospeševanje skladnejšega regionalnega razvoja v IS 370.736.000
- sredstva za pospeševanje skladnejšega regionalnega razvoja v
SRS

652.496.000
900.000.000

435 - SREDSTVA ZA HITREJŠI RAZVOJ
GOSPODARSKO MANJ RAZVITIH
q
J^Q£^^^i)^mQBMO£JA^DPS^^2^527^42^250^^__4^_448.122.000
Republiški komite za mednarodno
sodelovanje
2.527.342.250 .
- prispevek skladu solidarnosti
z neuvrščenimi državami in državami v razvoju
SKUPAJ (433+434+435)

26.181.816.750

4.448.122.000

57.142.927.000

32.000.000

35.000.000

304,3

25.000.000

217,4

106.066.000

173,0

106.066.000

173,0

3.000.000

626.100.000

254,7

431.743.000

175,6

3.000.000
3.000.000

626.100.000 254,7
431.743.000
175,6
21.100.000 843,8
3.426.000 137,0
52.000.000 227,2
40.281.000 176,0
, 550.000.000 249,5
388.036.000 176,0
3.000.000
-

-

176,0
-

900.000.000

242.8

652.496.000

176.0

-

4.448.122.000

176,0 4.448.122.000

176,0

-

4 .448 .122 . 000

176,0 4.448.122.000

176.0

57.177.927.000

218,4 46.019.562.000

175,8

35.000.000

TABELA 7

45 - SREDSTVA ZA DRJŽBENE DEJAVNOSTI
NAMEN

Predvidena rea- Predlog nosilca sredstev za leto 1988
lizacija 1987
Obstoječe obvez- Nove obveznosti
Skupaj
nosti
(3+4)

Indeks Predlog za za- Indck*
5i2
gotovitev sred- 7:2
stev v 1.1988

450 - SREDSTVA ZA IZOBRAŽEVANJE

276.232.140

504.306.000

526.458.000

190,6

505.370.000

183,0

87.397.540

153.830.000

160.432.000

183,6

153.830.000

176,0

22.799.880

40.130.000

40.130.000

176,0

40.130.000

175,0

64.597.660

113.700.000

120.302.000

186,2

113.700.000

176,0

9.750.000

696,4

2.464.000

176,0

Sekretariat za kadrovska vprašanja v IS
štipendiranje za potrebe organov v federaciji
- štipendiranje za potrebe republiških upravnih organov
Republiški sekretariat za ljudsko obrambo
- štipendije
Republiški sekretariat za pravosodje in upravo
- štipendije za potrebe pravosodja
- sredstva za srednjo penološko
šolo
priloga poročevalca

1.400.000

22.152.000

36.368.600

75.769.000

75.769.000

208,3

75.769.000

208,3

34.533.200

73.637.000

73.637.000

213,3

73.637.000

?13,3

2.132.000

116,2

2.132.000

116,2
17

Republiški komite za vzgojo in
izobraževanje ter telesno kul.
turo
134.704.000
- obveznosti do slovenskega šolstva v zamejstvu
45.600.000
- obveznost do osnovnega šolanja
pripadnikov drugih narodov v
Jugoslaviji in do šolstva narodnosti v SR Sloveniji
8.400.000
- štipendije mladih iz zamejstva
in otrok slovenskih izseljencev 78.105.000
- stiki s tujino
2.599.000
Zavod SRS za mednarodno znanstveno, tehnično, prosvetno in kulturno sodelovanje
- dodatno štipendiranje kadrov iz
manj razvitih DVR po meddržavnih sporazumih

248.015,000

255.215.000

185,3

248.015.000

180,1

80.256.000

85.256.000

121,0

80.256.000

176,0

14.784.000

176,0

14.784.000

1.000.000

15.784.000

148.400.000
4.575.000

1.200.000

148.400.000
5.775.000

190,0
222,2

148.400.000
4.575.000

190,0
176,0

7.362.000

12.960.000

12.960.000

176,0

12.960.000

176,0

9.000.000
3.600.000
5.400.000

12.332.000
4.932.000
7.400.000

12.332.000
4.932.000
7.400.000

137,0
137,0
137,0

12.332.000
4.932.000
7.400.000

137,0
137,0
137,0

153.700.000

270.500.000

270.500.000

176,0

270.500.000

176,0

Republiški sekretariat za finance 153.700.000

270.500.000

270.500.000

176,0

270.500.000

176,0

88.962.200

91.189.000

91.189.000

102,5

82.037.000

92,2

Republiški komite za kulturo
88.962.200
- sofinanciranje druge izdaje
Enciklopedije Jugoslavije
37.649.000
- sofinanciranje izdaje Enciklopedije Slovenije
20.406.000
- sofinanciranje projekta leksikografije
8.100.000
- sofinanciranje jugoslovanske
kinoteke
2.160.000
- sofinacniranje jugoslovanskega
bibliografskega inštituta
4.542.200
- stiki s tujino
655.000
- sofinanciranje simpozija
"Modinci"
5.000.000

91.189.000

91.189.000

102,5

' 82.037.000

92,2

46.983.000

46.983.000

124,8

46.983.000

124,8

Zavod SRS za šolstvo
- izdelava učnih načrtov
- priprava učne tehnologije
451 - SREDSTVA ZA ZNANOST
- ekspertize v tekočem letu
452 - SREDSTVA ZA KULTURO

14.256.000

176,0

14.256.000

176,0

3.240.000

150,0

3.240.000

150,0

8.600.000
1.153.000

8.600.000
1.153.000

189,3
176,0

6.813.000
1.153.000

150,0
176,0

16.165.000

16.165.000

023,3

8.800.000

176,0

300.000

528.000

528.000

176,0

528.000

176,0

150.000
454 - SREDSTVA ZA SOCIALNO VARSTVO 40.203.000

264.000

264.000

176,0

264.000

176,0

91.625.000

227,9

52.472.000

130,5

15.672.000

100,0

15.672.000

100,0

75.953.000

309,6

36.800.000

150,0

- medrepubliško sodelovanje
- izdelava osnutka oznak za haravne in kulturne spomenike
Republiški sekretariat za finance
- odškodnine po sodnih sklepih
Republiški komite za varstvo
okolja in urejanje prostora
- vzdrževanje pokopališč in grobov pripadnikov zavezniških
in drugih tujih armad v SRS
458 - SREDSTVA ZA UVELJAVLJANJE
PRAVIC BORCEV, VOJAŠKIH
INVALIDOV IN DRUŽIN PADLIH BORCEV
18

t

14.256.000

71.299.000

15.672.000

15.672.000

24.531.000

55.627.000

8.962.908.000 16.783.505.000

20.326.000

20.326.000

16.783.505.000

187,3

16.133.250.000

180,0

priloga poročevalca

Itepubliški komite za borce in
vojaške invalide
- dodatek zaposlenim udeležencem
NOV
- zdravctveno varstvo borcev NOV
- dopolnilne vaj fi_vo vojaških inval idov
- varstvo ci ilni^ invalidov
vojne
- varstvo borcev za severno mejo in s love; 1 sk lii vojnih dobrovoljce v
- stroški dela posebne komisije
za izjemno priznanje pravice do
pokojnine po 51. Členu zakona o
temeljnih pravicah in pokojninskega in invalidskega zavarovanja
- republiške priznavalnine
SKUPAJ (450+451+452+454+
4 58)

8.962.908.000 16.783.505.000

16.783.505.000

187,3

16.133.250.000

180,0

5.875.000
382.000.000

5.875.000
382.000.000

125,0
180,0

5.875.000
379.440.000

125,0
178,8

6.523.000.009 11.728.455.000

11.728.455.000

179,8

11.660.000.000

178,8

4.700.000
212.214.000

1.900.574.000

4.086.545.000

4.086.545.000

215,0

3.511.545.000

184,8

20.000.000

36.000.000

36.000.000

180,0

35.760.000

178,8

420.000
302.000.000

630.000
'544.000;000

630.000
544.000.000

150,0
180,1

630.000
540.000.000

150,0
178,8

9.522.005.340 17.720.799.000

42.478.000 17.763.277.000

186,5

17.043.629.000

179,0

TABELA 8
46 - SREDSTVA ZA DRUGE SPLOŠNE DRUŽBENE POTREBE
Predvidena rea- Predlog nosilca sredstev za leto 1988
lizacija 1987 Obstoječe ob- Nove obveznosti
Skupaj
veznostl
(3+4)
461 - SREDSTVA ZA DRUZBENOPOLISTIČNE IN DRUŽBENE
ORGANIZACIJE
Sekretariat Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije
- ustavne obveznosti

10.456.354.9
6.045,708.000

Urad za narodnosti
607.220.000
- financiranje narodnosti
407.560.000
- sofinanciranje s SR Hrvatsko
199.660.000
- sofinanciranje posebnih RTV programov Republiška konferenca SZDL Slovenije
- sredstva za delo
Koordinacijski odbor za proslavo
pri RK SZDL Slovenije
- sredstva za proslave republiškega
pomena
Republiška volilna komisija
- pri RK SZDL Slovenije
- pri RSPU
Komisija za manjšinska in izseljenska vprašanja
- izdatki za zamejstvo

Inde
5i2

Predlog za za- Indeks
gotovitev sred- 7i2
štev v 1.1988

20.169.642.000 624.306.000

20.793.948.000 198,9

19.686.767.000 187,9

11.607.760.000

11.607.760.000 192,0
I

11.607.760.000 192,0

1.599.168.000 263,4
782.515.000 192,0
383.347.000 192,0
433.306.000

1.165.862.000 192,0
782.515.000 192,0
383.347.000 192,0

1.165.862.000 433.306.000
782.515.000
383.347.000
433.306.000

1.635.649.000

2.974.815.000

2.974.815.000 181,9

2.974.815.000 181,9

37.000.000

60.000.000

60.000.000 162,2

60.000.000 162,0

11.300.000
7.300.000
4.000.000

44.000.000
36.000.000
8.000.000

44.000.000 389,4
36.000.000 493,2
8.000.000 200,0

19.888.000 176,0
12.848.000 176,0
7.040.000 176,0

40.199.000

70.750.000

Republiška konferenca ZSM Slovenije 687.084.500, 1.116.659.000
774.254.000
421.304.311
- sredstva za delo
2.856.000
- sredstva "AVNOJ 8
1.623.000
32.633.000
- mesec mladosti
18.541.500

159.000.000

72.750.000

181,0

1.275.659.000
774.254.000
2.856.000
32.633.000

165,7
183,8
176,0
176,0

70.750.000 176,0
1.275.659.000
774.254.000
2.856.000
32.633.000

185,7
183,8
176,0
176,0

priloga poročevalca

*

t

1

*

- financiranje mladinskega seminarja Alpe-Jadran
483.000
- mladinsko prostovoljno delo
148.874.689
- festival dela
- delovanje Univerzitetne konference ZSMS
8.853.000
- odhod štafete mladosti
82.000.000
- mednarodna izmenjava prostovolj.
5.405.000
Republiški odbor zveze združenj
borcev NOV SRS
319.553.200
- sredstva za delo
288.985.200
- sredstva za Republiški odbor
zveze prostovoljcev za severno
mejo 1918/19
568.000
— monografija zbornikov dokumentov
N0B
30.000.000
Republiška konferenca zveze rezervnih
vojaških starešin SRS
104.208.000
- sredstva za delo
Slovenska izseljenska matica
227.680.600
- sredstva za delo
137.110:800
- sofinanciranje revije "Rodna
gruda"
23.067.600
- sredstva za posebne namene
36.291.000
- sredstva za angleško izdajo revije "Rodna gruda"
31.211.200
- pomoč izseljencem

850.000
280.972.000

850.000
280.972.000
159.000.000

176,0
188,7

850.000 176,0
280.972.000 188,7
159.000.000

15.581.000

15.581.000

176,0

15.581.000 176,0

9.513.000

9.513.000

176,0

9.513.000 176,0

603.360.000
602.360.000

603.360.000
602.360.000

188,8
208,4

523.500.000 163,8
522.500.000 180,0

1.000.000

1.000.000

176,0

1.000.000" 176,0

194.105.000

186,3

188.486.000 180,9

159.000.000

194.105.000
525.446.000

30.000.000

295.414.000

555.446.000
295.414.000

244,
215,5

247.413.000

180,4

40.600.000
134.500.000

40.600.000 176,0
134.500.000 2138,0

40.600.000
63.872.000

176,0
176,0

54.932.000
30.000.000

176,0

54.932.000
30.000.000

54.932.000
30.000.000

Skupnost slovenskih občin
- sredstva za delo

2.830.800

4.246.000

4.246.000

150.0

3.794.000

134,0

Društvo za združene narode za SRS
- sredstva za delo

6.295.000

15.789.000

15.789.000

315,8

11.079.000

176,

Jugoslovanski center za teorijo in
prakso samoupravljanja Edvard
Kardelj
32.566.000
- sredstva za delo

57.316.000

57. 316.000

O

57.316.000

176,0

618. .405. 825
539.927.825

1 .437 . 036*000
1.317.774,000

1.437.036.000
1.317.774.000

277, 7
270,5

1 . 121.457.QQQ
1.002.195.000

I fii .3 .
185,6

45.000.000
33.478.000

119.262.000

119.262.000

265,0

119.262.000

265,0

Slovenska akademija znanosti in
umetnosti
- sredstva za delo
- sredstva za adaptacijo zgradbe
na podlagi SS
- proslava ob 50-letnici SAZU
Mednarodni center za upravljanje
podjetij v družbeni lastnini v
deželah v razvoju
- sredstva za delo
RK za kulturo
- arhivska dejavnost Inštituta
za zgodovino delavskega
gibanja
- sredstva za obdelavo emigrantskega tiska pri NUK
Inštitut za narodnostna vprašanja
- sredstva za delo
463 - SREDSTVA ZA VARSTVO PRED
Škodljivci in naravnimi
NESREČAMI
20

12.832.000

19.248 000

19.248.000

150.0

19.248.000

150.0

51.375.000

193.250.000

193.250.000

376,2

90.420.000

176,

45.839.000

152.000.000

152.000.000

331,6

80.677.000

176,0

5.536.000

41.250.000

41.250.000

744,9

9.743.000

176,0

36.043.000

80.000.000

80.000.000

222,0

59.916.000

176.0.

