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UGOTOVITVE IN SKLEPI
.
, ,
.
a.f
zborov Skupščine Republike Slovenije ob obravnavi problematike zdravstvenega
varstva
Družbenopolitični zbor in Zbor občin sta
ob obravnavi problematike zdravstvenega varstva na sejah 23. in 24. oktobra
1991, na podlagi 260. člena poslovnika
Skupščine Republike Slovenije sprejela
naslednje identične
UGOTOVITVE N SKLEPE
1. Zbora ugotavljata, da je treba probleme financiranja zdravstva v letu 1991 reševati ločeno od osnutkov zdravstvene
zakonodaje. Zbora menita, da je najpomembnejša naloga ureditev problema
odplačila nastalih dolgov.
2. Zbora ugotavljata, da so težave v financiranju zdravstva v tem letu predvsem posledica nerealno in prenizko
ovrednotenih sredstev v sprejetem integralnem republiškem proračunu za sedanji obseg programa zdravstvenega varstva, ki presega materialne in finančne
možnosti Republike Slovenije, kar se je
še posebej zaostreno izkazalo v prvem
polletju tega leta.
H kritičnemu položaju zdravstva je prispevalo predvsem nepriznavanje rasti
materialnih stroškov, ki so se povečevali
v skladu z realno ceno denarja in inflacijo, niso pa bili spremljani s ceno zdravstvenih storitev.
3. Zbora ugotavljata, da zakon o zavodih
v zdravstvu še ni zaživel, saj ni privedel
do racionalnejše organizacije, sprememb delovnega časa ter zmanjševanja
števila zaposlenih, vendar tudi ni bilo
konkretnih navodil Ministrstva za zdravstvo, družino in socialno varstvo, ki bi
lahko ta proces pospešila.
4. Zbora ugotavljata, da predlogov in
ukrepov, ki jih je predlagal Odbor za
zdravstvo za omilitev težav v zdravstvu in
za zagotovitev pogojev za normalnejše
poslovanje zdravstvenih zavodov in sklepov, ki jih je sprejel Družbenopolitični
zbor, Izvršni svet ni ustrezno upošteval
pri pripravi ukrepov za urejanje razmer
na tem področju.
5. Zbora nalagata Izvršnem svetu, Ministrstvu za zdravstvo, družino in socialno
varstvo in Republiški upravi za zdravstveno varstvo, da pripravijo analizo dolgov
zdravstvenih zavodov in rokov zapadlosti
plačil zunanjim in domačim dobaviteljem, določijo načine in kriterije za poravnavo obveznosti za zdravstveni material,
ki je že porabljen in za delo, ki je bilo
opravljeno in zagotovijo poseben nadzor
nad uporabo sredstev za te namene.
Družbenopolitični zbor je sprejel še naslednje:
6. Zbor zahteva, da se letošnja problematika zdravstva razreši v okviru razpra-

ve o rebalansu proračuna, ki naj se opravi še letos.
Pri tem zbor opozarja na nujnost takojšnje izterjave zapadlih davkov in prispevkov in skrajno restriktiven pristop pri odložitvi plačil prispevkov, davkov in drugih
obveznosti.
7. Zbor nalaga Izvršnemu svetu, da v primeru, če ne bo mogoče zagotoviti dodatnih sredstev za zdravstvo, predloži ukrepe za omejitev pravic iz zdravstvenega
varstva še v tem letu. Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije naj ob tem
predloži analizo posledic morebitnih
omejitev pravic za posamezne kategorije
prebivalstva.
8. Zbor meni, da je treba za naslednje
leto doseči dogovor o obsegu zdravstvenega varstva, za katerega lahko v Sloveniji zagotovimo potrebna sredstva.
V to naj bo usmerjena tudi nova zdravstvena zakonodaja, ki bi jo bilo treba
sprejeti v začetku decembra.
Zbor občin pa:
6. Zbor meni, da je treba problematiko
zdravstva reševati v okviru celotne proračunske debate.
Izvršni svet naj se opredeli do predloga,
da se dodatna sredstva za preprečitev
razpada zdravstvenega tržišča zagotovijo
z rebalansom republiškega proračuna,
saj renominacija ni dovolj.
Pri tem zbor opozarja na nujnost takojšnje izterjave zapadlih davkov in prispevkov in skrajno restriktiven pristop pri odložitvi plačil, prispevkov, davkov in drugih obveznosti. Izvršni svet naj prepreči
izplačevanje osebnih dohodkov v oblikah, ki ne podležejo plačilu raznih davkov in prispevkov.
7. Zbor nalaga izvršnemu svetu, da v primeru, če ne bo mogoče zagotoviti dodatnih sredstev za zdravstvo, predloži ukrepe za omejitev pravic iz zdravstvenega
varstva še v tem letu.
Izvršni svet naj pristopi k racionalni
organizaciji zdravstva, zmanjšanju režije
in s tem k poslovni usposobljenosti
. zdravstva.
8. Zbor meni, da je treba za naslednje
leto doseči dogovor o obsegu zdravstvenega varstva, za katerega lahko v Sloveniji zagotovimo potrebna sredstva.
V to naj bo usmerjena tudi nova zdravstvena zakonodaja, ki bi jo bilo treba
sprejeti v začetku decembra.
Zbor združenega dela pa je na svoji seji
24. 10. 1991 sprejel naslednje
SKLEPE
1. Zbor združenega dela Skupščine Republike Slovenije meni, da je treba problematiko zdravstva reševati v okviru raz-

prave o celotnem proračunu Republike
Slovenije.
Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije naj se opredeli do predloga, da se
dodatna sredstva za preprečitev razpada
zdravstvenega tržišča zagotovijo z rebalansom republiškega proračuna, saj renominacija ni dovolj.
Pri tem zbor opozarja na nujnost takojšnje izterjave zapadlih davkov in prispevkov in skrajno restriktiven pristop pri odložitvi plačil prispevkov, davkov in drugih
obveznosti.
2. Zbor združenega dela ugotavlja, da je
treba probleme financiranja zdravstva
v letu 1991 reševati ločeno od osnutkov
zdravstvene zakonodaje. Zbor meni, da
je najpomembnejša naloga ureditev problema odplačila nastalih dolgov.
3. Zbor združenega dela ugotavlja, da so
težave v financiranju zdravstva v tem letu
predvsem posledica nerealno in prenizko
ovrednotenih sredstev v sprejetem integralnem republiškem proračunu za sedanji obseg programa zdravstvenega varstva, ki presega materialne in finančne
možnosti Republike Slovenije, kar se je
še posebej zaostreno izkazalo vi. polletju
tega leta.
H kritičnemu položaju zdravstva je prispevalo predsem nepriznavanje rasti materialnih stroškov, ki so se povečevali
v skladu z realno ceno denarja in inflacijo, niso pa bili spremljani s ceno zdravstvenih storitev.
4. Zbor združenega dela ugotavlja, da
zakon o zavodih v zdravstvu še ni zaživel,
saj ni privedel do racionalnejše organizacije, sprememb delovnega časa ter
zmanjševanja števila zaposlenih, vendar
tudi ni bilo konkretnih navodil Ministrstva za zdravstvo, družino in socialno
varstvo, ki bi lahko ta proces pospešila.
5. Zbor združenega dela ugotavlja, da
predlogov in ukrepov, ki jih je predlagal
Odbor za zdravstvo za omilitev težav,
v zdravstvu in za zagotovitev pogojev ze
normalnejše poslovanje zdravstvenih za
vodov in sklepov, ki jih je sprejel Družbe
nopolitični zbor, Izvršni svet ni ustrezni
upošteval pri pripravi ukrepov za u reje
nje razmer na tem področju.
6. Zbor združenega dela nalaga Izvršne
mu svetu Skupščine Republike Sloveniji
Ministrstvu za zdravstvo, družino in soc
alno varstvo in Republiški upravi z
zdravstveno varstvo, da pripravijo anali
zo dolgov zdravstvenih zavodov in roko\
zapadlosti plačil zunanjim in domačin
dobaviteljem, določijo načine in kriterije
za poravnavo obveznosti za zdravstven
material, ki je že porabljen in za delo, k
je bilo opravljeno in zagotovijo poseber
nadzor nad uporabo sredstev za te na
mene.
poročevalec
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7. Zbor združenega dela nalaga Izvršnemu svetu Skupščine Republike Slovenije,
da v primeru, če ne bo mogoče zagotoviti
dodatnih sredstev za zdravstvo, predloži
ukrepe za omejitev pravic iz zdravstvenega varstva še v tem letu.
8. Zbor združenega dela meni, da je tre-