1.226.500.000

1.274.600.000

1.274.600.000

103.9 1.000.000.000

81,5

priloga poročevalca

Hidrometeorološki zavod SRS
1.226.500.000
sredstva za obrambo pred točo
464 - SREDSTVA ZA ODPRAVO POSLEDIC NARAVNIH NESREČ

192.227.700

1.274.600.000

1.274.600.000

103,9 1.000.000.000

81,5

288.342.000

268.342.000

150.0

288.342.000

150.0

288.342.000

288.342.000

150,0

288.342.000,

150,0

272.033.000

150,0

RK za kmetijstvo, gozdarstvo "in
prehrano
192.227.700
- nabava avionov za gašenje gozdnih in drugih požarov
181.355.200
- vzdrževanje in koriščenje avionov za gašenje gozdnih in drugih
požarov
10.872,500

272.033.000

272.033.000

150,0

16.309.000

16.309.000

150,0

16.309.000

150,0

465 - SREDSTVA ZA VARSTVO IN IZbolj Sanje Človekovega okolta 195.220.000

292.830.000

292 .830.000

150,0

292.830.000

150,0

292.830.000

292.830.000

150.0

292.830.000

150.0

1-98,6 25. 174.159.000

174,2

Hidrometeorološki zavod SRS
- sredstva za varstvo zraka

195.220.000

468 - SREDSTVA ZA DRUGE SPLOŠi; :
DRUŽBENE POTREB
^4-.449 .430» 095;, 28.-69-7.104 . QQQ
4680 - Sredstva za druge sploSne družbene potrebe
območju SRS
1.061.357.095
RS za rinance
- visokogrske planinske postojanke

40.580.000

RK za vzgojo in izobraževanje ter
telesno kulturo
127.143.295
- dvojezično šolstvo in šolstvo
z italijanskim učnim jezikom
RO Zveze združenj borcev NOV SRS
- Muzej ljudske revolucije
Republiška geodetska uprava
- geodetska dela na območju SRS
Republiški odbor zveze združenj
borcev NOV SRS
- Zdravstveno-rekreacijski center
za vojaške invalide in udeležence NOV v Strunjanu

382.712.000
503.040.000

13 . 3 88. 073 . 00 0
RS za finance
- odplačilo inozemskih dolgov
NB Jugoslavije
«
632.550.000
- odplačilo inozemskih dolgov
Jugoslovanski investicijski
banki
602.850.000
- odplačilo obroka kredita NB
559.720.000
Jugoslavije
- plačilo provizije NB Jugoslavije za sredstva, odstopljena
SRS v trajno last
4.537.000
plačilo obveznosti SRS na podlagi zakona o prenosu sredstev,
pravic in obveznosti na določene
TOZD
13.000.000
univerziada Zagreb
346.350.000
priloga poročevalca

5.506.707.000

5.506.707.000

518,8

1.983.762.000

186,9

71.421.nnn

71.421.000

176.0

71.421.000

176,0

670.153.000

670.153.000

527,1

228.858.000

180,0

1.790.133.000

1.790.133.000

467,7

790.133.000

206,5

2.967.000.000

589,8

885.350.000 176,0

3.000.000

101,5

8.000.000 101,5

23.190.397.000

23.190. 391000

173,2

23.190.397.000

173/2

2 3- 190 - 3 9 7.000

2"?. 190 . 397 . 000

1 73 , 2

2? .190 .397.000

173.2

1-133.754.000

1.133,754,000

179,2

1.133.754.000

179,2

1. 000.000.000

1-000.000.000

165,9

1.000.000.000

165,9

1. 000.000.000

1.000.000.000

178#7

1.000.000.000

178,7

4.537.000

4.537.000

100,0

4.537.000

100,0

13.000.000
346.350.000

13.000.000
346.350.000

100,0
100,0

13.000.000

100,0

346.350.000

100,0

2.967.000.000

7.881.800

4681 - Sredstva za druge splošne
družbene potrebe izven ob13.388.073.000

29-. 697.104.000

21

- sredstva za odplačilo anuitet
za kredite dane SAP Kosovo
40.000.000
- sredstva za premeščanje razlik,
nastalih zaradi različnih pogojev za vpis posojil in plasma
sredstev Sklada federacije za
kreditiranje hitrejšega razvoja gospodarsko manj razvitih
republik in AP
359.850.000
668.536.000
- sredstva za kritje tečajnih raz——■ —
10.809.216.000 19.024.220.000
SKUPAJ (461+463+464+465+468: 26.519.732.720 50.722.518.000

624.306.000

668.536.000. 176,0
19.024.220.000
51.346.824.000

668.536.000 176,0

176,0 19.024.220.000 176,0
193,5 46.442.098.000 175,0

PREDLOG ZAKONA
o spremembah in dopolnitvah zakona o davku iz
dohodka temeljnih organizacij združenega dela in
delovnih skupnosti (ESA-340)

1 oZYno-l
iVV S^ubesedilo:
Pščine SR Slovenije je na 83. seji dne 3.
12.
1987 določil
nE
GA
~^ ZAKONA
°i° ZAKONA
O SPREMEMBAH
DOPOLNITVAH
O DAVKU
IZ DOHODKA INTEMELJNIH
o^mzAcu združenega dela in delovnih skupkivam ga pošiljamo v obravnavo na podlagi prve alinee
267 č e a poslovnika
Slovenije3' 266
' "
Skupščine SR
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na podlagi 69
člena poslovnika Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije
in na podlagi 220. in 221. člena poslovnika Skupščine SR

1. člen
V zakonu o davku iz dohodka temeljnih organizacij združenega dela in delovnih skupnosti (Uradni list SRS, št. 18/80, 23/
83 in 40/85) se 4. člen spremeni tako, da se glasi:
»Davčna osnova, od katere se obračunava in plačuje davek,
je doseženi dohodek davčnega zavezanca, zmanjšan za:
- del dohodka, dosežen na podlagi razvojne premije ali na
drugi z zakonom predpisani podlagi za določene namene;
- del dohodka za obveznosti iz dohodka, ki niso odvisne od
velikosti ustvarjenega dohodka! razen denarnih kazni za
gospodarske prestopke in prekrške;
- osebne dohodke delavcev iz živega dela, vendar največ do
višine povprečnega osebnega dohodka v gospodarstvu SR
Slovenije v preteklem letu;
- 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 dosžen.«
2. člen
Osma alinea prvega odstavka 8. člena se spremeni tako, da
se glasi:
»- za uresničevanje skupnih programov razvoja, določenih
z družbenim planom SFR Jugoslavije.«
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Slovenije določil, da bodo kot njegovi predstavniki pri
delu skupščinskih delovnih teles sodelovali:
- Rudi ŠEPIČ, član Izvršnega sveta in republiški sekretar
za finance,
- Alenka MARKIČ, namestnica republiškega sekretarja
za finance,
- Miroslav ŽEMLJIC, namestnik republiškega sekretarja
za finance,
- Zvonko DRAKSLER, republiški svetovalec v Republiškem sekretariatu za finance in
- Marija FERLEŽ, pomočnica republiškega sekretarja za
finance.

3. člen
Za 8. c členom se doda nov, 8. č člen, ki se glasi:
8. č člen
Davčna osnova se zmanjša za del dohodka, doseženega na
delavca v novo uvedenih izmenah, s katerimi se povečuje
izkoriščanje zmogljivosti, in sicer za tri leta po uvedbi nove
izmene.«
4. člen
Za 11. členom se dodasta nova, 11. a člen in 11. b flen ki se
glasita:
*
11. a člen
Davčnim zavezancem s področja gospodarstva se plačilo
obračunanega davka zniža za 50% zneska, vloženega v izvajanje raziskovalnega dela preko raziskovalnih organizacij, registriranih za opravljanje te dejavnosti in visokošolskih organizacij, vendar največ do višine 50% obračunanega davka.
priloga poročevalca

11. b člen
Davčnim zavezancem s področja drobnega gospodarstva,
ki so bili na novo organizirani in so pričeli z dejavnostjo
z novimi zmogljivostmi, se plačilo obračunanega davka za
prva tri leta zniža in sicer:
- za prvo leto za 90%
- za drugo leto za 60%
- za tretje leto za 30%.
5. člen
16. člen se spremeni tako, da se glasi:

»Obveznost davčnega zavezanca za preteklo obračunsko
obdobje se ugotavlja in poračunava s periodičnim obračunom in z zaključnim računom po določbah zakona o celotnem prihodku in dohodku.«
6. člen
17. in 18. člen se črtata.
7. člen
Ta zakon začne veljati 1. januarja 1988.

OBRAZLOŽITEV
I. UVOD
Skupščina SR Slovenije je na sejah Zbora združenega dela
in Zbora občin dne 20. 11. 1987 obravnavala predlog za izdajo
zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o davku iz
dohodka temeljnih organizacij združenega dela in delovnih
skupnosti z osnutkom zakona. Zbora sta sprejela predlog za
izdajo zakona, prav tako pa sta se strinjala z združitvijo prve in
druge faze zakonodajnega postopka. Zbora sta Izvršnemu
svetu Skupščine SR Slovenije kot predlagatelju naročila, da
pripravi predlog zakona in da pri pripravi predloga pouči in
ustrezno upošteva predloge in pripombe delovnih teles
skupščine in zborov, pripombe skupnih delegatov ter pripombe delegatov na sejah zborov.
Na podlagi osnutka zakona ter predlogov in pripomb iz
skupščinske razprave je za razpravo v Skupščini SR Slovenije
pripravljen predlog zakona o spremembah in dopolnitvah
zakona o davku iz dohodka temeljnih organizacij združenega
dela in delovnih skupnosti (v nadaljnjem besedilu: zakon
o davku iz dohodka).
S predloženim predlogom zakona se obstoječi zakon
o davku iz dohodka usklajuje s spremembami medrepubliškega dogovora o usklajevanju davčnega sistema in medrepubliškega dogovora o temeljih davčne politike ter z novostmi
v zakonu o celotnem prihodku in dohodku. Glavne spremembe navedenih aktov se nanašajo na določitev davčne
osnove oziroma odbitnih postavk ter na nove olajšave pri
ugotavljanju davčne obveznosti.
Glede na to, da so bile obrazložitve predlaganih rešitev
obsežneje prikazane ob predlogu za izdajo zakona in osnutku
zakona, jih v skladu z določbami skupščinskega poslovnika
na tem mestu ne ponavljamo. V nadaljevanju te obrazložitve
je podrobneje prikazano, kateri predlogi in pripombe iz
skupščinske razprave ob predlogu za izdajo zakona in
osnutku zakona so upoštevani v tem predlogu in kako so
upoštevani ter katerih predlogov in pripomb iz skupščinske
razprave predlagatelj ni sprejel in zakaj jih ni mogel sprejeti.
II. PREGLED PREDLOGOV IN PRIPOMB IZ
SKUPŠČINSKE RAZPRA VE O PREDLOGU ZA
IZDAJO ZAKONA IN OSNUTKU ZAKONA, KI SO
l/ TEM PREDLOGU UPOŠTEVANI
Skupina delegatovza Zbor občin Skupščine SR Slovenije iz
občine Velenje in Gospodarska zbornica Slovenije sta predlagali, da se v zakonu upoštevajo dodatne olajšave za razvoj
drobnega gospodarstva. Potreba po takšnih olajšavah je bila
ugotovljena v obsežnih razpravah, ki so bile glede razvoja
drobnega gospodarstva letos organizirane v okviru Gospodarske zbornice Slovenije in družbeno političnih organizacij.
Po teh predlogih naj bi se z zakonom uvedle naslednje olajšave:
- organizacije združenega dela, ki opravljajo osebne storitve in storitve gospodinjstvom, naj bi bile oproščene plačevanja davka,
- za novo ustanovljene organizacije združenega dela
s področja drobnega gospodarstva naj bi se za prva tri leta
uveljavile olajšave v tem smislu, da bi se jim obračunani davek
v prvem letu poslovanja zmanjšal za 90%, v drugem letu za
60% in v tretjem letu za 30%.
priloga poročevalca

Navedene predloge predlagatelj v celoti sprejema. Drugo
navedeni predlog je realiziran s tem predlogom zakona, prvo
navedeni predlog pa s spremembo izvedbenega davčnega
zakona (v katerem se določajo davčne stopnje), ki je predložen Skupščini SR Slovenije hkrati s tem predlogom zakona.
III. PREGLED PREDLOGOV IN PRIPOMB IZ
SKUPŠČINSKE RAZPRA VE O PREDLOGU ZA
IZDAJO ZAKONA IN OSNUTKU ZAKONA, KI
V TEM PREDLOGU NISO UPOŠTEVANI
1. Skupina delegatov za zbor združenega dela Skupščine
SR Slovenije občine Maribor Tezno je dala k osnutku zakona
pripombo, da predložene spremembe ne vsebujejo olajšave
za izvoz in da so predvidene olajšave za zmanjšanje davčne
osnove za živo delo premajhne.
V zvezi z navedeno pripombo pripominjamo, da se s tem
zakonom urejajo le vprašanja, ki so povezana z usklajevanjem
s sprejetima medrepubliškima dogovoroma o usklajevanju
davčnega sistema in temeljih davčne politike, medtem ko je
problematika olajšave za izvoz že urejena v obstoječem
zakonu. Po obstoječi ureditvi se davčnim zavezancem - izvoznikom zmanjšuje davčna osnova za ustrezen delež v odvisnosti od vrednosti izvoza blaga in storitev. Če znaša odstotni
delež vrednosti izvoza blaga in storitev v celotnem prihodku
davčnega zavezanca več kot 40%, potem takšen zavezanec
sploh ne plačuje davka. Pripominjamo, da so olajšave za izvoz
med vsemi olajšavami pri davku iz dohodka po obsegu realizacije daleč najpomembnejše.
Glede odbitne postavke za osebne dohodke iz živega dela
je v predlogu zakona sprejeta rešitev, kot je bila uveljavljena
v medrepubliškem dogovoru o usklajevanju davčnega
sistema. Po tej rešitvi se kot odbitna postavka pri ugotavljanju
davčne osnove upoštevajo izplačani osebni dohodki delavcev
iz živega dela, vendar največ do višine povprečnega osebnega
dohodka v gospodarstvu republike v preteklem letu.
2. Več skupin delegatov je na sejah obeh zborov Skupščine
SR Slovenije predlagalo uvedbo davčnih olajšav za organizacije združenega dela v carinskih conah. Po teh predlogih naj
bi se sprejele naslednje davčne olajšave:
- del dohodka, ki ga je davčni zavezanec dosegel s poslovanjem v carinski coni, naj bi se odštel od davčne osnove,
- davčnim zavezancem, ki vlagajo sredstva v investicije
v carinski coni, naj bi se davčna osnova zmanjšala za štirikratni znesek takšnih naložb.
Navedeni predlogi po mnenju predlagatelja niso sprejemljivi, in sicer iz naslednjih razlogov:
- v obstoječi ureditvi so uveljavljene pomembne olajšave
za davčne zavezance, ki izvažajo na konvertibilno področje.
Tem davčnim zavezancem se davčna osnova zmanjšuje
v odvisnosti od realizirane vrednosti izvoza blaga In storitev,
povečane za izvozne stimulacije. Te olajšave veljajo za vse
izvoznike, in torej tudi za izvoznike, ki bodo opravljali dejavnost v carinski coni. Veljavne olajšave za Izvoznike so celo
večje, kot je predlagano v navedenih pripombah delegatov,
saj se že pri 40 odstotnem deležu izvoza v celotnem prihodku
davčna osnova zmanjša za 100 %. Takšne olajšave veljajo
seveda le za tiste zavezance v carinski coni, ki s svojo dejavnostjo realizirajo devizni priliv. UpravljaleI blagovno-transportnih centrov, ki so v pripombah posebej omenjeni, bodo
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torej lahko deležni izvoznih olajšav le v primeru, če bodo
dosegali ustrezen devizni priliv, (kar se lahko uredi s sporazumi z drugimi izvoznimi organizacijami). Za isti del devizne
realizacije namreč ni mogoče priznavati davčne olajšave
hkrati več zavezancem;
- v obstoječi ureditvi so davčne olajšave za izvoznike
odvisne od doseženega deviznega priliva; kot je podrobneje
prikazano že v prejšnjih točkah se za ustrezen delež deviznega priliva zmanjšuje davčna osnova. V obstoječi ureditvi ne
poznamo rešitve, da bi se kot davčna olajšava upoštevale tudi
naložbe v izvozno dejavnost. Če bi se sprejela predlagana
rešitev, po kateri naj bi se naložbe v carinsko cono upoštevale
kot davčna olajšava v štirikratnem znesku, potem bi bile
organizacije v carinski coni v ugodnejšem položaju kot davčni
zavezanci, ki zunaj te cone dosegajo devizne prilive. Izvozniki,
ki poslujejo zunaj carinske cone, delajo pod težjimi pogoji kot
organizacije v carinski coni, za katere veljajo obsežne olajšave oziroma ugodnosti glede uvoza opreme in surovin ter
plačevanja uvoznih carinskih dajatev. Zato bi uvedba takšne
olajšave za davčne zavezance v carinski coni postavila druge
davčne zavezance - izvoznike v neenakopraven položaj. Predlagana olajšava za naložbe v carinsko cono torej po našem
mnenju ni sprejemljiva; menimo, da so ustrezne vzpodbude
za poslovanje v carinskih conah zagotovljene z veljavnimi
zveznimi predpisi o olajšavah pri uvozu opreme in surovin in
pri plačevanju carinskih in drugih uvoznih dajatev ter veljavno
davčno olajšavo za doseganje deviznega priliva po republiškem zakonu.
IV. FINANČNE IN DRUGE POSLEDICE
S predloženimi spremembami in dopolnitvami zakona ne
bodo nastale nove finančne obveznosti za proračun SRS.
Predlagane rešitve, ki se nanašajo na oblikovanje davčne
osnove, bodo vplivale na strukturo davčne osnove oziroma
delež obdavčenega dohodka. Po veljavni ureditvi znaša delež
obdavčenega dohodka, brez upoštevanja davčnih olajšav,
okoli 51,7% (po podatkih iz obračuna davka iz dohodka TOZD
in delovnih skupnosti za obdobje januar-september 1987),
medtem ko bi znašal po predlaganih rešitvah okoli 50%.
Zmanjšanje deleža davčne osnove v dohodku je predvsem
posledica povečane odbitne postavke osebnih dohodkov.
Ocenjujemo, da navedeno zmanjšanje davčne osnove ne
narekuje korekcije davčnih stopenj.
V nadaljevanju je prikazana struktura davčne osnove za leto
1987 (po obstoječi in novi ureditvi)
Struktura davčne osnove za obdobje januar-september
1987 po obstoječi ureditvi:
Doseženi dohodek:
iqq q
Odbitne postavke
4g' 1
- od tega:
- delovne skupnosti
75
- zakonske obveznosti
19 4
- 70% 0 OD v preteklem letu
20^6
Davčna osnova:
51 '9
Struktura davčne osnove za obdobje januar-september
1987 po predlagani ureditvi:
Razporejeni dohodek:
100 0
Odbitne postavke
49'g
- od tega:
- razvojne premije
_
- obveznosti neodvisne
od dohodka
155
- OD v gospodarstvu v
v preteklem letu
34 4
Davčna osnova
5q'i
Vir: podatki iz obračuna davka iz dohodka TOZD in delovnih skupnosti in periodičnih obračunov gospodarstva za obdobje ianuar-seDtember 1987
Glede novih olajšav za spodbujanje uvajanja večizmenskega dela v okviru obstoječih kapacitet, vlaganja sredstev
v skupne programe razvoja, dogovorjene v okviru družbenega
plana Jugoslavije ter usmerjanja sredstev za dejavnosti raziskovalnih organizacij menimo, da ne bodo pomembneje vplivale na oblikovanje davčne osnove v začetnem obdobju.
^a^?n. *uc*' ne
povzročil povečanja administrativnosttehničnih in drugih strokovnih opravil pri uporabnikih družbe24

nih sredstev. Uvajanje novih izračunov in evidenc, kar bo
povzročilo dodatno administrativno-tehnično delo tako pri
davčnih zavezancih kot v postopku preverjanja pravilnosti
obračunov davčne obveznosti, bo potrebno le pri ugotavljanju tistega dela doseženega dohodka po delavcu v novouređenih izmenah, s katerimi se povečuje izkoriščanje zmogljivosti.

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 v delovni ali drugi organizaciji združenega dela;
- obveznosti, določene z zakonom ali na podlagi zakona;
- 70% povprečnih osebnih dohodkov delavcev v SR Sloveniji v preteklem letu;
- 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.
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 proizvodnje zmogljivosti v državah v razvoju;
- v razvoj višjih oblik obmejnega gospodarskega sodelovanja;
- v predelavo odpadkov za pridobivanje surovin;
- v izgradnjo čistilnih naprav za vodo in zrak;
- v opremo, ki se uporablja za raziskovalno delo;
- v pridobitev materialnih pravic domačega izvora, ki se
v skladu z zakonom štejejo za osnovna sredstva, in sicer
patenti, licence, modeli, vzorci in žigi, ter v opremo za uvedbo
teh materialnih pravic v proizvodnjo;
- v naložbe za uvajanje večizmenskega 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 območju manj razvitih republik
v SFR Jugoslaviji.
Podrobnejše določbe o tem, kaj se šteje za vlaganje po
prejšnjih odstavkih, predpiše Izvršni svet Skupščine SR Slovenije.
priloga poročevalca
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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
zakona o ugotavljanju in razporejanju celotnega prihodka in
dohodka ter o ugotavljanju in razporejanju prihodka.
17. člen
Če je davčni zavezanec plačal z akontacijami manjši znesek, kot bi bil dolžan plačati po obračunu davka ob periodičnem obračunu oziroma zaključnem računu, mora razliko med
plačanimi akontacijami in obračunano obveznostjo vplačati

hkrati s predložitvijo periodičnega obračuna oziroma zaključnega računa.
18. člen
Če je davčni zavezanec plačal z akontacijami večji znesek,
kot bi bil dolžan plačati po obračunu davka ob periodičnem
obračunu oziroma zaključnem obračunu, predloži službi
družbenega knjigovodstva nalog za vračilo preveč plačanega
davka.
Če davčni zavezanec ne predloži naloga za vračilo preveč
plačanega davka, se mu ta znesek šteje za delno vnaprejšnje
plačilo naslednjih akontacij.

PREDLOG ZAKONA
o ureditvi obveznosti obračunavanja
amortizacije za določena osnovna sredstva za leta
1988 do 1990 (ESA-341)
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na 83. seji dne 3. 12.
1987 določil besedilo:
- PREDLOGA ZAKONA O UREDITVI OBVEZNOSTI
OBRAČUNAVANJA AMORTIZACIJE ZA DOLOČENA
OSNOVNA SREDSTVA ZA LETA 1988 DO 1990,
ki vam ga pošiljamo v obravnavo na podlagi prve alinee
215. člena, 266. in 267. člena poslovnika Skupščine SR
Slovenije.
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na podlagi 69.
člena poslovnika Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije
in na podlagi 220. in 221. člena poslovnika Skupščine SR
1. člen
Uporabniki družbenih sredstev iz naslednjih področij dejavnosti po odloku o enotni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list
SFRJ št. 34/76, 62/77, 72/80, 77/82 in 71/83):
1. področje 12- izobraževanje, znanost, kultura in informacije razen skupine 12031 — založniška in časopisno založniška
dejavnost, skupine 12035 - radio in televizija in skupine 12036
- kinematografija

Slovenije določil, da bodo kot njegovi predstavniki pri
delu skupščinskih delovnih teles sodelovali:
- Rudi ŠEPIĆ, član Izvršnega sveta in republiški sekretar za finance,
- Alenka MARKIČ, namestnica republiškega sekretarja
za finance,
- Miroslav ZEMLJIČ, namestnik republiškega sekretarja
za finance,
- Zvonko DRAKSLER, republiški svetovalec v Republiškem sekretariatu za finance in
- Drago KOLMAN, pomočnik republiškega sekretarja
za finance.
2. področje 13 - zdravstveno in socialno varstvo, razen
skupine 13016 - lekarne
obračunavajo amortizacijo za leta 1988 do 1990 za gradbene objekte, ki jih v svojih poslovnih knjigah vodijo kot
osnovno sredstvo v znesku, ki so ga za ta namen prejeli
v celotnem prihodku oziroma prihodkih.
2. člen
Ta zakon začne veljati 1. januarja 1988.

OBRAZLOŽITEV
Zbor združenega dela in Zbor občin Skupščine SR Slovenije sta na zasedanju dne 20. novembra 1987 obravnavala in
sprejela predlog za izdajo zakona o ureditvi obveznosti obračunavanja amortizacije za določena osnovna sredstva za leta
1988 do 1990 z osnutkom zakona.
Ob obravnavi predloga za izdajo z osnutkom navedenega
zakona tako v delovnih telesih obeh zborov kot na samem
zasedanju zborov niso bile izrečene vsebinske pripombe ali
spreminjevalni predlogi, zato predlagatelj zakona v obrazložitvi ne ponavlja razlogov za sprejetje tega zakona, ker jih je
podrobneje utemeljil v predlogu za izdajo zakona. Skupina.
delegatov prosvetovno-kulturnega področja 3. okoliša s sedežem v občini Ljubljana Vič-Rudnik je na zasedanju Zbora
združenega dela podprla sprejetje zakona, ob tem pa opozorila na težave pri vzdrževanju in obnovi objektov v organizacijah s področja vzgoje in izobraževanja ter drugih družbenih
dejavnosti glede na to, da iz prispevnih stopenj ni mogoče
hkrati zagotavljati sredstev za financiranje stroškov vzdrževanja in amortizacijo. Pri tem so se zavzeli za opredelitev dolgoročne rešitve za izboljšanje sedanjega stanja na tem področju
tudi s finančnega vidika.

Predlagatelj zakona se je, zavedajoč navedenega problema,
odločil za ureditev, ki jo predlaga. K takšni ureditvi navaja tudi
novi obračunski sistem, ki po eni strani z obvezno revalorizacijo družbenih sredstev povečuje stroškovno obremenitev
organizacij združenega dela s področja družbenih dejavnosti,
po drugi strani pa z načinom zagotavljanja sredstev za financiranje teh dejavnosti iz dohodka gospodrastva onemogoča,
da bi lahko pokrivale v celoti vse stroške (zlasti amortizacijo in
investicijsko vzdrževanje). V obračunskem sistemu sta amortizacija in investicijsko vzdrževanje kot strošek poslovanja
vsebinsko različni kategorij, ki ju je potrebno pokriti iz celotnega prihodka obračunske dobe, na katero se nanašajo.
Takšna ureditev pa terja, da je v sistemu svobodne menjave
dela na področju družbenih dejavnosti treba izvajalskim organizacijam združenega dela v obdobjih, ko je potrebno na
objektih opraviti vzdrževalna dela zagotoviti, kot prihodek
posebej sredstva za plačilo teh del, posebej pa sredstva za
kritje obračunane amortizacije. Glede na to, da se izgradnja
nadomestnih gradbenih objektov v teh dejavnostih za katero
se med drugim uporabljajo sredstva obračunane amortizacije, opravlja v daljših rokih v primerjavi z vzdrževalnimi deli,
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je utemeljeno v letih, ko se opravljajo tovrstna dela, zagotavljati sredstva le za ta namen, obračun amortizacije pa odložiti.
S sprejetjem zakona ne Podo nastopile obveznosti za proračune družbenopolitičnih skupnosti, niti ne obveznosti, za
katere bi bilo potrebno zagotavljati dodatna sredstva v okviru

samoupravnih interesnih skupnosti. Glede na to, da se bo
obračun amortizacije opravljal na ta način in postopkih, ki je
določata zakon o amortizaciji družbenih sredstev, se z uveljavitvijo predlaganega zakona ne bo povečal obseg administrativno tehničnih opravil, ki bi zahteval nove namestitve delavcev ali dodatna sredstva.

PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA
o spremembah in dopolnitvah zakona o določitvi
stopenj in nekaterih olajšav za davek iz dohodka
temeljnih organizacij združenega dela in delovnih
skupnosti v letih 1986 do 1990, s predlogom
zakona (ESA-378)
Izvršni svet Skuščine SR Slovenije je na 83. seji dne 3. 12.
1987 določil besedilo:
- PREDLOGA ZA IZDAJO ZAKONA O SPREMEMBAH IN
DOPOLNITVAH ZAKONA O DOLOČITVI STOPENJ IN NEKA TERIH OLAJŠAV ZA DAVEK IZ DOHODKA TEMELJNIH ORGANIZACIJ ZDRUŽENEGA DELA IN DELOVNIH SKUPNOSTI
V LETIH 1986 DO 1990, S PREDLOGOM ZAKONA,
ki vam ga pošiljamo v obravnavo na podlagi prve alinee 215.
člena, 266., 267. in 312. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije s predlogom, da ga uvrstite na seje zborov 25. 12. 1987.
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije predlaga Skupščini SR
Slovenije, da hkrati obravnava in sprejme predlog za izdajo
zakona s predlogom zakona po skrajšanem postopku, ker se
s tem zakonom zmanjšujejo davčne obveznosti določenih
organizacij združenega dela.
Socialistična republika Slovenija
REPUBLIŠKI SEKRETARIRATZA FINANCE
LJUBLJANA
POVZETEK
S predlogom zakona se predlagata dve spremembi
glede davčnih stopenj, in sicer:
- davčni zavezanci s področja železniškega prometa se
I. Ustavna podlaga
Ustavna podlaga za sprejetje zakona je utemeljena
v naslednjih določbah Ustave SR Slovenije:
- prvi odstavek 35. člena in prvi odstavek 109. člena - kjer
je določeno, da za zadovoljevanje splošnih družbenih potreb,
ki se financirajo iz proračuna družbenopolitičnih skupnosti,
plačujejo delavci v združenem delu tem družbenopolitičnim
skupnostim davek iz dohodka temeljne organizacije združenega dela;
- drugi odstavek 109. člena in 7. točka prvega odstavka
321. člena - kjer je določeno, da se sistem financiranja
družbenopolitičnih skupnosti ter sistem, viri in vrste davkov
določajo z zakonom;
- četrti odstavek 109. člena - po katerem družbenopolitične skupnosti samostojno določajo višino davkov, taks in
drugih davščin, ki so v skladu z zakonom njihov dohodek.
II. Razlogi za sprejetje zakona in ocena obstoječe
ureditve
Z zakonom o davku iz dohodka temeljnih organizacij združenega dela in delovnih skupnosti (Uradni list SRS, št. 18/80,
23/83 in 40/85) so urejena vsa temeljna vprašanja v zvezi
z obračunavanjem in plačevanjem tega davka. Urejanje dolo26