ba za naslednje leto doseči dogovor
o obsegu zdravstvenega varstva.
V to naj bo usmerjena tudi nova zdravstvena zakonodaja, ki bi jo bilo treba
sprejeti v začetku decembra.
9. Zbor združenega dela nalaga Izvršne-

mu svetu Skupščine Republike Slovenije,
da zagotovi dodatne vire sredstev predvsem za preventivne programe zdravstvenega varstva z določenim odstotkom od
prometa z alkoholnimi pijačami, cigaretami in eventualnimi drugimi elementi
zdravju škodljivih človeških razvad.

SKLEPI
zborov Skupščine Republike Slovenije ob obravnavi osnutka zakona o zdravstveni
dejavnosti
Vsi zbori Skupšine Republike Slovenije
so na sejah, 23. in 24. oktobra 1991, sprejeli zakonski osnutek in predlagatelja zadolžili, da pri pripravi predloga zakona
upošteva razpravo delegatov na zborih in
v delovnih telesih.

Družbenopolitični zbor pa je sprejel še
naslednji
DODATNI SKLEP
Družbenopolitični zbor nalaga Izvršnemu
svetu Skupščine Republike Slovenije, naj

9. člen predloga zakona o zdravstveni
skupnosti dopolni z določbo, s katero naj
se v Republiki Sloveniji vzpostavi mreža
za izvajanje nujne medicinske pomoči, ki
naj pokriva celoten teritorij zaradi oskrbe
poškodb in obolenj, ki ogrožajo življenje,
čim hitreje in čim bližje njihovemu nastanku in med transportom.

SKLEPI
zborov Skupščine Republike Slovenije ob obravnavi osnutka zakona
o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju
Vsi zbori Skupščine Republike Slovenije
so na sejah, 23. in 24. oktobra 1991, sprejeli osnutek zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju ter Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije
zadolžili, da pri pripravi predloga zakona
upošteva pripombe, predloge in mnenja
skupščinskih delovnih teles ter pisne pripombe in pripombe izražene v razpravah
delegatov.

Družbenopolitični zbor je sprejel še
sklep, s katerim nalaga predlagatelju, da
hkrati s predlogom zakona predloži tudi
osnutek plana zdravstvenega varstva,
mreže zdravstvenega varstva s katalogom storitev vsem zavarovancem dostopnih.
Sprejel pa je tudi še

DODATNI SKLEP
Družbenopolitični zbor nalaga Izvršnemu
svetu Skupščine Republike Slovenije, da
upošteva stališče Odbora za zdravstvo
Skupščine Republike Slovenije v zvezi
s 63. členom osnutka zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju.

SKLEPI
~
zborov Skupščine Republike Slovenije ob obravnavi osnutka zakona o lekarniški
dejavnosti
ut' z^?rj dejavnosti
so sprejeli osnutek
zakona ozalekarniski
in predlagatelja

dolžiti,
da inpriustrezno
pripraviupošteva
zakonskega
osnutka
prouči
stališča
in

pripombe
delovnih teles, delegatov in
drugih institucij.

POZIV
Komisije Skupščine Republike Slovenije za mednarodne odnose ob vojni na
Hrvaškem
■
i.
i V Jugoslaviji legalne civilne oblasti ni
več. S pomočjo armade, ki deluje izključ' no na strani političnih interesov in oze;
meljskih pretenzij Srbije, samooklicano
i in polovično Predsedstvo bivše SFRJ vsiljuje in vodi umazano vojno proti Republiki Hrvaški. Neizpodbitno gre za napadalno in osvajalno vojno proti ljudstvu, ki
se je legitimno in legalno na vsesplošnem referendumu opredelilo za suverenost.
Pobesnela in nenadzorovana soldateska
pobija civilno prebivalstvo, bombardira
otroške vrtce, bolnišnice, domove za
ostarele; neposredno strelja na zdravniporočevalec

ške ekipe, ki hitijo na pomoč prebivalstvu
pod oznakami Rdečega križa.
Vrh jugoslovanske vojske, na čelu z ministrom za ljudsko obrambo generalom
Veljkom Kadijevičem in članoma generalštaba Bagojem Adžičem in Stanetom
Brovetom, ukazuje uničiti najlepše in najdragocenejše kulturne spomenike, ki sodijo v najvišjo kategorijo kulturne dediščine, ne samo Hrvaške ampak tudi dediščine evropske kulture, zgodovine in civilizacije.
Armada uporablja z mednarodnim vojaškim pravom prepovedano orožje, uničuje in ogroža širše človekovo okolie.

II.
Jugoslavija je podprla in ratificirala celo
vrsto deklaracij, mednarodnih konvencij
in drugih listin o človekovih pravicah,
toda na ozemlju Republike Hrvaške premočna armada, v veliki meri oborožena
s pomočjo sredstev, ki jih je za oborožitev prispevala ta republika, na osnovi nacionalne diskriminacije vodi vojno proti
Hrvatom. »Jugoslovanska ljudska armada« na verski osnovi ruši sakralne objete
in spomenike.
Ali bodo KVSE, Evropska skupnost, Organizacija Združenih narodov, Unicef,
Unesco in druge institucije dopustile
3

takšno barbarstvo v osrčju Evrope?! Ali
si bodo najvplivnejše mednarodne organizacije in države še naprej lahko zatiskale oči in opravičevale svojo pasivno držo
z izgovorom, da gre za notranje razmere
in za notranja nasprotja v okviru suverene države ? Ali bo kdo pomagal ljudem, ki
morajo umirati za demokracijo?
Najbolj tragično pri vsem tem pa je dejstvo, da so glavna žrtev tisti nedolžni

prebivalci mest in vasi na Hrvaškem, ki se
med seboj niso nikoli sovražili ne na nacionalni ne na verski osnovi, zdaj pa jih
agresorji celo nasilno ločujejo z vidnimi
oznakami — rdečimi trakovi na rokavu
— ki spominjajo na znana označevanja iz
časov nacizma.
Hrvaški je treba pomagati in to takoj,
zdaj! Barbarsko agresijo proti njej je treba takoj zaustaviti. Nemudoma je treba