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na podlagi 69. člena
poslovnika Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije in na
podlagi 220. in 221. 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,
- Alenka MARKIČ, namestnica republiškega sekretarja za
finance,
- Miroslav ZEMLJIČ, namestnik republiškega sekretarja za
finance,
- Zvonko DRAKSLER, republiški svetovalec v Republiškem
sektretariatu za finance in
- Marija FERLEŽ, pomočnica republiškega sekretarja za
finance.
razvrščajo v prioritetne dejavnosti, ki plačujejo davek po
nižji davčni stopnji - 1,3%; (sedaj plačujejo po stopnii
4,2%)
- davčni zavezanci s področja osebnih storitev in storitev gospodinjstvom se oproščajo plačevanja davka iz do-'
hodka.
Sprememba, ki se nanaša na davčne zavezance
s področja železniškega prometa, velja že za obračun
davka za leto 1987.
čenih vprašanj, ki pomenijo izvajanje tekoče davčne in ekonomske politike, pa je v navedenem zakonu prepuščeno
posebnim izvedbenim davčnim zakonom. Tak izvedbeni
davčni zakon je bil sprejet za tekoče srednjeročno obdobje
1986 do 1990. Z zakonom o določitvi stopenj in nekaterih
olajšav za davek iz dohodka temeljnih organizacij združenega
dela in delovnih skupnosti v letih 1986 do 1990 (Uradni list
SRS, št. 43/85 in 51/86 - v nadaljnjem besedilu: zakon o določitvi stopenj) sta za plačevanje davka določeni dve stopnji. Po
prvi, splošni stopnji - 4,2% plačujejo davek vsi davčni zavezanci razen tistih, ki so s planskimi akti razvrščeni v prioritetne dejavnosti in plačujejo davek po nižji stopnji. Po tej nižji
davčni stopnji - 1,3% plačujejo davek davčni zavezanci ki
opravljajo prioritetne dejavnosti.
Med zavezanci, ki plačujejo davek po splošni stopnji 4,2%,
so po obstoječi ureditvi tudi temeljne organizacije združnega
dela s področja železniškega prometa. V okviru razprav
o ukrepih za razreševanje problematike Železniškega gospodarstva Ljubljana je bilo sprejeto stališče, da se poleg drugih
ukrepov sprejme tudi rešitv, da se ti davčni zavezanci uvrstijo
med perioritetne dejavnosti, ki plačujejo davek iz dohodka po
nižji stopnji. Izvedba navedenega ukrepa se predlaga s tem
predlogom za izdajo zakona.
V okviru skupščinskih razprav o predlogu za izdajo zakona
o spremembah in dopolnitvah zakona o davku iz dohodka
priloga poročevalca

temeljnih organizacij združenega dela in delovnih skupnosti
je bila dana pobuda, da se davčni zavezanci, ki opravljajo
osebne storitve in storitve gospodinjstvom, oprostijo plačevanja davka. Takšno pobudo je predlagatelj zakona sprejel,
vendar jo je treba glede na vsebino obeh zakonov realizirati
z zakonom, o določitvi stopenj in ne s spremembo sistemskega davčnega zakona. Zato se s tem zakonom predlaga tudi
realizacija navedene pobude.
III. Predlagane rešitve
1. Problemi in težave, v katerih poslujejo temeljne organizacije združenega dela s področja železniškega prometa, so bili
podrobneje prikazani v okviru razprav ob sprejemanju zakona
o prispevku za pokrivanje dela stroškov enostavne reprodukcije Železniškega gospodarstva Ljubljana za leto 1987. Da bi
se olajšal položaj Železniškega gospodarstva Ljubljana, predlagamo spremembo zakona o določitvi stopenj v tem smislu,
da se davčni zavezanci s področja železniškega prometa
razvrstijo v skupino prioritetnih dejavnosti, ki plačujejo davek
po nižji davčni stopnji - 1,3%. Predlagamo, da se navedena
sprememba uveljavi že za leto 1987, tako da bodo navedeni
davčni zavezanci uveljavili znižanje davčne obveznosti po
obračunu davka na podlagi zaključnega računa za leto 1987.
2. V skladu s pripombami v skupščinski razpravi ob predlogu za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah o davku

iz dohodka temeljnih organizacij združenega dela in delovnih
skupnosti predlagamo, da se davčni zavezanci, ki opravljajo
osebne storitve in storitve gospodinjstvom, oprostijo plačevanja davka. S tem bo za navedene organizacije, ki opravljajo
deficitarno dejavnost, omogočena delna razbremenitev cene
storitev, kar bo vplivalo na povečanje njihove akumulativne
sposobnosti in izboljšanje kvalitete storitev.
IV. Finančne in druge posledice
Davčna obveznost zavezancev s področja železniškega prometa je za obdobje januar-september 1987 znašala 82,4 milj.
din. Preusmeritev zavezancev v skupino, ki obračunava davek
po nižji stopnji, bi pomenila, da bi za isto obdobje obračunali
le okoli 24,7 milj. din. V celoti se bo torej njihova davčna
obveznost zmanjšala za okoli 70%.
Zavezanci s področja osebnih storitev so za isto obdobje
obračunali davek po nižji stopnji 1,3% v višini 43,8 milj. din, ki
ga po predlagani ureditvi v bodoče ne bi več bili dolžni
obračunavati.
Predlagatelj ocenjuje, da so finančni učinki predlaganih
rešitev taki, da ne vplivajo odločilno na prilive prihodkov iz
naslova davka iz dohodka temeljnih organizacij združenega
dela in delovnih skupnosti, saj znašajo le okoli 0,2% obračunanega davka za to obdobje.

PREDLOG ZAKONA
o spremembah in dopolnitvah zakona o določitvi stopenj in
nekaterih olajšav za davek iz dohodka temeljnih organizacij
združenega dela in delovnih skupnosti v letih 1986 do 1990
1. člen
V 1. členu zakona o določitvi stopenj in nekaterih olajšav za
davek iz dohodka temeljnih organizacij združenega dela in
delovnih skupnosti v letih 1986 do 1990 (Uradni list SRS, št.
43/85 in 51/86), se besedilo v oklepaju nadomesti z besedilom
»(Uradni list SRS, št. 18/80, 23/83, 40/85 in /87)«.
2. člen
V drugi alinei 2. člena se za besedo »elektrogospodarstva",
doda besedilo »železniškega prometa«, besedilo »s področja
obrti in osebnih storitev« pa se nadomesti z besedilom »s

področja obrtnih storitev in popravil«.
3. člen
V 5. členu se za besedilom »trgovine na drobno s knjigami«
postavi vejica in doda besedilo »osebnih storitev in storitev
gospodinjstvom«.
4. člen
Ta zakon začne veljati 1. januarja 1988, določbe 2. zakona,
ki se nanašajo na davčne zavezance s področja železniškega
prometa, pa se uporabljajo tudi za obračun davčne obveznosti za leto 1987.

OBRAZLOŽITEV
S predloženim predlogom se predlagata dve spremembi
obstoječe ureditve glede davčnih stopenj. S prvo spremembo
se davčni zavezanci s področja železniškega prometa uvrščajo med prioritetne dejavnosti, ki plačujejo davek po nižji
stopnji - 1,3%. Takšna rešitv naj bi veljala že za obračun
davka za leto 1987. Predlagana rešitev izhaja iz stališče
o ukrepih za izboljšanje materialnega položaja Železniškega
gospodarstva Ljubljana, ki so bila sprejeta v okviru priprav za
zakon o prispevku za pokrivanje dela stroškov enostavne
reprodukcije Železniškega gospodarstva Ljubljana v letu
1987.
Z drugo spremembo se predlaga, da se davčni zavezanci
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s področja drobnega gospodarstva, ki opravljajo osebne storitve in storitve gospodinjstvom, oprostijo plačevanja davka iz
dohodka. Predlog za takšno rešitev so podali delegati na
sejah zborov Skupščine SR Slovenije na seji dne 20. 11. 1987
ob razpravi o predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah
zakona o davku iz dohodka temeljnih organizacij združenega
dela in delovnih skupnosti.
Sprememba 1. člena veljavnega zakona je redakcijskega
značaja, po kateri se pri citiranju veljavnega zakona navaja
tudi zadnja sprememba, ki bo obravnavana na sejah zborov
Skupščine SR Slovenije hkrati s tem predlogom zakona.
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PREDLOG ZAKONA
o spremembah in dopolnitvah zakona
o pokojninskem in invalidskem zavarovanju
(ESA-253)
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na 83. seji dne 3.
12. 1987 določil besedilo:
- PREDLOGA ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O POKOJNINSKEM IN INVALIDSKEM ZAVAROVANJU,
ki vam ga pošiljamo v obravnavo na podlagi prve alinee
215. člena, 266. in 267. člena poslovnika Skupščine SR
Slovenije.
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na podlagi 69.
člena poslovnika Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije
l. člen
V 14. členu zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list SRS, št. 27/83 in 21/87) se doda nov drugi
odstavek, ki se glasi:
»Delavec, ki mu je prenehalo delovno razmerje zaradi stečaja ali redne likvidacije organizacije združenega dela ali
zaradi stečaja nad obratovalnico samostojnega obrtnika, je
obvezno zavarovan tudi po prenehanju zavarovanja iz prejšnjega odstavka, dokler prejema denarno nadomestilo po
predpisih o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti.«
2. člen
V 24. členu se za tretjim odstavkom dodata nova četrti in
peti odstavek, ki se glasita:
»Delavcu, ki mu je prenehalo delovno razmerje zaradi stečaja ali redne likvidacije organizacije združenega dela ali
zaradi stečaja nad obratovalnico samostojnega obrtnika, in
mu ni možno zagotoviti druge ustrezne zaposlitve, se predčasna pokojnina odmeri tako, da se starostna pokojnina, do
katere bi imel pravico glede na pokojninsko dobo, zmanjša za
vsako leto predčasnega odhoda v pokoj pred izpolnitvijo
starosti 60 let (moški) oziroma 55 let (ženska) za 0,5%.
Delavec mora zahtevi za uveljavitev pravice do predčasne
pokojnine iz prejšnjega odstavka priložiti potrdilo pristojne
skupnosti za zaposlovanje, da mu ni možno zagotoviti
ustrezne zaposlitve.«
Sedanji četrti odstavek postane šesti odstavek.
3. člen
Besedilo 32. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Pravice do varstvenega dodatka nimajo zavarovanci iz
tretjega odstavka 10. člena in 11. člena tega zakona ter uživalci predčasne pokojnine, dokler preiemaio zmanjšano

in na podlagi 220. in 221. člena poslovnika Skupščine SR
Slovenije določil, da bodo kot njegovi predstavnik/ pri
delu skupščinskih delovnih teles sodelovali:
- Peter TOŠ, član Izvršnega sveta in predsednik Republiškega komiteja za delo,
- Miran KALČIČ, namestnik predsednika Republiškega
komiteja za delo,
- Ana FROHLICH, pomočnica predsednika Republiškega komiteja za delo in
- Marko ŠTROVS, pomočnik predsednika Republiškega komiteja za delo.
pokojnino, razen uživalcev predčasne pokojnine iz četrtega
odstavka 24. člena tega zakona.«
4. člen
V prvem odstavku 138. člena se številka »10.000« nadomesti s številko »50.000«, številka »100.000« pa s številko
»500.000«.
V drugem odstavku se številka »1.000« nadomesti s številko
»5.000«, številka »10.000« pa s številko »100.000«.
5. člen
V 139. členu se številka »10.000« nadomesti s številko
»50.000«, številka »100.000« pa s številko »500.000«.
6. člen
V 162. členu se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»Ne glede na določbi prvega in drugega odstavka se zavarovancem iz drugega odstavka 14. člena tega zakona v pokojninsko dobo všteva kot zavarovalna doba tudi čas opravljanja
dejavnosti iz 159., 160. in 161. člena tega zakona, če so
plačani prispevki za kritje obveznosti iz pokojninskega in
invalidskega zavarovanja.«
7. člen
Uživalec pravice do predčasne pokojnine, ki je uveljavil
pravico po 1. 1. 1987, lahko zahteva, da se mu pokojnina
ponovno oameri po določbah tega zakona, če je to zanj
ugodnejše.
Pravica določena po prejšnjem odstavku, gre uživalcu od
prvega dne naslednjega meseca po vložitvi zahteve.
8. člen
Ta zakon začne veljati 1. 1. 1988.

OBRAZLOŽITEV
l.
Skupščina SR Slovenije je na sejah zborov dne 20. 11. 1987
in na seji Skupščine Skupnosti socialnega varstva Slovenije
2
?i.'1- 1987' ki enakopravno odloča s pristojnimi zbori
Skupščine SRS, obravnavala in sprejela osnutek zakona
o spremembah in dopolnitvah zakona o pokojninskem in
invalidskem zavarovanju. Izvršnemu svetu Skupščine SR Slovenije je naložila, da pripravi predlog zakona, pri tem pa
prouči m ustrezno upošteva pripombe, predloge in stališča
delovnih teles skupščine ter pripombe, predloge in stališča
skupin delegatov, dane na sejah zborov.
Predlagatelj je pri pripravi predloga zakona proučil vse
pripombe, mnenja, predloge in stališča, ki so se izoblikovala
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ob obravnavi dopolnjenega osnutka zakona, ter pri njihovem
upoštevanju zlasti izhajal iz temeljnih ciljev predlaganih sprememb in dopolnitev napovedanih že v predlogu za izdajo
zakona.
II.
Pri oblikovanju predloga zakona je predlagatelj upošteval:
- predlog skupine delegatov vseh zborov Skupščine SR
Slovenije za družbene dejavnosti, da bi bilo potrebno z vidika
24. člena zakona jasneje napisati, da se odstotno zmanjšanje
starostne pokojnine zaradi predčasne upokojitve nanaša le na
manjkajoča leta starosti, ne pa tudi na manjkajoča leta pokojninske dobe. Ta predlog je v celoti upoštevan s preoblikovapriloga poročevalca

njem 2. člena predloga zakona in ne pomeni vsebinske spremembe, temveč le redakcijski popravek;
- predlog Zakonodajno-pravne komisije Skupščine SR Slovenije, naj se določba 5. člena osnutka redakcijsko preoblikuje in ga vključil v predlog zakona kot nov tretji odstavek
162. člena zakona.
III.
Predlagatelj v fazi priprave predloga zakona ni mogel upoštevati zlasti tistih pripomb, predlogov in stališč, ki bodisi
terjajo temeljitejšo proučitev, bodisi presegajo namen predlaganih sprememb in dopolnitev zakona:
- SOZD Iskra je v obravnavi dopolnjenega osnutka zakona
podala pobudo, naj se v spremembe in dopolnitve zakona
vnese možnost dokupa zavarovalne dobe. To možnost naj bi
imeli delavci, ki so že dopolnili starost, potrebno za priznanje
pravice do starostne pokojnine ali predčasne starostne pokojnine, in katerih delo v temeljni organizaciji ni več potrebno
zaradi tehnoloških in ekonomskih razlogov Dokupiti bi bilo
mogoče le toliko dobe, da bi dopolnili minimalno pokojninsko
oziroma zavarovalno dobo, ki je potrebna za priznanje teh
pravic, vendar največ tri leta.
V razpravi v delovnih telesih in na zasedanju zborov Skupščine SR Slovenije je bilo sprejeto stališče, da je pobudo SOZD
Iskra potrebno obravnavati kot eno izmed možnih oblik reševanja problematike presežnih delavcev, vendar jo je pred
morebitno vgraditvijo v zakon o pokojninskem in invalidskem
zavarovanju potrebno temeljito proučiti. Predvsem je
potrebno ugotoviti njeno skladnost s temeljnimi načeli pokojninskega in invalidskega zavarovanja ter ugotoviti njene
dimenzije in materialne posledice, pa tudi učinke z vidika
socialnega in materialnega položaja delavcev v združenem
delu nasploh. Pri tem je potrebno upoštevati tudi spremembe
zakonodaje na tem področju, saj se v programu racionalizacije porabe na področju pokojninskega in invalidskega zavarovanja predlaga tudi proučitev primernosti nekaterih rešitev
glede dokupa pokojninske dobe v drugih republikah z vidika
skladnosti s temeljnimi načeli pokojninskega in invalidskega
zavarovanja.
Pobudo je zato možno obravnavati in eventualno upoštevati
šele ob prvi naslednji reviziji zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju in sicer na podlagi vseh podatkov, iz
katerih bo možno oceniti učinke predlagane spremembe.
Glede na dejstvo, da bi uvedba možnosti za dokup pokojninske dobe predstavljala delno odstopanje od načel in stališč, ki so bila upoštevana pri pripravi veljavnega zakona
o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, pa te pobude
tudi ni možno obravnavati v sklopu predlaganih sprememb
zakona, ki v celoti temeljijo na navedenih stališčih in rešujejo
v tem trenutku le problematiko delavcev, ki jim delovno razmerje preneha zaradi prenehanja organizacije združenega
dela oziroma stečaja nad obratovalnico samostojnega obrtnika, brez poseganja v že sprejeta načela.
- Predlagatelj tudi ni mogel slediti pobudi delegatov 1., 2.,
3., 4. in 5. okoliša delegiranih s področja obrtnih in podobnih
dejavnosti Zbora združenega dela Skupščine SR Slovenije,
naj bi določilo 24. člena zakona spremenili tako, da bi imeli
pravico do predčasne upokojitve tudi delovni ljudje, ki na
območju SR Slovenije z osebnim delom s sredstvi, ki so
lastnina občanov, samostojno opravljajo gospodarsko dejavnost kot edini aH glavni poklic. Takšne pobude so bile že
obravnavane ob sprejemanju zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju in nato ponovno v letu 1986 ter so bile
zavrnjene iz razlogov, ki še vedno obstajajo. Poleg tega gre za
vprašanja, ki presegajo domet predloženih sprememb in
dopolnitev zakona, ki se nanašajo izključno na zagotavljanje
socialne varnosti delavcev, ki jim preneha delovno razmerje
zaradi prenehanja organizacije združenega dela oziroma stečaja nad obratovalnico samostojnega obrtnika.
- Predlagatelj je ugotovil, da pobud skupin delegatov za
delegiranje delegatov v Zbor združenega dela iz občin Celje in
Maribor-Pobrežje, naj se ob naslednjih spremembah in dopolnitvah zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju
proučijo možnosti za opredelitev ugodnejših pogojev za upokojitev določenih skupin zavarovancev (32. člen zakona
o temeljnih pravicah iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja) in možnosti za določitev ugodnejših pogojev za
priloga poročevalca

odmero predčasne pokojnine delovnim invalidom s preostalo
delovno zmožnostjo (24. člen zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju), ki so dopolnili starost za priznanje te
pravice, ni možno vgraditi v predlog zakona. Pobudi, ki se
nanašata, kot navajata tudi skupini delegatov, na eventualne
bodoče spremembe in dopolnitve zakona, namreč presegata
okvire sedaj predlaganih sprememb in dopolnitev zakona.
IV.
Glede na določbo drugega odstavka 114. člena zakona bi se
s predlagano spremembo oziroma dopolnitvijo 14. člena
zakona povečale obveznosti skupnosti za zaposlovanje, ki so
zavezanke za plačilo prispevkov za to zavarovanje. Te skupnosti pa lahko vplivajo na višino odhodkov za ta namen
z intenziviranjem svojih aktivnosti pri iskanju ustreznih zaposlitev za delavce, ki uveljavljajo pravice iz zavarovanja za
primer brezposelnosti.
Ob predpostavki, da bi zaradi spremembe 24. člena zakona
uživalo predčasno pokojnino v povprečju 1.500 uživalcev, ki
bi se upokojili s starostjo in pokojninsko dobo, s katero se
v povprečju upokojujejo predčasni upokojenci, in bi med
njimi tretjina prejemala varstveni dodatek v povprečnem znesku, se bi obveznosti skupnosti pokojninskega in invalidskega zavarovanja povečale za cca 220 milijonov din (cene iz
leta 1987) oziroma za 0,03% vseh letnih odhodkov. Ob tem se
hkrati zmanjšujejo odhodki skupnosti za zaposlovanje, kar
zmanjšuje skupne družbene izdatke. To pa zaradi tega, ker bi
se zaradi sprememb zakona v povezavi s spremembami in
dopolnitvami zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer
brezposelnosti določeno število prejemnikov nadomestil za
čas brezposelnosti predčasno upokojilo, skupnosti za zaposlovanje pa ne bi izplačevale denarnih nadomestil in prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje v času obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja, kar v določenih primerih pomeni celo zmanjšanje skupnih družbenih
obveznosti kljub preusmeritvi od skupnosti za zaposlovanje
na skupnost pokojninskega in invalidskega zavarovanja.
Za izvajanje zakona ne bo potrebno spreminjati ali dopolnjevati samoupravnih splošnih aktov Skupnosti pokojninskega in invalidskega zavarovanja in organizacij združenega
dela.
DOLOČBE ZAKONA O POKOJNINSKEM
IN INVALIDSKEM ZAVAROVANJU, KI SE
SPREMINJAJO (Uradni list SRS, št. 27/
83 in 21/87)
14. člen
Osebe, ki prejemajo denarno nadomestilo za primer brezposelnosti v skladu s predpisi o zaposlovanju in zavarovanju
za primer brezposelnosti, so zavarovane za čas prejemanja
takega nadomestila, vendar največ eno leto.
24. člen
Zavarovanec lahko predčasno uveljavi starostno pokojnino,
ko dopolni najmanj 35 let pokojninske dobe in 55 let starosti
(moški) oziroma 30 let pokojninske dobe in 50 let starosti
(ženske).
Predčasna pokojnina se odmeri tako, da se starostna pokojnina, do katere bi imel zavarovanec pravico glede'.na pokojninsko dobo, če bi dopolnil starost 60 let, oziroma zavarovanka, če bi dopolnila starost 55 let, zmanjša za vsako leto
predčasnega odhoda v pokoj in krajše pokojninske dobe.
Odstotek zmanjšanja pokojnine iz prejšnjega odstavka
določi skupnost s samoupravnim splošnim aktom, tako da
dobi pri enaki starosti višjo pokojnino zavarovanec z daljšo
pokojninsko dobo.
Pravice do predčasne pokojnine nimajo zavarovanci
iz 9.,
J
10. in 11. člena tega zakona.
32. člen
Pravice do varstvenega dodatka nimajo uživalci predčasne
pokojnine, dokler prejemajo zmanjšano pokojnino, ter zavarovanci iz tretjega odstavka 10. člena in 11. člena tega zakona.
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138. člen
Z denarno kaznijo od 10.000 din do 100.000 din se kaznuje
za prekršek organizacija združenega dela:
1. če ne prijavi v zavarovanje združenega kmeta ali ne
prijavi sprememb med zavarovanjem ali vloži prijavo po izteku
predpisanega roka (drugi odstavek 94. člena in 97. člena);
2. če ne vloži prijave o ponovni sklenitvi delovnega razmerja
z uživalcem pokojnine ali jo vloži po izteku predpisaneaa roka
(75. člen v zvezi s 97. členom);
3. če ne sporoči v predpisanem roku skupnosti podatkov
o zavarovancih s preostalo delovno zmožnostjo (95. člen);
4. če zavarovanca s preostalo delovno zmožnostjo ne razporedi na drugo ustrezno delo ali mu ne zagotovi dela z delovnim časom, ki ustreza njegovi preostali delovni zmožnosti (49.
člen), oziroma mu ne zagotovi drugega ustrezneaa dela
v skladu s 50. členom tega zakona;
5. če zavarovancu s preostalo delovno zmožnostjo ne
zagotovi prekvalifikacije ter del oziroma nalog, ki jih bo opravljal po prekvalifikaciji oziroma dokvalifikaciji (49. člen).

Z denarno kaznijo od 1.000 do 10.000 din se kaznuje za
prekršek tudi odgovorna oseba organizacije združenega dela
ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka.
139. člen
Z denarno kaznijo od 10.000 do 100.000 din se kaznuje
oseba, ki z osebnim delom z delovnimi sredstvi, ki so lastnina
občanov, samostojno opravlja dejavnost, če stori kakšen prekršek iz 2., 3., 4. in 5. točke prvega odstavka 138. člena tega
zakona.
162. člen
Vštevanje opravljanja kmetijske dejavnosti v zavarovalno
dobo po 159. členu tega zakona zavarovanci lahko uveljavijo
do 31. decembra 1988.
Vštevanje časa opravljanja drugih dejavnosti v zavarovalno
dobo po 159. do 161. členu tega zakona zavarovanci lahko
uveljavijo do 31. decembra 1988.

PREDLOG ZAKONA
o spremembah in dopolnitvah zakona
o zaposlovanju in zavarovanju za primer
brezposelnosti (ESA-252)
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na 83. seji dne 3.
12. 1987 določil besedilo:
- PREDLOGA ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O ZAPOSLOVANJU IN ZAVAROVANJU ZA
PRIMER BREZPOSELNOSTI,
ki vam ga pošiljamo v obravnavo na podlagi prve alinee
215. člena, 266. in 267. člena poslovnika Skupščine SR
Slovenije.
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na podlagi 69.
člena poslovnika Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije
in na podlagi 220. in 221 člena poslovnika Skupščine SR

1. člen
22. člen zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer
brezposelnosti (Uradni list SRS, št. 8/78 in 27/82) se spremeni
tako, da se glasi:
»Pravice iz zavarovanja za primer brezposelnosti so
- denarno nadomestilo,
- denarna pomoč,
- priprava za zaposlitev,
- povračilo prevoznih in selitvenih stroškov,
- pravica do zdravstvenega varstva in pravica do pokojninskega in invalidskega zavarovanja.
Pravici iz zadnje alinee prejšnjega odstavka se uresničujeta
po predpisih, ki urejajo ti področji«.
2. člen
Drugi odstavek 23. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Pravice do denarnega nadomestila ne more uveljaviti brezposelna oseba, ki ji je v skladu z zakonom prenehalo delovno
razmerje v organizaciji združenega dela ali pri nosilcih samostojnega osebnega dela:
- na podlagi pisne izjave ali pisnega sporazuma,
- zaradi odklonitve ponujenih del oziroma nalog ali ker se
ni hotela dokvalificirati ali prekvalificirati,
- zaradi Jzrečenega disciplinskega ukrepa prenehanja
delovnega razmerja,
- zaradi zamolčanja ali dajanja neresničnih podatkov,
- zaradi ugotovljene nezmožnosti opravljanja del oziroma,
neizpolnjevanja z zakonom predpisanih pogojev za opravljanje del oziroma nalog ali ker trajneje ne dosega rezultatov, ki
se navadno dosegajo,
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Slovenije določil, da bodo kot njegovi predstavniki pri
delu skupščinskih delovnih teles sodelovali:
- Peter TOŠ, član Izvršnega sveta in predsednik Republiškega komiteja za delo,
- Miran KALClČ, namestnik predsednika Republiškega
komiteja za delo,
- Ana FROLICH, pomočnica predsednika Republiškega
komiteja za delo in
- Marko ŠTROVS, pomočnik predsednika Republiškega komiteja za delo.

- ker ni hotela dati pisne izjave, da se strinja s samoupravnim sporazumom o združevanju dela delavcev,
- zaradi popolne nezmožnosti za delo,
- zaradi prepovedi opravljanja določenih del oziroma
nalog,
- zaradi prestajanja zaporne kazni,
- zaradi izrečenega varnostnega, vzgojnega ali varstvenega ukrepa.
- zaradi neodgovornega odnosa do dela, zaradi katerega je
temeljna organizacija zašla v ekonomske težave,
- ker kot pripravnik tudi po ponovitvi ni opravila strokovnega izpita,
- zaradi negativne ocene o uspehu poskusnega dela,
- zaradi odpovedi nosilca samostojnega osebnega dela,
ker namerno ni izpolnjevala delovnih nalog in obveznosti ali
ker je s svojim ravnanjem namerno oškodovala premoženje
nosilca samostojnega osebnega dela ali premoženje delavcev, ki delajo v obratovalnici,
- zaradi razveze v primeru, ker pri nosilcu samostojnega
osebnega dela najmanj pet zaporednih dni neupravičeno ni
prišla na delo,
- zaradi odpusta z dela ker je bila zalotena pri storitvi
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.«
Za drugim odstavkom se dodata nova odstavka, ki se glasita:
»V primeru prenehanja delovnega razmerja iz prve alinee
prejšnjega odstavka oseba lahko uveljavi pravico do denarnega nadomestila, če je do prenehanja prišlo zaradi zaposlitve delavčevega zakonca v drugem kraju ali preselitve zaradi
sklenjene zakonske zveze.
priloga poročevalca

Nosilec samostojnega osebnega dela ne more uveljaviti
pravice do denarnega nadomestila v primerih, ko je prenehal
opravljati samostojno dejavnost zaradi okoliščin, ki so
skladno z zakonom na njegovi strani.«
3. člen
25. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Osnova za odmero denarnega nadomestila je povprečni
mesečni čisti osebni dohodek, ki ga je oseba dosegla po
osnovah in merilih za delitev sredstev za osebne dohodke
v zadnjih treh mesecih pred prenehanjem delovnega razmerja.
Osnova za odmero denarnega nadomestila za osebo, ki je
opravljala samostojno osebno delo, je znesek, ki je bil v zadnjem trimesečju pred prenehanjem opravljanja dejavnosti
podlaga za plačilo prispevkov.
Osnova za odmero denarnega nadomestila za osebo, ki ji je
prenehalo delovno razmerje zaradi stečaja ali redke likvidacije organizacije združenega dela, je povprečni mesečni čisti
osebni dohodek, ki ga je oseba dosegla po osnovah in merilih
za delitev sredstev za osebne dohodke v zadnjih treh mesecih
pred prehodom na izplačevanje zmanjšanih osebnih dohodkov v skladu z zakonom, če je ta osnova ugodnejša od
osnove, določene v prvem odstavku.
Denarno nadomestilo brezposlene osebe znaša 60% od
osnove. Če gre za brezposelno osebo, ki ji je prenehalo
delovno razmerje zaradi stečaja ali redne likvidacije organizacije združenega dela ali zaradi stečaja nad obratovalnico
samostojnega obrtnika, znaša denarno nadomestilo 80% osnove.
Denarno nadomestilo ne sme biti manjše od najnižjega
zneska, ki zagotavlja materialno in socialno varnost delavca
po zakonu, in ne večje od dvakratnega zneska povprečnega
čistega osebnega dohodka zaposlenih delavcev v SR Sloveniji v preteklem četrtletju.
Osebi, ki uveljavi pravico do denarnega nadomestila, se
izplačuje skupaj s tem nadomestilom tudi denarni dodatek za
člane ožje družine, ki jih preživlja, če njeni dohodki skupaj
z dohodki članov njene ožje družine na osebo ne presegajo
najnižnega zneska, ki zagotavlja materialno in socialno varnost delavca po zakonu.
Višina denarnega dodatka iz prejšnjega odstavka se odloči
v skladu z merili iz samoupravnega sporazuma o uresničevanju socialno varstvenih pravic. Osnova za odmero dodatka je
najnižji znesek, ki zagotavlja materialno in socialno varnost
delavca po zakonu. Skupna višina izplačanega denarnega
dodatka za člane ožje družine, ki jih oseba preživlja, lahko
znaša največ 25% najnižjega zneska, ki zagotavlja materialno
in socialno varnost delavca po zakonu.«
4. člen
25. a člen se spremeni tako, da se glasi:
»Zveza skupnosti vsake tri mesece uskladi denarna nadomestila s porastom čistih osebnih dohodkov zaposlenih
delavcev v SR Sloveniji v preteklem četrtletju, ki se ugotovi na
podlagi uradnih statističnih podatkov.
Po prejšnjem odstavku se uskladijo vsa denarna nadomestila, razen denarnih nadomestil, ki so bila odmerjena v četrletju, za katerega se ugotavlja porast čistih osebnih dohodkov
zaposlenih delavcev v SR Sloveniji.«
5. člen
V 27. členu se tretji odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Osebi, ki ima več kot 15 let delovne dobe, in osebi, ki ji je
prenehalo delovno razmerje zaradi stečaja ali redne likvidacije organizacije združenega dela ali stečaja nad obratovalnico samostojnega obrtnika, se izplačuje denarno nadomestilo v dvakratnem trajanju, določenem v prejšnjem odstavku.«
6. člen
Za 27. členom se dodata nova 27. a in 27. b člena, ki se
glasita:
27. a člen
Denarno nadomestilo se pod pogoji, ki jih določa ta zakon,
izplača v enkratnem znesku osebi, ki je uveljavila pravico do
priloga poročevalca