Ustavno sodišče Republike Slovenije je Skupščino Republiko Slovenije obvestilo o svojih odločitvah v zvezi z ustavnostjo določb zakona o RTV Slovenije in zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o pokojninskem in invalidskem
zavarovanju. V zvezi s tem poslovnik Skupščine Republike
Slovenije opredeljuje postopek ravnanja z odločbami ustavnega sodišča (416. in 417. člen poslovnika). Predsednik
Skupščine Republike Slovenije posreduje odločbo ustavnega sodišča, s katero ta ugotavlja, da zakon oziroma drug
predpis ali splošni akt skupščine ni v skladu z ustavo Republike Slovenije, predsednikom pristojnih zborov, ki z njo
seznanijo delegate zborov. Pristojna delovna telesa in
Zakonodajnopravna komisija pripravijo za zbore poročilo
s predlogi ukrepov za uskladitev zakona. Skupščina Republike Slovenije mora v šestih mesecih od dneva prejema

sprožiti vse možne mehanizme in sredstva mednarodnega pritiska ekonomske,
politične pa tudi vojaške narave, da se
zaustavi ta nesmiselna in brutalna vojna
na Hrvaškem.
Vse bolj postaja očitno, da bo samo mednarodnopravno priznanje Republike Hrvaške ustavilo to necivilizacijsko vojno in
brezvestno pobijanje nedolžnih žrtev na
Hrvaškem.

odločbe Ustavnega sodišča Republike Slovenije zakon ali
drug splošen akt uskladiti z ustavo.
V skladu z drugim odstavkom 416. člena poslovnika skupščine objavljamo odločbo Ustavnega sodišča Republike Slovenije, s katero na podlagi pobude mag. Lojzeta Cafute iz
Sežane ugotavlja, da del določbe drugega odstavka 9. člena
zakona o RTV Slovenija (Ur. I. RS, št. 14/90, 24/90 in 43/90), ki
se glasi: »... ali druge radijske ali televizijske organizacije
v SFRJ...«, ni v skladu z ustavo Republike Slovenije in
odločbo Ustavnega sodišča Republike Slovenije, s katero
na pobudo večih strank, zvez in klubov upokojencev ugotavlja, da določba 4. člena zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju
(Ur. I. RS, št. 10/91) ni v skladu z ustavo Republike Slovenije,
kolikor se nanaša na pokojnine, uveljavljene v času od 1.1.
1991 do vključno 21. 3. 1991.

ODLOČBA
. j
^ t ,
Ustavnega sodišča Republike Slovenije za oceno ustavnosti drugega odstavka
9. člena zakona o RTV Slovenija
Ustavno sodišče Republike Slovenije je na pobudo mag.
Lojzeta Cafute iz Sežane v postopku za oceno ustavnosti
drugega odstavka 9. člena zakona o RTV Slovenija na seji
dne 3. 10. 1991 ugotovilo:
Del določbe drugega odstavka 9. člena zakona o RTV Slovenija (Uradni list RS, št. 14/90, 24/90 in 43/90), ki se glasi: ».. .
ali druge radijske ali televizijske organizacije v SFRJ ...«, ni
v skladu z ustavo Republike Slovenije.
Obrazložitev
Ustavno sodišče je na pobudo mag. Lojzeta Cafute iz Sežane
na seji dne 28. 2. 1991 sklenilo, da začne postopek za oceno
ustavnosti drugega odstavka 9. člena zakona o RTV Slovenija.
Ta določa, da mora imetnik radijskega in televizijskega sprejemnika na območju Republike Slovenije, ki lahko sprejema
program RTV Slovenija ali druge radijske ali televizijske organizacije v SFRJ, plačevati radijsko in televizijsko naročnino
RTV Slovenija. Oceno, da je pobuda utemeljena, je ustavno
sodišče sprejelo zaradi tega, ker je menilo, da očitek pobudnika, da navedena zakonska določba, ki izenačuje obveznosti
TV naročnikov ne glede na to ali lahko sprejemajo TV programe RTV Slovenija ali samo drugih TV organizacij v SFRJ,
utemeljeno zastavlja vprašanje njene skladnosti z drugm
odstavkom 197. člena ustave Republike Slovenije, ki določa,
da so vsi pred zakonom enaki, zlasti ob upoštevanju določbe
četrtega odstavka 209. člena te ustave, ki jamči občanom
pravico do obveščenosti zanje in za skupnost pomembnih
dogodkih.
V odgovoru Skupščine Republike Slovenije je navedeno, da je
bila obravnavana določba zakona o obveznosti plačevanja
RTV naročnine sprejeta v letu 1986 in tedaj vključena v zakon
o javnem obveščanju ob upoštevanju odločbe Ustavnega
sodišča SR Slovenije, št. U-l-57/83-26 z dne 28/5-1984; iz
obrazložitve te odločbe ustavnega sodišča med drugim tudi
izhaja, da v skladu z načeli obveznostnega prava obstaja
obveznost plačila televizijske naročnine, če je sprejem televizijskega programa omogočen. V odgovoru na pobudo pa je
tudi navedeno, da spremembe v položaju Republike Slove4

nije, ki so nastale po sprejetju zakona, pomembno vplivajo
tudi na uresničevanje ustavne pravice občana, da je obveščen
o dogodkih v domovini in po svetu, ki so pomembni za
njegovo življenje in delo, in o vprašanjih, pomembnih za
skupnost, zaradi česar pri zagotavljanju pogojev za uresničevanje te pravice ni več mogoče izhajati iz enotnega jugoslovanskega informacijskega prostora. Zato bo potrebno pri
oblikovanju novega zakona o radiodifuziji ponovno proučiti
to zakonsko določbo v delu, ki se nanaša na obveznost
plačevanja naročnine za radijske in TV programe, ki jih
ustvarjajo in oddajajo druge radijske in TV organizacije
v SFRJ zunaj Republike Slovenije.
Ustava Republike Slovenije v drugem odstavku 197. člena
določa, da so vsi pred zakonom enaki. Zakon o RTV Slovenija
določa temeljne cilje in naloge RTV Slovenija, med katerimi je
tudi prispevanje k vsestranski obveščenosti njenih gledalcev
oziroma poslušalcev (3. člen zakona). Iz podatkov, zbranih
v pripravljalnem postopku, izhaja, da še vedno ni omogočeno,
da bi vsi imetniki TV sprejemnikov v Republiki Sloveniji lahko
sprejemali vsaj enega od TV programov RTV Slovenija v slovenskem jeziku. Glede na cilje in naloge RTV Slovenija, določene z zakonom, to pomeni, da so imetniki TV sprejemnikov
v Republiki Sloveniji očitno v bistveno različnem dejanskem
položaju. Z določbo drugega odstavka 9. člena zakona o RTV
Slovenija so glede obveznosti plačevanja TV naročnine enako
obravnavani tisti imetniki TV sprejemnikov, ki jim je omogočeno sprejemanje programa RTV Slovenija, s tistimi, ki jim to
ni omogočeno in lahko sprejemajo le program kakšne druge
radijske ali televizijske organizacije v SFRJ. Navedena zakonska določba torej izenačuje glede obveznosti plačevanja TV
naročnine obe navedeni skupini imetnikov TV sprejemnikov,
čeprav sta v bistveno različnem dejanskem položaju, in omogoča, da tudi akti o višini TV naročnine, ki jih sprejema Svet
RTV Slovenija, ne določajo različne višine naročnine za ti dve
skupini imetnikov TV sprejemnikov. Zaradi tega je ustavno
sodišče ocenilo, da v izreku odločbe navedeni del določbe
drugega odstavka 9. člena zakona o RTV Slovenija ni v skladu
z določbo drugega odstavka 197. člena ustave Republike
Sloveniie.
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Po določbi drugega odstavka 412. člena ustave Republike
Slovenije mora Skupščina Republike Slovenije v šestih mesecih od prejema te odločbe uskladiti določbo drugega
odstavka 9. člena zakona o RTV Slovenija z ustavo.
Odločitev ustavnega sodišča temelji na določbi prvega
odstavka 412. člena ustave Republike Slovenije. Sprejelo jo je

v skladu z določbo 2. alinee tretjega odstavka 25. člena
zakona o postopku pred Ustavnim sodiščem SR Slovenije
(Uradni list SRS, št. 39/74 in 28/76) v sestavi: predsednik
sodišča dr. Peter Jambrek in sodniki mag. Tone Jerovšek,
mag. Matevž Krivic, dr. Anton Perenič, dr. Janez Šinkovec in
dr. Lovro Šturm.

ODLOČBA
'
"
Ustavnega sodišča Republike Slovenije za oceno ustavnosti zakona o spremembah
in dopolnitvah zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju
Ustavno sodišče Republike Slovenije je na pobudo Demokratične stranke Zveze upokojencev Maribor, Demokratične
stranke upokojencev Celje, Kluba upokojencev podjetja
Mura iz Murske Sobote, Draga Gregorina iz Celja ter Sivih
panterjev, Stranke upokojencev Slovenije, Maribor
v postopku za oceno ustavnosti zakona o spremembah in
dopolnitvah zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju na seji dne 17. 10. 1991 ugotovilo:
Določba 4. člena zakona o spremembah in dopolnitvah
f-.nl?
in invalidskem
zavarovanju
(Uradni
»st RS, *št.Pokojninskem
10/91) ni v skladu
z ustavo Republike
Slovenije,
kolikor se nanaša na pokojnine, uveljavljene v času od 1 1
1991 do vključno 21. 3. 1991.
Obrazložitev
Ustavno sodišče je na seji dne 11. 7. 1991 slenilo, da delno
sprejme pobude in začne postopek za oceno ustavnosti 4.
člena zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju. Ta zakonska določba se
glasi:
»Ne glede na določbo prejšnjega člena se pokojnine, uveljavljene v letu 1991, od 1. januarja 1991 uskladijo na podlagi
gibanj nominalnih povprečnih osebnih dohodkov vseh zaposlenih na območju republike v mesecu oktobru 1990, glede na
povprečje teh osebnih dohodkov, doseženih v letu 1990, in za
odstotek uskladitev v tekočem letu.«
Ta določba torej ureja usklajevanje pokojnin, uveljavljenih od
1. 1. 1991 dalje, drugače kot zakonska ureditev, ki je bila
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v veljavi do uveljavitve zakonskih sprememb (22. 3. 1991). Po
prej veljavni ureditvi so se namreč pokojnine, uveljavljene
v tekočem letu, najprej uskladile na podlagi gibanj osebnih
dohodkov v mesecu januarju tega leta glede na celotno prejšnje leto in nato v primerjavi z januarjem tekočega leta usklajevale tako kot druge pokojnine (36. b člen zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, Uradni list SRS, št. 27/83
21/87, 48/87, 27/89, 32/89 ter Uradni list RS, št. 14/90, 30/90 in
44/90). Sledi torej, da določba 4. člena zakona o spremembah
in dopolnitvah zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju učinkuje tudi za nazaj, in sicer za čas od 1. 1. 1991 do
uveljavitve zakonskih sprememb in to po podatkih Zavoda
Republike Slovenije za statistiko v škodo zavarovancev, ki so
v tem času na novo uveljavili pokojnine. Zaradi tega določba
4. člena zakona ni v skladu z določbo prvega odstavka 261.
člena ustave, ki skupaj z amandmajem LVII k ustavi določa, da
predpisi in drugi splošni akti ne morejo imeti učinka za nazaj.
Po določbi drugega odstavka 412. člena ustave mora Skupščina Republike Slovenije v šestih mesecih od prejema te
odločbe uskladiti 4. člen zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju
z ustavo.
Ustavno sodišče je sprejelo to odločbo na podlagi prvega
odstavka 412. člena ustave ter ob uporabi 2. alinee tretjega
odstavka 25. člena zakona o postopku pred Ustavnim sodiščem SRS (Uradni list SRS, št. 39/74 in 28/76) na seji v sestavi:
predsednik sodišča dr. Peter Jambrek in sodniki: mag. Tone
Jerovšek, mag. Matevž Krivic, dr. Anton Perenič, dr Janez
Šinkovec in dr. Lovro Šturm.
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Predlog zakona o PROMETNEM DAVKU — ESA 417
Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije je na 129. seji
24/10-1991 določil besedilo:
- PREDLOĆA ZAKONA O PROMETNEM DAVKU,
ki vam ga pošiljamo v obravnavo na podlagi prve alinee
215. člena, 266., 267. in 312. člena poslovnika Skupščine
Republike Slovenije v zvezi z drugim odstavkom 1. člena
začasnega poslovnika Skupščine Republike Slovenije.
Glede na to, da sta Zbor občin in Družbenopolitični zbor
Skupščine Republike Slovenije že sprejela tudi osnutek
zakona, Zbor združenega dela Skupščine Republike Slovenije pa je sprejel le predlog za izdajo tega zakona
predlagamo, da Zbor združenega dela na podlagi 312.
člena poslovnika Skupščine Republike Slovenije hkrati
obravnava zakonski osnutek in zakonski predlog po
določbah poslovnika Skupščine Republike Slovenije, ki
veljajo za sprejemanje zakonskega predloga.

Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije je na podlagi
69. člena poslovnika Izvršnega sveta Skupščine Republike
Slovenije in na podlagi 220. in 221. člena poslovnika
Skupščine Republike Slovenije v zvezi z drugim odstavkom 1. člena začasnega poslovnika Skupščine Republike
Slovenije določil, da bodo kot njegovi predstavniki pri
delu skupščinskih delovnih teles sodelovali:
- Dušan ŠEŠOK, član Izvršnega sveta in minister za finance,
- Zvonko DRAKSLER, svetovalec Izvršnega sveta v Ministrstvu za finance,
- Marija FERLEZ, svetovalka Izvršnega sveta v Ministrstvu za finance,
- Ivan ROJC, direktor Republiške uprave za družbene
prihodke.

Predlog zakona o prometnem davku bodo obravnavali Družbenopolitični zbor, Zbor občin in Zbor združenega dela ter
Zakonodajno - pravna komisija. Obravnaval ga bo tudi Odbor
za proračun in javne finance kot matično delovno telo.