denarnega nadomestila, če ta sredstva uporabi za razširitev
materialne osnove organizacije združenega dela v skladu
z zakonom, za opravljanje samostojnega osebnega dela ali za
ustanovitev pogodbene organizacije združenega dela.
Denarno nadomestilo v enkratnem znesku se izplača osebi,
ki je uveljavila pravico do denarnega nadomestila, če:
- uredi medsebojne pravice in obveznosti glede sredstev
za razširitev materialne osnove organizacije združenega dela
in sklenitve delovnega razmerja v skladu z zakonom ali
- se zaveže, da bo najpozneje do roka, do katerega bi
prejemala denarno nadomestilo, začela s opravljanjem samostojne dejavnosti in predloži ustrezno dovoljenje za opravljanje samostojnega osebnega dela ali
- predloži pogodbo o ustanovitvi pogodbene organizacije
združenega dela.
Ce oseba v času, določenem v drugi alinei prejšnjega
odstavka, ne začne opravljati samostojne dejavnosti, ne more
uveljaviti pravice do denarne pomoči za čas brezposelnosti.
Medsebojne pravice in obveznosti, ki izhajajo iz izplačila
denarnega nadomestila v enkratnem znesku, uredita upravičenec, ki je uveljavil pravico do denarnega nadomestila, in
skupnost za zaposlovanje s pogodbo.
27. b člen
Skupnost za zaposlovanje lahko nameni denarno nadomestilo v enkratnem znesku za razširitev materialne osnove
organizacije združenega dela, ali za ustanovitev organizacije
združenega dela v primeru, če organizacija združenega dela
na tej podlagi zagotovi sklenitev delovnega razmerja v skladu
z zakonom z osebo, ki je uveljavila pravico do denarnega
nadomestila.
Če oseba, ki je uveljavila pravico do denarnega nadomestila, neupravičeno odkloni ponujeno zaposlitev iz prejšnjega
odstavka, ji pravica do denarnega nadomestila preneha.«
7. člen
V 32. členu se prva alinea prvega odstavka spremeni tako,
da se glasi:
» — da njeni dohodki skupaj z dohodki članov ožje družine
ne presegajo dogovorjene ravni socialne varnosti, določene
s samoupravnim sporazumom o uresničenju socialno varstvenih pravic.«
8. člen
33. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Denarna pomoč je enaka najnižjemu znesku, ki zagotavlja
materialno in socialno varnost delavca po zakonu. Za vsakega
vzdrževanega člana družine pripada osebi še denarni dodatek
v skladu z določili 25. člena tega zakona.
Denarna pomoč se izplačuje največ dve leti, pri čemer se
v ta čas všteva tudi čas prejemanja denarnega nadomestila.«
9. člen
Za 33. členom se doda nov 33. a člen, ki se glasi:
»Če oseba, ki prejema denarno pomoč, sklene delovno
razmerje za določen čas, krajši od devetih mesecev, ima po
preteku tega časa pravico do nadaljevanja izplačevanja
denarne pomoči, če se v roku 30 dni po prenehanju delovnega razmerja prijavi skupnosti za zaposlovanje.
Ce oseba, ki prejema denarno pomoč, odide na odslužitev
ali doslužitev vojaškega roka, ima po vrnitvi pravico do nadaljevanja izplačevanja denarne pomoči, če se v roku 30 dni po
vrnitvi prijavi skupnosti za zaposlovanje.«
10. člen
V 36. členu se v zadnji alinei prvega odstavka za besedo
»aktih« postavi pika in črta besedilo »oziroma, za katere se
dogovori s samoupravnim sporazumom po 37. členu zakona«.
11. člen
37. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Pravico do priprave za zaposlitev imajo tudi že zaposlene
osebe v primerih, ko njihovo delo postane v organizaciji
združenega dela nepotrebno zaradi ekonomskih težav ati
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tehničnih in tehnoloških izboljšav, s katerimi se priseva k večji
produktivnosti in večjemu uspehu organizacije združenega
dela, in jim je mogoče le z dokvalifikacijo ali prekvalifikacijo
zagotovi drugo delo.
Sredstva za uresničevanje pravice iz prejšnjega odstavka se
lahko v primeru, da je temeljna organizacija združenega dela
napovedala število delavcev, katerih delo bo postalo nepotrebno, v letnem načrtu zaposlovanja skupnosti za zaposlovanje, uporabijo:
- za Kritje stroškov za zaposlitev že zaposlenih oseb, katerih delo je postalo nepotrebno zaradi tega, ker je temeljna
organizacija združenega dela zašla v ekonomske težave in jih
z ukrepi predsanacijskega in sanacijskega programa ni
mogoče zaposliti v drugih temeljnih organizacijah v sestavi
delovne ali sestavljene organizacije združenega dela;
— za kritje stroškov priprave za zaposlitev že zaposlenih
oseb, katerih delo je postalo nepotrebno zaradi tehničnih in
tehnoloških izboljšav, zaradi modernizacije proizvodnega
procesa, preusmeritev poslovanja in drugih izboljšav, ki prispevajo k večji produktivnosti dela in k večjemu uspehu
organizacije, in jih skladno s programom ni mogoče zaposliti
v drugih temeljnih organizacijah v sestavi delovne ali sestavljene organizacije združenega dela.
Podrobnejše kriterije, pogoje in postopek za uporabo sredstev določi zveza skupnosti s samoupravnim splošnim
aktom.«
12. člen
43. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Svoje obveznosti glede zadovoljevanja potreb na področju
zaposlovanja določajo delavci in delovni ljudje s samoupravnimi sporazumi o temeljih plana skupnosti za zaposlovanje in
zveze skupnosti.
Če samoupravni sporazumi iz prejšnjega odstavka niso
sklenjeni, lahko skupščina pristojne družbenopolitične skupnosti določi stopnjo prispevka za vse delavce in delovne ljudi,
ki so zavezani plačevati prispevke, ali pa le za tiste delavce in
delovne ljudi, ki samoupravnega sporazuma niso sklenili.«
13. člen
Za 43. členom se doda nov 43. a člen, ki se glasi:
43. a člen
Sredstva, ki so potrebna za uresničevanje pravic iz zavarovanja za primer brezposelnosti, zagotavljajo delavci v organizacijah združenega dela in delovnih skupnostih, delovni ljudje, ki opravljajo samostojno osebno delo in se jim ugotavlja
dohodek, in delavci, ki so v delovnem razmerju z delovnimi
ljudmi oziroma drugimi zasebnimi delodajalci, s prispevkom
Iz osebnega dohodka v zvezi skupnosti.
Sredstva, ki so potrebna za opravljanje strokovnih opravil
na področju zaposlovanja in delovanja skupnosti za zaposlovanje na podlagi programa dejavnosti teh skupnosti, zagotav-

/.
Skupščina SR Slovenije je na sejah zborov dne 20. 11. 1987
in na seji Skupščine Skupnosti socialnega varstva Slovenije
dne 2 11 19a7 ki
?i. - SRS ' obravnavala
enakopravno
odloča s osnutek
pristojnimi
zbori
Skupščine
dopolnjen
zakona
o spremembah in dopolnitvah zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti.
Skupščina SR Slovenije in Skupščina Skupnosti socialnega
varstva Slovenije sta ugotovili, da je predloženi dopolnjeni
osnutek zakona pripravljen v skladu s sklepi, stališči, mnenji
in pripombami zborov, sprejetimi ob obravnavi predloga za
izdajo zakona z osnutkom, in ga sprejeli.
Hkrati sta naložili Izvršnemu svetu Skupščine SR Slovenije
kot predlagatelju, da pripravi predlog zakona in ga predloži za
seje zborov Skupščine SR Slovenije v decembru, pri pripravi
predloga pa naj ustrezno upošteva mnenja, stališča in predloge, oblikovane v delovnih telesih Skupščine SRS in zborov
in v razpravj na sejah zborov.
Predlagatel je pri oblikovanju predloga zakona skrbno pro32

ljajo delavci v organizacijah združenega dela in delovnih
skupnostih in delovni ljudje, ki opravljajo samostojno osebno
delo in se jim ugotavlja dohodek, s prispevkom iz dohodka
v skupnosti za zaposlovanje.
Osnove in način obračunavanja in plačevanja prispevkov iz
prejšnjih dveh odstavkov se določijo s predpisi o obračunavanju in plačevanju prispevkov za zadovoljevanje skupnih
potreb na področju družbenih dejavnosti.«
14. člen
V prvem odstavku 45. člena se številka »10.000« nadomesti
s številko »TOO.OOO«.
V drugem odstavku se številka »5.000« nadomesti s številko
»50.000«.
15. člen
V prvem odstavku 46. člena se številka »5.000« nadomesti
s številko »50.000«.
V drugem odstavku se številka »500« nadomesti s številko
»5.000«.
16. člen
Do uveljavitve samoupravnega sporazuma o temeljih plana
zveze skupnosti, najdlje pa šest mesecev po uveljavitvi tega
zakona, plačujejo zavezanci prispevek iz osebnega dohodka
zvezi skupnosti za zaposlovanje po stopnji 0,20.
Do uveljavitve sprememb in dopolnitev samoupravnih sporazumov o temeljih plana skupnosti za zaposlovanje, plačujejo zaveznici skupnosti za zaposlovanje prispevek iz
dohodka po stopnji, ki jo določijo skupščine občin.
17. člen
Zveza skupnosti in skupnosti za zaposlovanje so dolžne
uskladiti samoupravne splošne akte s tem zakonom najkasneje v šestih mesecih po uveljavitvi tega zakona.
18. člen
Osebam, ki na dan uveljavitve tega zakona prejemajo
denarno nadomestilo ali denarno pomoč, se ti pravici zagotavljata v obsegu in trajanju, ki ne sme biti manjše od obsega
in trajanja, pravice, določene s tem zakonom.
19. člen
Osebe, ki na dan uveljavitve tega zakona prejemajo
denarno nadomestilo ali denarno pomoč dalj kot je to določeno s tem zakonom, prejemajo denarno nadomestilo ali
denarno pomoč največ še šest mesecev po uveljavitvi teaa
zakona.
20. člen
Ta zakon začne veljati 1.1. 1988.
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učil vse pripomebe, predloge in mnenja ter delegatsko razpravo ob obravnavi dopolnjenega osnutka zakona in jih upošteval, v kolikor so vpete v temeljne cilje predlaganih sprememb in dopolnitev zakona in v kolikor jih dopušča domet
zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti. Predlagatelj je moral pri oblikovanju predloga zakona
upoštevati tudi sistemske okvire veljavne delovnopravne zakonodaje.
Ob tem je bil predlagatelj nujno vezan na namene sprememb in dopolnitev zakona, zapisane v predlogu za izdajo
zakona, ki se izkazujejo predvsem v odpravi ovire, ki jo predstavlja kadrovska komponenta pri stečajih, rednih likvidacijah, sanacijah in prestrukturiranju gospodarskih subjektov.
Predlagane spremembe in dopolnitve zakona niso usmerjene le v širitev pravic nekaterih kategorij delavcev, temveč
v omogočanje prilagajanja organizacij združenega dela tržnim pogojem gospodarjenja in v zagotovitev možnosti za lažje
odmiranje tistih organizacij združenega dela, ki tem pogojem
ne morejo slediti ter jih zato zadenejo posledice, določene

v zakonu o sanaciji in prenehanju organizacij združenega
dela.
II.
Predlog zakona se v vsebinskem pogledu razlikuje od
osnutka v naslednjem:
1. Ponovno je v predlog zakona vključeno določilo iz prvotnega osnutka zakona, ki natančneje opredeljuje primere prenehanja delovnega razmerja, v katerih brezposelna oseba ne
more uveljaviti pravice do denarnega nadomestila. S tem se
odpravlja določba drugega odstavka 23. člena zakona, ki je
zaradi splošne opredelitve >•prenehanja delovnega razmerja
zaradi lastne krivde ali volje«, povzročala težave v posamičnih
postopkih uveljavljanja pravice do denarnega nadomestila.
Primeri prenehanja delovnega razmerja po lastni volji ali
krivdi so bili zato opredeljeni v samoupravnih splošnih aktih
skupnosti za zaposlovanje. Ko je Ustavno sodišče SRS
v postopku ocenjevanja ustavnosti in zakonitosti obravnavalo
samoupravni splošni akt ene izmed skupnosti za zaposlovanje, je odločilo, da opredelitev negativnih pogojev, ki v primerih, ko so podani, brezposelni osebi odrekajo pravico do
denarnega nadomestila v samoupravnih splošnih aktih skupnosti za zaposlovanje, ni skladna s četrtim odstavkom 201.
člena Ustave SRS, in da taka ureditev posega v urejanje
vprašanj, ki jih po tej določbi ustave lahko ureja samo zakon
(odločba Ustavnega sodišča SR Slovenije št. UI 77/86-25 z dne
5. 10. 1987, Uradni list SRS, št. 39/87).
Primeri prenehanja delovnega razmerja, navedeni v predlogu zakona, sicer temeljijo na veljavni delovnopravni zakonodaji, vendar z vključitvijo teh primerov v zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti dobijo novo vsebino. saj imajo za posledico, da brezposelna oseba, ki ji je iz
teh razlogov prenehalo delovno razmerje, nima pravice do
denarnega nadomestila za čas brezposelnosti.
Predlagana rešitev odpravlja veljavnost sedanjega drugega
odstavka 23. člena zakona, ki bi v postopkih uveljavljanja
pravice do denarnega nadomestila povzročila vrsto težav,
neenakega obravnavanja posameznih primerov prenehanja
delovnega razmerja v posameznih okoljih (raznolika ureditev
v samoupravnih splošnih aktih posameznih skupnosti za
zaposlovanje), hkrati pa odpravlja možnost nadaljnih postopkov za oceno ustavnosti in zakonitosti samoupravnih splošnih
aktov.
Tako pomeni novo določilo 2. člena predloga zakona
v bistvu tudi prilagoditev zakonskega teksta ugotovitvam
Ustavnega sodišča SR Slovenije. Pri oblikovanju navedenega
člena zakona je predlagatelj izhajal predvsem iz zahtev uporabe te določbe v praksi, ki mora biti oblikovana tako, da ne
dopušča dvomov, v katerih primerih prenehanja delovnega
razmerja delavcu ne gre pravica do denarnega nadomestila.
Zaradi tega se je predlagatelj po skrbni proučitvi odločil, da
določbo oblikuje po sistemu naštevanja teh primerov v negativnem smislu, saj bi v drugačnem primeru (oblikovanje primerov v pozitivnem smislu) dopuščala še vedno nekatere
dvome in nejasnosti v praksi. Poleg tega pa je smisel te
določbe v tem, da natančno pove, v katerih primerih oseba
nima pravice, ob splošno veljavnem pravilu, da ima vsaka
oseba, ki ji je prenehalo delovno razmerje in izpolnjuje
v zakonu določene pogoje, pravico do denarnega nadomestila.
Predlagatelj pa ni mogel vključiti med primere prenehanja
delovnega razmerja, v katerih oseba nima pravice do denarnega nadomestila, tudi primera prehoda iz delovnega razmerja za nedoločen čas v delovno razmerje za določen čas,
saj meni, da gre za nov zavarovalni primer.
Tako ima pravico do denarnega nadomestila tista oseba, ki
ji je prenehalo delovno razmerje zaradi:
- preteka časa, za katerega je bilo sklenjeno delovno razmerje,
- stečaja ali redne likvidacije organizacije združenega
dela oziroma stečaja nad obratovalnico samostojnega obrtnika,
- pismene izjave, da ne želi delati in prekinja delovno
razmerje, če je ta izjava pogojena z zaposlitvijo delavčevega
zakonca v drugem kraju ali s preselitvijo zaradi sklenitve
zakonske zveze v drugem kraju,
- po preteku časa, ko je bil dan na razpolago,
priloga poročevalca

- pismenega sporazuma o prenehanju delovnega razmerja, če je bil tak sporazum pogojen z zaposlitvijo delavčevega zakonca v drugem kraju ali s preselitvijo zaradi sklenitve
zakonske zveze v drugem kraju,
- odpovedi nosilca samostojnega osebnega dela v primeru, da se za šest mesecev ali več zmanjša obseg dela
oziroma poslovanja ali če so prenehali objektivni pogoji,
zaradi katerih je bilo sklenjeno tako delovno razmerje, ali če
se je začel postopek za prenehanje dejavnosti samostojnega
osebnega dela,
- razveze delovnega razmerja s strani delavca brez
poprejšnje odpovedi iz razlogov, ki so določeni v 212. členu
zakona o delovnih razmerjih in
- smrti nosilca samostojnega osebnega dela.
Med temi primeri pa ni več zajet primer prenehanja delovnega razmerja s strani delavca iz zdravstvenih razlogov, kajti
predpisi s področja pokojninskega in invalidskega zavarovanja in zdravstvenega varstva kot tudi predpisi z delnopravnega področja omogočajo drugačne rešitve in druge pravice,
ne pa prehod delavca v brezposelnost Tako stališče je bilo
podprto ob obravnavanju analize izvajanja zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti.
2. Na jasnejši način se opredeljuje termin »letni načrt zaposlovanja,« tako da je iz samega zakona razvidno, da gre za
letni načrt zaposlovanja skupnosti za zaposlovanje. Dopolnitev je redakcijske narave in sledi pripombi Zakonodajnopravne komisije Skupščine SR Slovenije, naj bo iz zakona
jasno razvidno, ali gre pri letnem načrtu zaposlovanja za akt
organizacije združenega dela aH skupnosti za zaposlovanje.
Glede na to, da v organizacijah združenega dela praviloma ne
sprejemajo letnega načrta zaposlovanja v obliki samostojnega akta, ampak se tak akt sprejema na temelju usklajevanja
med organizacijami združenega dela v občinski skupnosti za
zaposlovanje, predlagana dopolnitev pomeni le bolj jasno
zakonsko ureditev (11. člen).
3. V predlogu je opredeljena začasna višina prispevne stopnje iz osebnega dohodka, po kateri zavezanci plačujejo
Zvezni skupnosti za zaposlovanje prispevek za zagotavljanje
sredstev, potrebnih za uresničevanje vseh pravic iz zavarovanja za primer brezposelnosti, in sicer 0,20 iz in od brutto
osebnega dohodka. Tako določena stopnja je nižja za 0,1, kot
bi po izračunih, ki temeljijo na ocenah in kvantifikacijah, ki so
bile priložene predlogu za izdajo zakona z osnutkom, morala
biti, da ne bi zniževali realno potrebnega obsega sredstev za
zagotavljanje pravic iz zavarovanja za primer brezposelnosti.
V osnutku zakona je bila višina prispevne stopnje navedena
le orientacijsko (0,35), saj v času priprave dopolnjenega
osnutka ni bilo možno dokončno izračunati višine prispevne
stopnje, ker še ni bil sprejet zakon o obračunavanju in plačevanju prispevkov za zadovoljevanje skupnih potreb na
področju družbenih dejavnosti. Podlaga za izračun prispevne
stopnje za kritje vseh pravic iz zavarovanja za primer brezposelnosti še vedno temelji na ocenah in kvantifikacijah, ki so
bile priložene predlogu za izdajo zakona z osnutkom.
Na opisanih podlagah izračunana prispevna stopnja bi
morala biti 0,30, kar je nižje od prvotno predvidene 0,35. To je
posledica sprememb obračunskega sistema, po katerih se
masa BOD zaradi novih obremenitev zvišuje predvidoma za
14% (podatek: Zavod za družbeno planiranje SRS). Prispevna
stopnja 0,30 je dobljena tako, da je bila prvotna stopnja 0,35
pomnožena s količnikom razmerja med staro in novo maso
BOD/100 : 114,4), kar pomeni stopnjo 0,305 od BOD, zaokroženo pa 0,30 od BOD. Vendar se je predlagatelj po ocenah
predvidenih primerov stečajev in števila delavcev v takih organizacijah in ob predvidevanjih, da v prvem kvartalu 1988. leta
ne bo večjega števila takih primerov, odločil, da predlaga še
nekoliko nižjo prispevno stopnjo in sicer 0,20. Večje število
stečajev lahko pričakujemo šele ob ugotovljenih izgubah
v organizacijah združenega dela po zaključnem računu za
leto 1937. Predlagana prispevna stopnja že vsebuje tudi del
zagotavljanja sredstev za izvajanje spremenjenega in dopolnjenega zakona, vendar ne v celoti, tako da se kljub temu
zmanjšuje realen obseg potrebnih sredstev. Tako znižanje je
tudi posledica sprejetih interventnih zakonov in ukrepov, ki
omejujejo skupno in splošno porabo. Vendar bo potrebno
s čimprejšnjim sprejetjem samoupravnega sporazuma
o temeljih plana Zveze skupnosti določiti realen obseg sredstev in sprejeti temu tudi ustrezno prispevno stopnjo.
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Začasno financiranje na podlagi zakona bo moralo biti torej
časovno čimkrajše. realen obseg sredstev in višina samoupravno določene prispevne stopnje pa bo morala temeljiti na
izkušnjah v prvi fazi izvajanja zakona. (16. člen).
4. V predlogu so izvedeni tudi nekateri drugi redakcijski
popravki. , ki se nanašajo na 11., 16. in 19. člen. na potrebo
katerih so opozorila delovna telesa zborov in skupščine in ne
posegajo v vsebino predloga zakona.
III.
Pri oblikovanju predloga zakona predlagatelj ni mogel upoštevati tistih pripomb, mnenj in pobud, ki se nanašajo na
bistvene smeri dograjevanja zakona o zaposlovanju in zavarovanju brezposelnosti in o katerih se je izrekel v zakonodajnih
gradivih že ob obravnavi predloga za izdajo zakona z osnutkom in ob obravnavi dopolnjenega osnutka. Predlagatelj je
v vseh fazah zakonodajnega postopka do teh pripomb zavzel
jasna stališča z ustrezno argumentacijo, tako v obrazložitvah
k besedilu predlaganih sprememb, kakor v sprotnem pojasnjevanju v vseh fazah obravnave.
1. Ponovno so bila izražena stališča (Medobčinska skupnost za zaposlovanje Ljubljana, Skupina delegatov gospodarskega področja 5. okoliša), ki so podvomila v ustreznost
posebnega začasnega statusa delavcev, ki jim preneha
delovno razmerje zaradi prenehanja organizacije združenega
dela in ki se kaže preko večjega obsega pravice do denarnega
nadomestila (osnova, odmera in trajanje), pri čemer se ne
navaja drugačnih argumentov za neustreznost predlagane
rešitve, kot so jih navajali v predhodnih fazah in na katere je
predlagatelj že odgovoril. Predlagatelj ponovno pojasnjuje,
da je predlagana rešitev posebnega statusa te kategorije
delavcev prvi korak k urejanju takšnega statusa vseh presežnih delavcev (tehnoloških in ekonomskih presežkov), ki šele
bo v novi sistemski zakonodaji celovito urejen. S predlaganim
posebnim začasnim statusom predlagatelj sledi naslednjim
namenom:
- rešiti problematike delavcev, ki jim preneha delovno razmerje zaradi prenehanja organizacije združenega dela, ki
lahko resno otežkoča postopke stečaja in rednih likvidacij,
- pridobitvi ustreznega časa za prekvalifikacije in ponovne
zaposlitve teh delavcev in
- zagotovitvi ustrezne ravni materialne in socialne varnosti
teh delavcev v času, ko se prekvalifikacija izvaja oziroma se za
hjih išče nova zaposlitev.
Poseben začasen status presežnih delavcev je bil ponujen
\r analizi problematike delovnopravne zakonodaje, ki jo je
obravnavala in sprejela Skupščina SR Slovenije. Obenem se
take rešitve s strani SR Slovenije predlagajo tudi v postopku
dograjevanja zakona o združenem delu.
Predlagana rešitev ni v nasprotju z ustavnimi določbami, saj
he posega v pogoje, ki jih mora po zakonu oseba izpolniti, da
pravice sploh lahko pridobi. Trajanje same pravice je tako kot
se predlaga, odvisno od trajanja delovne dobe pred prenehanjem delovnega razmerja, maksimalna doba uživanja pravic
pa traja največ dve leti. Poleg tega je poseben začasen status
Utemeljen tudi s tem, da prenehanje delovnega razmerja
zaradi prenehanja organizacije združenega dela predstavlja
poseg v kontinuiteto delavčeve pravice dela z družbenimi
sredstvi iz razlogov, ki pri sklenitvi delovnega razmerja niso
bili prisotni in s strani delavca sprejeti.
V zvezi z uvedbo začasnega statusa delavcev je bila dana
tudi pobuda (delegati za Zbor združenega dela Skupščine
SRS občine Mozirje in Titovo Velenje) naj se poleg stečajnih
primerov delavcev v ta status zajame tudi delavce v strokovnih
službah samoupravnih interesnih skupnosti in v državni
upravi, ki jim bo prenehalo delovno razmerje na podlagi
zakona, odloka ali samoupravnega sporazuma. Pobude v tem
trenutku ne kaže vgraditi v zakon, saj velja za delavce v strokovnih službah samoupravnih interesnih skupnostih ves
instrumentarij varovanja delovnega razmerja, za delavce
zaposlene v državni upravi pa je v zakonu o sistemu državne
uprave in o Izvršnem svetu Skupščine SR Slovenije ter o republiških upravnih organih že predviden institut začasnega statusa pred prehodom v reden sistem uveljavitve pravic iz zavarovanja za primer brezposelnosti.
2. Skupina delegatov za delegiranje delegatov v Zbor združenega dela Skupščine SR Slovenije iz občine Titovo Velenje
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in Občinska skupnost socialnega varstva Titovo Velenje so
tudi v fazi dopolnjenega osnutka, kljub dodatnim argumentom predlagatelja, ponovno podvomili v primernost, ustreznost in podlago za združevanje sredstev za pravice iz zavarovanja za primer brezposelnosti na ravni republiške solidarnosti oziroma pri Zvezi skupnosti za zaposlovanje.
Glede ustreznosti in primernosti rešitve predlagatelj
ponovno poudarja:
— da predlagani način pomeni uvedbo načela najširše delavske solidarnosti v sistem zavarovanja za primer brezposelnosti, ki pokriva rizike brezposelnosti, za katere ne veljajo specifičnosti glede na območje republike,
— da le takšen način združevanja sredstev zagotavlja popoln
in enoten obseg pravic na celotnem območju republike v pričakovanih zaostrenih razmerah, ki so določene in dokončno
ovrednotene z republiškim zakonom,
— da odpravlja težave pri solidarnostnem prelivanju sredstev,
ki so se ob uporabi veljavnega sistema že pojavljale v letošnjem letu pri sprejemanju solidarnostne bilance in
• - da se zagotavlja možnost hitrejšega in učinkovitejšega
usmerjanja tako zbranih sredstev na območja, kjer bi se
pojavil večji obseg stečajnih primerov.
Predlagatelj ob tem ugotavlja, da ustavna ureditev ne predstavlja ovire za predlagani način združevanja sredstev, manjkajoča pravna podlaga pa bo dana ravno s spremembami in
dopolnitvami zakona. Obenem predlagatelj meni, da se s tem
ne posega v izvirne pristojnosti občinskih skupnosti za zaposlovanje in pristojnosti zveze skupnosti, saj se bodo zbrana
sredstva pri zvezi skupnosti na podlagi samoupravnih odločitev po ustaljenem delegatskem sistemu, na podlagi realno
planirane porabe, tekoče prenašala na žiro račune občinskih
skupnosti za zaposlovanje. Z delitvijo sredstev za zagotavljanje pravic iz zavarovanja za primer brezposelnosti, zbranih na
ravni republiške solidarnosti in sredstev potrebnih za opravljanje strokovnih opravil na področju zaposlovanja in delovanja skupnosti za zaposlovanje, zbranih na ravni občin, bo
dosežen tudi namen popolnejšega planiranja teh sredstev,
hkrati pa bo zagotovljen jasen pregled nad uporabo teh sredstev. Različnost virov pa je pogojena z ureditvijo v zakonu
o celotnem prihodku in dohodku.
3. Skupina delegatov za delegiranje delegatov v Zboru
združenega dela Skupščine SR Slovenije — gospodarsko
področje 32. okoliša Titovo Velenje in Občinska skupnost
socialnega varstva Titovo Velenje ocenjujeta, da je predlagana prispevna stopnja previsoka in da pomeni bistveno
povečanje obremenitve gospodarstva. Po drugi strani ugotavljata, da spričo zelo visoke socialne varnosti brezposelnih
oseb obstaja bojazen, da bo to dejstvo vzpodbujalo stečaje
organizacij združenega dela, ki poslujejo na meji rentabilnosti
oziroma z izgubo in zato pričakujejo, da bo v bodoče prispevna stopnja celo prenizka.
Predlagatelj pojasnjuje, da je v zakonu predlagana prispevna stopnja za zagotavljanje sredstev za uresničevanje
pravic iz zavarovanja za primer brezposelnosti določena na
osnovi pričakovanega obsega upravičencev v prvi fazi izvajanja zakona ter z zakonom določenega obsega posamičnih
pravic iz zavarovanja za primer brezposelnosti. Kvantifikacija
navedenih osnov je bila sestavni del zakonodajnih gradiv
v postopku sprejemanja predloga za izdajo zakona, obenem
pa je predlagatelj že v tej fazi postopka izrecno opozoril na to,
da predlagane spremembe in dopolnitve zakona pomenijo
povečanje obremenitve združenega dela. Sicer pa problematiko določanja prispevne stopnje predlagatelj izčrpno pojasnjuje v tč. II./3 obrazložitve predloga zakona.
Predlagatelj ponovno poudarja, da predlagane spremembe
zasledujejo cilj hitrejšega prestrukturiranja gospodarstva in
odpravljajo, vsaj delno, tiste ovire, ki jih predstavlja kadrovski
vidik tega prestrukturiranja. Ne bodo pa te spremembe same
po sebi spodbujale stečajev, kajti pogoji za uvedbo stečaja so
določeni z zakonom, in organizacije združenega dela, ki
poslujejo na meji rentabilnosti ali z izgubo morajo ravnati
skladno z zakonom o sanaciji in prenehanju organizacij združenega dela.
S predlaganimi spremembami in dopolnitvami zakona se
vzpostavlja le mehanizem razreševanja posledic zakona
o sanaciji in prenehanju organizacij združenega dela. Pri tem
je potrebno poudariti, da tak način razreševanja organizacij
združenega dela, ki so na meji rentabilnosti ali ki poslujejo
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z izgubami, pomeni tudi delno odpravo širše socializacije
izgub.
4. Delegacija 1., 2., 3., 4. in 5. okolišča delegirana
s področja obrtnih in podobnih dejavnosti Zbora združenega
dela Skupščine SR Slovenije je pri obravnavi dopolnjenega
osnutka zakona dala pobudo za spremembo 17. člena zakona
tako, da bi se omogočila možnost posredovanja občasnih in
začasnih del študentom prek študentskega servisa še pri
»delovnih ljudeh, ki samostojno opravljajo dejavnost z osebnim delom s sredstvi v lasti občanov■< in ne samo v organizacijah združenega dela. Tako pobudo je v prejšnji fazi že podala
.zveza obrtnih združenj SR Slovenije, vendar jo predlagatelj ni
vgradil v dopolnjen osnutek.
Predlagatelj ponovno poudarja, da predlagana pobuda
v tem trenutku presega okvire predlaganih sprememb in
dopolnitev zakona obenem pa tudi meni, da mora biti problematika tako delovanja študentskih servisov kot oblika razmerja študenta v času njegovega dela v organizaciji združenega dela, kamor je bil napoten s strani študentskega servisa,
celovito urejena ne le v zakonu o zaposlovanju in zavarovanju
za primer brezposelnosti, ampak tudi na delovnopravnem
področju. Zato je primerneje, da se ta pobuda obravnava
v sklopu celovitejše dogradnje ne le zakona o zaposlovanju,
ampak tudi zakona o delovnih razmerjih.
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IV.
Predlagane spremembe in dopolnitve zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti bodo zahtevale
večja sredstva in s tem večjo obremenitev združenega dela.
Spremembam financiranja pravic iz zavarovanja za primer
brezposelnosti se bodo prilagodile oziroma ustrezno znižale
prispevne stopnje občinskih skupnosti iz dohodka za zagotavljanje sredstev potrebnih za opravljanje strokovnih opravil
na področju zaposlovanja in delovanja skupnosti za zaposlovanje.
Potrebne bodo spremembe in dopolnitve samoupravnih
splošnih aktov skupnosti za zaposlovanje in zveze skupnosti
za zaposlovanje.
Določbe Zakona o zaposlovanju in
zavarovanju za primer brezposelnosti, ki
se spreminjajo (Ur. I. SRS, št. 8/78 in 27/
87)
22. člen
Za primer brezposelnosti imajo brezposelne osebe naslednje pravice:
- pravico do denarnega nadomestila;
- pravico do denarne pomoči;
- pravico do zdravstvenega varstva;
- pravico do priprave za zaposlitev.
Pravica do zdravstvenega varstva se uresničuje po predpisih, ki urejajo to področje.
23. člen
Pravico do denarnega nadomestila med brezposelnostjo
lahko uveljavlja oseba, ki je delala najmanj devet mesecev
brez presledka ali 12 mesecev s presledki v zadnjih 18 mesecih, če se prijavi skupnosti za zaposlovanje najkasneje v 30
dneh po prenehanju delovnega razmerja oziroma ko je prenehala opravljati samostojno osebno delo.
Pravice do denarnega nadomestila ne more uveljaviti
oseba, ki ji je prenehalo delovno razmerje oziroma, ki je
prenehala opravljati samostojno osebno delo po lastni krivdi
ali volji, razen če je prišlo do prenehanja iz zdravstvenih
razlogov, zaradi zaposlitve delavčevega zakonca v drugem
kraju ali zaradi sklenitve zakonske zveze v drugem kraju.
25. člen
Osnova za denarno nadomestilo je povprečni mesečni
osebni dohodek, ki ga je oseba dosegla za delo s polnim
delovnim časom v letu pred zadnjih letom, v katerem ji je
prenehalo delovno razmerje.
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Ce oseba, ki v letu pred zadnjim letom, v katerem ji je
prenehalo delovno razmerje ni bila v delovnem razmerju, se ji
kot osnova za denarno nadomestilo šteje povprečni mesečni
osebni dohodek, ki ga je oseba dosegla za delo s polnim
delovnim časom v času zaposlitve.
Denarno nadomestilo znaša 60% od osnove, vendar ne sme
biti nižje od višine ugotovljenih minimalnih življenjskih stroškov in ne višje od povprečnega čistega osebnega dohodka
zaposlenih delavcev v SR Sloveniji v preteklem koledarskem
letu.
Osebi, ki uveljavi pravico do denarnega nadomestila, se
izplačuje skupaj s tem nadomestilom tudi denarni dodatek za
člane ožje družine, ki jih preživlja. Denarni dodatek se ji
izplačuje, če njeni dohodki skupaj z dohodki članov njene
ožje družine na osebo ne presegajo zneska, ki je enak višini
ugotovljenih minimalnih življenjskih stroškov. Denarni dodatek lahko znaša največ 25% višine ugotovljenih minimalnih
življenjskih stroškov.
Višina denarnega dodatka za vsakega vzdrževanega družinskega člana se določi v skladu z merili in kriteriji sprejetimi
s samoupravnim splošnim aktom skupnosti za zaposlovanje.
25.a člen
Denarna nadomestila se usklajujejo v začetku koledarskega
leta sorazmerno s porastom čistih osebnih dohodkov zaposlenih delavcev v SR Sloveniji v preteklem letu. Denarna
nadomestila se lahko usklajujejo tudi med letom, če to narekujejo ekonomska gibanja. Ta usklajevanja ne veljajo za
denarna nadomestila, ki so bila odmerjena v tekočem letu.
Denarna nadomestila, izplačana v višini ugotovljenih minimalnih življenjskih stroškov, se usklajujejo dvakrat letno.
Višino denarnih nadomestil iz prejšnjih odstavkov določijo
skupnosti za zaposlovanje s sklepom.
27. člen
Čas prejemanja denarnega nadomestila je odvisen od časa,
ki ga je oseba dotlej prebila na delu.
Denarno nadomestilo se izplačuje:
- tri mesece, če ima oseba najmanj devet mesecev nepretrganega dela ali 12 mesecev s presledki v zadnjih 18 mesecih;
- šest mesecev, če ima oseba najmanj 30 mesecev nepretrganega dela ali 50 mesecev s presledki v zadnjih petih letih;
- devet mesecev, če ima oseba nad pet do deset let dela;
- dvanajst mesecev, če ima oseba več kot 10 let dela.
Osebi, ki ima najmanj 15 let delovne dobe, se denarno
nadomestilo izplačuje tudi po preteku časa, ki je določen za
izplačevanje po prejšnjem odstavku, toda samo v primeru če ji
niti s strokovno usposobitvijo ali s prekvalifikacijo ni mogoče
zagotoviti zaposlitve, ki ustreza njenim sposobnostim.
Ženski, ki ji je delovno razmerje prenehalo v času nosečnosti in je pridobila pravico do denarnega nadomestila, se med
nosečnostjo do poroda in po porodu denarno nadomestilo
izplačuje tudi po preteku časa, ki je določen za izplačevanje,
in sicer toliko časa, kolikor časa ima zaposlena ženska pravico do skupne odsotnosti zaradi poroda in nege otroka.
32. člen
Oseba, ki jo skupnost za zaposlovanje do konca prejemanja
denarnega nadomestila ni mogla zaposliti in nima 15 let
delovne dobe, pridobi ob koncu prejemanja denarnega nadomestila pravico do denarne pomoči med brezposelnostjo, če
izpolnjuje naslednje pogoje:
- da njeni dohodki skupaj z dohodki članov njene ožje
družine na osebo ne presegajo zneska, ki je enak višini
ugotovljenih minimalnih življenjskih stroškov;
- da ne prejema v tem času denarnih dajatev za izobraževanje.
Ob koncu prejemanja denarnega nadomestila je treba
osebo, ki ji po določbi prvega odstavka tega člena pripada
pravica do denarne pomoči, o tem obvestiti in hkrati zahtevati, da najkasneje v roku 30 dni predloži dokazila, da izpolnjuje pogoje za prejemanje denarne pomoči po določbah
tega-člena. Če v tem roku oseba zahtevanih podatkov ne
predloži, prejema denarno pomoč od dneva, ko je s predložitvijo dokazala, da izpolnjuje zahtevane pogoje. Denarna
pomoč ne gre osebi, ki predloži zahtevana dokazila do Dre35