PREDLOG ZAKONA o prometnem davku
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem zakonom se ureja sistem in uvaja obveznost plačevanja
davka od prometa proizvodov in davka od prometa storitev (v
nadaljnjem besedilu: prometni davek).
2. člen
S tarifo prometnega davka so določeni proizvodi in storitve,
od katerih se obračunava in plačuje prometni davek in davčne
stopnje. Tarifa prometnega davka je sestavni del tega zakona.
3. člen
S pravno osebo je po tem zakonu mišljeno podjetje in druga
pravna oseba, ki ima tak status po zakonu.
Z zasebnikom je po tem zakonu mišljena fizična oseba, ki
opravlja registrirano dejavnost po zakonu.
Z organom je po tem zakonu mišljen upravni in drug državni
organ.
S fizično osebo je po tem zakonu mišljena oseba, ki ne
opravlja registrirane dejavnosti.
II. DAVEK OD PROMETA PROIZVODOV
1. Predmet obdavčevanja
4. člen
Davek od prometa proizvodov se plačuje od vsakega prometa
proizvodov, namenjenih za končno potrošnjo ter od vsakega
prometa opreme.
5. člen
Za promet proizvodov, namenjenih za končno potrošnjo, se
šteje vsaka prodaja proizvodov in opreme (v nadaljnjem besedilu: proizvodov), če ni v tem zakonu drugače določeno.
Za promet proizvodov, namenjenih za končno potrošnjo, se
šteje tudi:
1) uvoz proizvodov, namenjenih za končno potrošnjo, vštevši
tudi njihov začasen uvoz, in uvoz tobačnih izdelkov;
2) jemanje proizvoda, ki ga je v okviru registrirane dejavnosti
proizvedla ali nabavila pravna oseba ali zasebnik za lastno
končno potrošnjo;
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3) brezplačna odtujitev ali zamenjava proizvodov pravne
osebe ali zasebnika, proizvedenih v okviru registrirane dejavnosti oziroma nabavljenih za opravljanje dejavnosti;
4) primanjkljaj proizvodov, razen primanjkljaja, ki je nastal
zaradi višje sile;
5) odpis proizvodov (kalo, razsip, okvara in razbitje), ki presega odpis, določen v splošnem aktu pravne osebe oziroma
odpis, ki ga je določilo strokovno združenje;
6) uporaba proizvoda, ki ga pravna oseba, zasebnik ali fizična
oseba izdela za lastno rabo ali ga za njen račun izdela kdo
drug in za katerega je obvezna registracija;
7) brezplačna odtujitev ali zamenjava motornega vozila ali
plovila, za katerega je obvezna registracija, ki ga opravi
fizična oseba, razen če gre za prvi dedni red;
8) prodaja pijač in drugih proizvodov v gostinstvu, če ni s tem
zakonom drugače določeno;
9) opravljanje proizvodnih storitev.
6. člen
Za promet proizvodov, namenjenih za končno potrošnjo, se
ne šteje:
1) prodaja proizvodov, razen prodaje tobačnih izdelkov,
pravni osebi ali zasebniku, registriranemu za opravljanje
trgovske dejavnosti oziroma prometa z blagom, ki te proizvode kupuje za nadaljnjo prodajo;
2) prodaja proizvodov, razen prodaje tobačnih izdelkov pravni
osebi ali zasebniku, registriranemu za opravljanje gostinske
ali slaščičarske dejavnosti, ki te proizvode kupuje za predelavo oziroma nadaljnjo prodajo;
3) prodaja proizvodov - reprodukcijskega materiala pravni
osebi, zasebniku ali zadrugi, registriranim za opravljanje proizvodne dejavnosti (v nadaljnjem besedilu: proizvajalci), ter
kmetu za opravljanje kmetijske dejavnosti. S kmetom po tem
zakonu je mišljena fizična oseba, ki opravlja kmetijsko dejavnost in je zavezanec za davek od dohodka iz kmetijstva,
katerega katastrski dohodek kmetijskih in gozdnih zemljišč
presega 4000 tolarjev. Znesek iz prejšnega stavka se valorizira
s količnikom, ugotovljenim z valorizacijo ali novim izračunom
katastrskega dohodka kmetijskih in gozdnih zemljišč za
Republiko Slovenijo;
4) prodaja proizvodov pravni osebi ali zasebniku, ki se ukvarja
z remontom, popravilom in servisiranjem proizvodov za vgraditev v proizvode, ki se popravljajo in servisirajo;
poročevalec

5) prodaja rabljenih stvari neposredno med fizičnimi osebami
ter neposredna prodaja kmetijskih proizvodov med fizičnimi
osebami na sejmih in tržnicah, razen prodaje, brezplačne
odtujitve ali zamenjave rabljenih osebnih avtomobilov, drugih
motornih vozil in plovil, za katere je obvezna registracija.
6) uvoz proizvodov, razen tobačnih izdelkov, za prodajo,
reprodukcijo ali predelavo;
Za proizvodno dejavnost iz 3. točke prejšnjega odstavka se
šteje dejavnost, ki jo opravljajo industrijske, rudarske, kmetijske, gozdarske, vodnogospodarske, ribiške, gradbene ter
proizvodno - obrtne pravne osebe in zasebniki -proizvajalci
ter proizvajalne zadruge.
Z osebami iz prejšnjega odstavka so izenačeni proizvodni
obrati in proizvodne delovne enote, predvidene v statutu ali
drugem splošnem aktu oziroma dovoljenju za opravljanje
dejavnosti, ki so v sestavi neproizvodnih pravnih oseb ali so
pri zasebnikih ter fakultete, znanstvenoraziskovalni ali raziskovalno - razvojni inštituti ali zavodi z laboratoriji, poskusnimi delavnicami ali obrati za zboljševanje proizvodnje, pod
pogojem, da vodijo evidenco o nabavi in porabi reprodukcijskega materiala in proizvodov.
7. člen
Proizvajalna pravna oseba ali zasebnik — proizvajalec, trgovsko podjetje, registrirano za promet na debelo in podjetje,
registrirano za uvoz smejo prodajati proizvode iz 1. do 4.
točke prvega odstavka 6. člena tega zakona kupcem iz 6.
člena tega zakona in proizvode, za katere je določena znižana
davčna stopnja, pod naslednjimi pogoji:
1) da se proizvodi prodajajo s skladišča ali drugih prodajnih
mest, ki se za te proizvode obremenijo po prodajni ceni,
v katero ni vračunan davek od prometa proizvodov, ali tranzitno (promet na debelo);
2) da se proizvodi prodajajo na podlagi pisne naročilnice
kupca, v kateri mora biti navedena vrsta in količina proizvodov oziroma materiala, ob obvezni izdaji računa in ob brezgotovinskem plačilu (z žiro računa kupca na žiro račun prodajalca);
3) da kupec pred prevzemom proizvodov oziroma pred izdajo
računa da prodajalcu pisno izjavo, da bo kupljene proizvode
uporabljal izključno za namene iz 1.,2., 3. ali 4. točke prvega
odstavka 6. člena tega zakona oziroma za namene, za katere
jih lahko nabavlja po znižani davčni stopnji; pisna izjava mora
vsebovati ime in sedež kupca, predmet poslovanja z navedbo
dejavnosti, zaporedno številko, kraj in datum ter podpise
pooblaščenih oseb;
4) da prodajalec na račun o prodaji proizvodov vpiše klavzulo,
da so bili proizvodi prodani brez obračunanega davka od
prometa proizvodov oziroma po znižani davčni stopnji na
podlagi pisne izjave kupca;
5) da prodajalec priključi od kupca prejeto izjavo h kopiji
računa o prodanih proizvodih in jo hrani kot knjigovodsko
dokumentacijo.
Pisno izjavo iz 3. točke prvega odstavka tega člena lahko da
kupec na naročilnici ali kot posebno prilogo k njej, preden je
bil opravljen promet. Če se med letom po eni pogodbi sukcesivno dobavljajo proizvodi, lahko da kupec v prvi naročilnici
ali pogodbi pisno izjavo, pri poznejših dobavah pa se prodajalec na računu o prodaji proizvodov sklicuje na številko in
datum te pogodbe oziroma naročilnice, v kateri je dana taka
pisna izjava.
Ne glede na določbo prvega odstavka, se smejo pod pogoji iz
tega člena prodajati proizvodi iz prvega odstavka tega člena
tudi iz prodajaln in drugih poslovnih enot, ki se za te proizvode obremenjujejo po cenah, v katerih je vračunan davek od
prometa proizvodov pod pogojem, da davčni zavezanec vodi
posebno evidenco o proizvodih, prodanih brez .obračunanega
davka od prometa proizvodov, oziroma, od katerih je davek
-1 obračunan po znižani stopnji; davčni zavezanec tako organiziran promet pfijavi davčnemu organu pred pričetkom prodaje na naveden način.
8. člen
Prodajalec iz prvega odstavka 7. in 11. člena tega zakona
mora poslati kopijo računa o prodaji proizvodov iz 6. in 10.
člena tega zakona ter kopijo izjave zasebnika, ki te proizvode
kupuje za nadaljnjo prodajo oziroma za opravljanje gostinske
ali slaščičarske dejavnosti, zasebnika ali kmeta, ki te proizporočevalec

vode kupuje kot material za reprodukcijo ter zasebnika ali
kmeta, ki te proizvode kupuje kot opremo za opravljanje svoje
dejavnosti, davčnemu organu v kraju, v katerem je bilo kupcu
izdano dovoljenje za opravljanje dejavnosti oziroma kjer je
zavezanec za davek od dohodka iz kmetijstva oziroma od
dohodka iz druge kmetijske dejavnosti, najpozneje v sedmih
dneh po poteku meseca za vse račune, izdane v predhodnem
mesecu.
Nabavo in uporabo reprodukcijskega materiala in opreme,
kupljene brez plačila davka od prometa proizvodov oziroma
s plačilom davka po znižani stopnji, nadzira davčni organ
tako, da dejansko stanje primerja z davčno evidenco.
Carinarnica, preko katere so uvoženi oprema, material za
reprodukcijo ter proizvodi za nadaljnjo prodajo zasebnikom
za opravljanje njihovih dejavnosti, je dolžna v sedmih dneh po
uvozu teh proizvodov poslati kopijo izjave in carinske deklaracije davčnemu organu. Carinarnica priloži pisno izjavo drugim listinam o carinjenju kot dokaz, da od uvoženih proizvodov ni bil obračunan davek od prometa proizvodov oziroma
da je bil obračunan po znižani stopnji.
9. člen
Ne glede na prvi odstavek 7. člena tega zakona sme fizična
oseba, če se ji plačilo nakaže na žiro račun, ne da bi bil
obračunan davek od prometa proizvodov, prodajati:
1) proizvode, ki so v njeni lasti, razen lesa in gozdnih lesnih
sortimentov zavezancu, ki opravlja trgovsko ali gostinsko ali
slaščičarsko dejavnost in te proizvode kupuje za nadaljnjo
prodajo oziroma predelavo;
2) kmetijske proizvode zavezancu, ki opravlja proizvodno ali
gostinsko ali slaščičarsko dejavnost in te proizvode kupuje za
reprodukcijo ali predelavo;
3) rabljena motorna vozila in nadomestne dele zavezancu, ki
opravlja trgovsko dejavnost in ta vozila oziroma dele kupuje
za nadaljnjo prodajo;
4) industrijske in druge odpadke (krpe in druge tekstilne
odpadke, staro železo, steklo, odpadni ali rabljeni papir, karton, lepenko idr.) zavezancu, ki opravlja trgovsko ali proizvodno dejavnost in te proizvode kupuje za nadaljnjo prodajo
oziroma reprodukcijo ali predelavo.
Fizična oseba sme prodajati proizvode iz 4. točke prejšnjega
odstavka brez obračunanega davka od prometa proizvodov
tudi brez nakazila plačila na njen žiro račun, če znesek izplačila ne presega 10% zneska, določenega v predpisu o pogojih, pod katerimi so zavezanci za dohodnino dolžni odpreti
žiro račun.
10. člen
Pravne osebe in zasebniki, ki opravljajo registrirano dejavnost, lahko pod pogoji in na način iz 7. člena tega zakona,
kupujejo opremo po znižani davčni stopnji.
Za opremo po prejšnjem odstavku se štejejo osnovna sredstva za opravljanje dejavnosti pravnih oseb in zasebnikov,
stvari drobnega inventarja po predpisih o amortizaciji,
naprave in deli naprav za varstvo okolja, sredstva za varstvo
pri delu in osebna varovalna oprema in nadomestni deli za vse
vrste naštete opreme.
Za opremo iz prvega odstavka tega člena se štejejo tudi:
specialna sanitetna vozila z vgrajenimi napravami za bolnike,
specialna vozila, prirejena za organiziran prevoz invalidov,
specialna gasilska vozila, pogrebna motorna vozila, specialna
vozila za milico in patruljno službo z vgrajenimi napravami,
specialna vozila za potrebe oboroženih in zaščitnih sil in
kombinirana vozila. Specialna vozila po tem odstavku niso
osebni avtomobili, prilagojeni za usposabljanje voznikov
(dvojne komande, odstranjeni sedeži idr.), osebni avtomobili
za pomoč na cesti, osebna ptt vozila ipd.
Za opremo se ne štejejo osebni avtomobili, preproge ter
pohištvo za pisarne in druge upravne prostore.
11. člen
Reprodukcijski material in oprema, od katerega ni bil plačan
davek od prometa proizvodov oziroma je bil plačan po znižani
stopnji, se dve leti po nakupu ne smeta prodati oziroma
odtujiti, razen če so izpolnjeni pocjoji iz 7. člena tega zakona.
Če davčni zavezanec ta reprodukcijski material in opremo
proda, brezplačno odtuji ali zamenja ali nenamensko uporabi,
preden potečeta dve leti od nakupa, mora plačati davek od
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prometa proizvodov, ki ni bil plačan ob nakupu, oziroma
razliko med davkom po znižanim in davkom po polni davčni
stopnji s pripadajočimi obrestmi.
12. člen
Za reprodukcijski material iz 3. točke prvega odstavka 6. člena
tega zakona se šteje:
1) material, surovine, polizdelki, deli in pomožni material, ki
se v proizvodnem procesu s predelavo, dodelavo, vgraditvijo,
nanašanjem ali kako drugače uporabijo in postanejo substanca končnega izdelka;
2) material, ki se v proizvodnem procesu uporabi pri izdelavi
izdelkov, ne postane pa substanca končnega izdelka (material
za raztapljanje, jedkanje, razmaščevanje ipd., livarski pesek in
drug podoben material);
3) pogonski material in kurivo v proizvodnem procesu, če je
vsebnost žvepla enaka ali manjša od 0,5 g/MJ; če je vsebnost