teku šestih mesecev od dneva, ko ji je prenehalo izplačevanje
denarnega nadomestila.
Prejemnik denarne pomoči mora skupnosti za zaposlovanje
takoj sporočiti vsako spremembo okoliščine, ki vpliva na
prejemanje denarne pomoči. Če tega ne stori, je dolžan vrniti
znesek, do katerega ni bil upravičen.
Iz razlogov, zaradi katerih preneha pravica do denarnega
nadomestila, navedenih v 29. členu, preneha tudi pravica do
denarne pomoči.
Pravico do denarne pomoči pridobi tudi oseba, ki ji je kot
pripravniku prenehalo delovno razmerje, sklenjeno za določen čas, krajši od devet mesecev in je uspešno končala
pripravniško dobo, ter se je v roku 30 dni po prenehanju
delovnega razmerja prijavila skupnosti za zaposlovanje in
izpolnjuje pogoje iz prvega odstavka tega člena.
33. člen
Denarna pomoč med brezposelnostjo po 32. členu tega
zakona je enaka višini ugotovljenih minimalnih življenjskih
stroškov.
Za vsakega vzdrževanega družinskega člana pripada osebi
se denarni dodatek tako, da znašata denarna pomoč in
denarni dodatek skupaj največ do 125% višine ugotovljenih
minimalnih življenjskih stroškov. Višina denarnega dodatka
za vsakega vzdrževanega družinskega člana se določi
v skladu z merili, sprejetimi s samoupravnim splošnim aktom
skupnosti za zaposlovanje. Denarne pomoči se usklajujejo
dvakrat letno.
36. člen
Materialna pomoč obsega kritje stroškov:
- za zdravniški in psihološki pregled;
- za usposabljanje;
- za zavarovanje za primer nesreče pri delu, če nima te
pravice že po drugih predpisih;
- za delovno obleko, če je obvezna pri praktičnem usposabljanju;
- za prehrano in nastanitev v času usposabljanja oziroma
dnevni prevoz v kraj usposabljanja;
- denarno pomoč med usposabljanjem, če nima pravice
do nadomestila osebnega dohodka oziroma denarne pomoči
po določbah tega zakona;
- dodatek za tujo pomoč in nego invalidnim osebam;
- kritje drugih stroškov, ki jih določi skupnost za zaposlovanje v svojih samoupravnih splošnih aktih oziroma za katere
se dogovori s samoupravnim sporazumom po 37. členu tega
zakona.
Pravico do dodatka za tujo pomoč in nego pridobi invalidna
oseba, ko komisija za ugotavljanje lastnosti invalidne osebe
ugotovi, da je glede na vrsto in stopnjo invalidnosti potrebna
take pomoči in ki jo napoti na usposabljanje.
37. člen
Pravico do priprave za zaposlitev imajo tudi že zaposlene
osebe v primerih, ko njihovo delo postane v organizaciji
združenega dela nepotrebno zaradi modernizacije proizvod-
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nega procesa, zaradi preusmeritve poslovanja ali drugih
izboljšav, ki prispevajo k večji produktivnosti dela ali zaradi
tega, ker je temeljna organizacija zašla v izredne ekonomske
težave, ali če so potrebni ukrepi za njeno sanacijo in jim je
mogoče z dokvalifikacijo ali prekvalifikacijo zagotoviti drugo
delo, če take organizacije združenega dela v ta namen na
podlagi samoupravnega sporazuma s pristojnimi skupnostmi
za zaposlovanje namensko združujejo svoja sredstva v skladu
z zakonom.
43. člen
Svoje obveznosti glede sredstev za zagotavljanje in uresničevanje pravic in dajatev iz zavarovanja za primer brezposelnosti, zadovoljevanje potreb in ciljev, zaradi katerih so ustanovljene skupnosti za zaposlovanje in opravljanje strokovnih
opravil delovnih skupnosti, določajo delavci in delovni ljudje
na podlagi programa dejavnosti skupnosti s samoupravnimi
sporazumi o temeljih plana skupnosti in drugimi samoupravnimi sporazumi.
Delavci v organizacijah združenega dela, nosilci samostojnega osebnega dela in delavci, ki so v delovnem razmerju pri
nosilcih samostojnega osebnega dela, plačujejo za zadovoljevanje potreb na področju zaposlovanja in zavarovanja za
primer brezposelnosti prispevek v skladu s posebnimi predpisi. Višino prispevka določajo delavci in delovni ljudje
v samoupravnih sporazumih iz prejšnjega odstavka. Če samoupravni sporazumi niso sklenjeni ali pa jih sklene le del
udeležencev in sredstev za izvedbo programa skupnosti niso
zagotovljena, lahko skupščina občine enakopravno s skupščino skupnosti socialnega varstva občine določi stopnjo prispevka za vse delavce in delovne ljudi, ki so zavezani plačevati prispevke, ali pa le za tiste delavce in delovne ljudi, ki
samoupravnega sporazuma niso sklenili.
Obveznosti iz prejšnjih odstavkov se določajo v skladu
z gibanjem družbenega proizvoda vsega gospodarstva in produktivnosti vsega družbenega dela v mejah in v skladu s smotri, določenimi v družbenih planih družbenopolitičnih skupnosti.
45. člen
Z denarno kaznijo do 10.000 dinarjev se kaznuje za prekršek:
1. kdor se neupravičeno poklicno ukvarja s posredovanjem
dela (drugi odstavek 16. člena tega zakona);
2. kdor v nasprotju s četrtim odstavkom 16. člena tega
zakona objavi ponudbo za zaposlitev delavcev v tujini.
Z denarno kaznijo do 5000 dinarjev se kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe, ki stori kakšen prekršek iz prejšnjega odstavka.
46. člen
Z denarno kaznijo do 5000 dinarjev se kaznuje za prekršek
organizacija združenega dela, če v predpisanih rokih ne prijavi podatkov iz druge, tretje ali četrte alinee prvega odstavka
5. člena tega zakona.
Z denarno kaznijo do 500 dinarjev se kaznuje za prekršek
tudi odgovorna oseba organizacije združenega dela, ki stori
prekršek iz prejšnjega odstavka.
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