žvepla večja od 0,5 g/MJ pa v primerih, če se kuriva uporabljajo v napravah, pri katerih dimni plini ne vsebujejo več kot
400 mg S02/m3;
4) material za graditev in za zaključna dela v gradbeništvu,
material za vzdrževanje in popravilo gradbenih objektov
(cement, jeklo, pesek, gramoz, apno, stavbni les idr.), instalacijski material in izdelki, ki se priključijo na instalacijsko
mrežo kot njihov sestavni del (kadi, umivalniki, električni
števci, vodomeri, radiatorji, peči za centralno ogrevanje, klimatske napeljave, bojlerji idr.), razen proizvodov bele tehnike
in drugih naprav (radijski aparati, videorekorderji, magnetofoni in gramofoni, televizijski sprejemniki idr.), ki se kot
končni izdelki priključijo na električno instalacijsko mrežo;
5) embalaža in drug material za pakiranje, ki se uporablja
v proizvodnem procesu; material, namenjen za vzdrževanje in
čiščenje opreme in proizvodnih prostorov;
Za reprodukcijski material po prvem odstavku tega člena se
ne štejejo alkohol (etanol), pisarniški material, električna
energija, les in lesni gozdni sortimenti ter tekoča goriva in
maziva naftnega izvora, razen:
1) naftnih derivatov, če jih kemična industrija ali drugi proizvajalci naftnih derivatov ali mineralnih maziv uporabljajo kot
osnovni material za nadaljnjo predelavo oziroma proizvodnjo
drugih naftnih derivatov;
2) bright stocka in baznih olj, če jih proizvajalci kupujejo kot
reprodukcijski material za proizvodnjo mazivnih olj in za
proizvodnjo kablov, transformatorjev in amortizerjev;
3) naftnih derivatov za proizvodnjo električne energije za
nadaljnjo prodajo in za skupno proizvodnjo elektrike in
toplote, če je delež proizvedene električne energije vsaj 15
% kurilne vrednosti goriv;
4) avionskega bencina in reaktivnega goriva, če se kupujeta
za pogon letal;
5) mazuta, ki ga rafinerija pri proizvodnji naftnih derivatov
uporablja kot surovino in pogonsko gorivo za svoje potrebe;
6) alkohola (etanola), ki ga proizvajalci kupujejo za izdelavo
drugih izdelkov, razen za konzerviranje preparatov in pulpiranje sadja in vrtnin, proizvodnjo alkoholnih pijač ter parfumerijskih in kozmetičnih izdelkov.
2. Davčni zavezanec
13. člen
Zavezanec za davek od prometa proizvodov je pravna oseba,
organ, zasebnik in fizična oseba, ki proda proizvod končnemu
potrošniku.
Ne glede na določbe prejšnjega odstavka je lahko zavezanec
za davek od prometa določenega proizvoda pravna oseba,
organ, zasebnik in fizična oseba, ki kupi proizvod, če je
z zakonom tako določeno.
14. člen
Zavezanec za davek od prometa proizvodov je tudi pravna
oseba, organ ali zasebnik, ki uvozi proizvod za lastno potrošnjo ali rabo, imetnik konsignacijskega skladišča in pravna
oseba oziroma zasebnik, ki prodaja proizvode v svojem imenu
in za račun komitentov (kpmisijska prodaja).
Zavezanec za davek od prometa proizvodov je pri prometu
tobačnih izdelkov proizvajalec oziroma uvoznik tobačnih
izdelkov. Pri spremembi davčnih stopenj ali davčne osnove je
zavezanec za davek od prometa tobačnih izdelkov tudi pravna
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oseba oziroma zasebnik, ki opravlja trgovsko ali gostinsko
dejavnost, ki je po tem zakonu končni potrošnik tobačnih
izdelkov.
Zavezanec za davek od prometa proizvodov je pri prometu
alkoholnih in brezalkoholnih pijač in hrane tudi pravna oseba
ali zasebnik, ki je registriran za"opravljanje gostinske ali
slaščičarske dejavnosti.
Zavezanec za davek od prometa proizvodov je tudi pravna
oseba ali zasebnik, ki je kako drugače opravil promet proizvodov (jemanje lastnih proizvodov za lastno rabo, brezplačna
odtujitev ali zamenjava proizvodov, primanjkljaj projzvodov in
odpis proizvodov, ki presega odpis, določen v splošnem aktu
pravne osebe oziroma odpis, ki ga je določilo strokovno
združenje).
Zavezanec za davek od prometa proizvodov je tudi pravna
oseba, organ, zasebnik ali fizična oseba za proizvod, za katerega je obvezna registracija in ki ga izdela sama ali za njen
račun kdo drug ali ga brezplačno odtuji.
Zavezanec za davek od prometa proizvodov je tudi pravna
oseba, organ ali zasebnik, ki proizvode, kupljene ob davčni
oprostitvi ali po znižani davčni stopnji, uporabi za namene, za
katere ni predvidena davčna oprostitev ali znižana davčna
stopnja.
Zavezanec za davek od prometa proizvodov je tudi pravna
oseba, organ ali zasebnik, ki neposredno od fizične osebe
kupi proizvod, razen za promet, opravljen na način in pod
pogoji iz 7. in 9. člena tega zakona.
Zavezanec za davek od prometa proizvodov je pravna oseba,
organ, zasebnik ali fizična oseba - kupec motornega vozila, j
za katero je obvezna registracija. V prometu rabljenih motornih vozil ali plovil, za katera je obvezna registracija, je zavezanec za davek od prometa proizvodov prodajalec teh vozil in j
plovil.
3. Davčna osnova

15. člen
Osnova za davek od prometa proizvodov je prodajna cena
proizvoda, ki ne vsebuje davka od prometa proizvodov.
Ne glede na prvi odstavek tega člena je lahko osnova za davek ,
od prometa določenih proizvodov prodajna cena, ki v skladu
s tem zakonom vsebuje davek od prometa proizvodov.
S prodajno ceno proizvoda, ki je osnova, od katere se obračunava davek od prometa proizvodov, je mišljeno celotno bruto
plačilo, ki se plača prodajalcu za kupljene proizvode, v katero
se vštevajo tudi odvisni stroški, ki jih je prodajalec zaračunal
kupcu.
V osnovo za davek od prometa proizvodov se ne vštevajo
prevozni stroški, ki niso vsebovani v prodajni ceni proizvoda,,
temveč so nastali po kupčevem naročilu in za njegov račun za i
prevoz kupljenih proizvodov, prodajalec pa jih posebej zara-i
čuna kupcu in zanje izda poseben račun.
Popust pri ceni proizvoda, ki ga prodajalec da kupcu, se sme
odšteti od davčne osnove samo, če je bil pisno dogovorjen in
če je bil kupcu neposredno odobren v računu.

16. člen
Osnova za davek od prometa proizvodov pri uvozu proizvoda
za lastno končno potrošnjo je vrednost tega proizvoda, ugotovljena po carinskih predpisih, vštevši carino in druge
uvozne dajatve, ki se plačajo pri uvozu.
Osnova za davek od prometa proizvodov za proizvod, ki se
uporabi za lastno potrošnjo ali rabo ali brezplačno odtuji ali
zamenja, je prodajna cena, po kateri se ta proizvod prodaja
drugemu končnemu potrošniku, oziroma vrednost, ki bi se
dosegla s prodajo tega proizvoda končnemu potrošniku.
Osnova za davek od prometa proizvodov za tobačne izdelke
- cigarete je prodajna cena proizvajalca oziroma uvoznika,(
v katero je vračunan davek od prometa proizvodov. Za druge)
tobačne izdelke (cigarilosi, tobak za pipo idr.) je davčna
osnova prodajna cena proizvajalca oziroma uvoznika,
v katero ni vračunan davek od prometa proizvodov. Pri uvozu
tobačnih izdelkov določi prodajno ceno uvoznik in jo prijavi
republiškemu upravnemu organu, pristojnemu za trgovino in
carinarnici, prek katere se uvažajo tobačni izdelki. Določena
prodajna cena, od katere je obračunan in plačan davek od
prometa proizvodov, se ne sme spremeniti brez poprejšnje
poročevalec

prijave republiškemu upravnemu organu, pristojnemu za
trgovino in carinarnici.
Osnova za davek od prometa proizvodov za ugotovljeni primanjkljaj, razen primanjkljaja, ki je nastal zaradi višje sile, ter
za odpis proizvodov (kalo, razsip, razbitje in okvara), ki presega odpis, določen v splošnem aktu pravne osebe oziroma
odpis, ki ga je določilo strokovno združenje, je vrednost
ugotovljenega primanjkljaja oziroma odpisa.
Osnova za davek od prometa proizvodov za proizvod, za
katerega je obvezna registracija in ga pravna oseba, zasebnik
ali fizična oseba izdela sama ali ga za njen račun izdela kdo
drug, je prometna vrednost tega proizvoda v trenutku
nastanka davčne obveznosti, zmanjšana za vrednost delov in
materiala, iz katerega je proizvod izdelan in od katerega je bil
pri nakupu plačan davek od prometa proizvodov. Prometno
vrednost ugotovi davčni organ v kraju sedeža oziroma stalnega prebivališča davčnega zavezanca.
V prometu rabljenih motornih vozil in plovil, za katere je
obvezna registracija, je davčna osnova prodajna cena, če
ustreza prometni vrednosti teh proizvodov. Če prodajna cena
ne ustreza prometni vrednosti, je davčna osnova prometna
vrednost teh proizvodov, ki jo ugotovi davčni organ v kraju
sedeža oziroma stalnega prebivališča davčnega zavezanca.
4. Davčne stopnje
17. člen
Stopnje davka od prometa proizvodov so proporcionalne in
se določajo v odstotku od davčne osnove.
Stopnje davka od prometa tobačnih izdelkov so lahko določene tudi v fiksnem znesku od merske enote.
5. Davčne oprostitve
18. člen
Davek od prometa proizvodov se ne plačuje:
1) od proizvodov, ki jih izvažajo pravne osebe in zasebniki, ter
od proizvodov, ki jih odnašajo ali izvažajo iz države fizične
osebe, za katere pri izvozu predložijo pisni dokaz, da so jih
kupile v Republiki Sloveniji s plačilom davka od prometa
proizvodov oziroma, da gre za proizvode, ki so oproščeni
plačila davka od prometa proizvodov;
2) od proizvodov, ki se prodajajo v prostih carinskih prodajalnah ali kadar je to predvideno z mednarodno pogodbo, ki jo je
sklenila ali ratificirala Republika Slovenija;
Z mednarodno pogodbo so mišljene tudi mednarodne
pogodbe, ki jih je sklenila Jugoslavija in se nanašajo na
Republiko Slovenijo.
3) od opreme in reprodukcijskega materiala, ki se uvozi v prosto cono za proizvodnjo, namenjeno za izvoz;
4) od proizvodov, ki so oproščeni plačila carine in ki jih
uvažajo pod pogojem vzajemnosti šefi in odposlanci tujih
držav, mednarodne organizacije, diplomatska in konzularna
predstavništva ter šefi in osebje teh predstavništev za osebne
in službene potrebe pod pogojem, da se tri leta po uvozu ne
odtujijo;
5) od osebne prtljage potnikov, ki prihajajo iz tujine; od
predmetov za gospodinjstvo in gospodarskega inventarja
(razen motornih vozil), ki jih prinašajo državljani Republike
Slovenije, ki se vračajo z začasnega dela v tujini; od predmetov, ki jih dobijo državljani Republike Slovenije v pošiljkah iz
tujine, če ne presegajo vrednosti, določene s carinskimi predpisi; od predmetov, ki jih podedujejo državljani Republike
Slovenije v tujini pod pogojem vzajemnosti; od proizvodov,
pridobljenih na posestvih v obmejnem pasu, ki so v lasti
državljanov Republike Slovenije; od reklamnega materiala in
vzorcev, ki jih pravne osebe in zasebniki brezplačno prejmejo
iz tujine; od odlikovanj, medalj in drugih priznanj, spomenic,
trofej ipd., pridobljenih v tujini; od predmetov, ki jih prinesejo
s seboj tuji razstavljalci na mednarodnih sejmih in razstavah,
da jih porabijo med sejmom; od gospodinjskih predmetov in
gospodarskega inventarja (ne pa tudi motornih vozil), ki jih
uvozijo tuji državljani, ki so dobili dovoljenje za stalno naselitev v Republiki Sloveniji; od goriv in maziv v standardnih
rezervoarjih v avtomobilih, ki preidejo državno mejo;
Davek od prometa proizvodov po tej točki se ne plačuje ob
pogoju, da so ti proizvodi oproščeni plačila carine.
6) od proizvodov, ki jih na podlagi posebnih potrdil republiporočevalec

škega upravnega organa, pristojnega za zunanje zadeve pod
pogojem vzajemnosti prodajajo tujim diplomatskim in konzularnim predstavništvom in tujemu diplomatskemu osebju in
konzularnim funkcionarjem za službene in osebne potrebe,
pravne osebe ali zasebniki, ki opravljajo proizvajalno ali trgovsko dejavnost. Prodajalci teh proizvodov morajo od kupca
prejeto potrdilo priložiti h kopiji računa o prodaji in ga hraniti
kot knjigovodsko listino;
7) od kolkov in poštnih znamk, vrednostnih papirjev in drugih
vrednotnic, na katerih je vtisnjena vrednost, ter od pisemskih
ovojnic, dopisnic in drugih poštnih vrednotnic, na katerih je
natisnjena poštna znamka;
8) od proizvodov, ki jih Rdeči križ in organizacije z enakimi
cilji dobivajo brezplačno ter od proizvodov, ki jih te organizacije kupujejo na način in pod pogoji iz 7. člena tega zakona,
uporabljajo pa jih za namene, zaradi katerih so ustanovljene,
razen osebnih avtomobilov, alkoholnih pijač in proizvodov iz
tarifnih številk 4, 5, 6 in 7 tarife davka od prometa proizvodov
s tem, da jih ne prodajajo naprej razen značk, znamk in drugih
grafičnih proizvodov z vtisnjenim lastnim znakom in vsebino,
vezano za dejavnost;
9) od proizvodov, ki jih brezplačno dobivajo ter od proizvodov, ki jih na način in pod pogoji iz 7. člena tega zakona
kupujejo organizacije, ustanovljene za odpravo posledic elementarnih nesreč, da jih dajejo proti plačilu ali brezplačno
prizadetim v elementarnih nesrečah kot pomoč, razen osebnih avtomobilov, alkoholnih pijač in proizvodov, razvrščenih
v tarifne številke 4, 5, 6 in 7 tarife davka od prometa proizvodov;
10) od prometa novih osebnih avtomobilov, ki jih največ
enkrat v treh letih kupijo osebe, ki imajo vozniško dovoljenje
ali jim je potrebna nega in pomoč drugih oseb, ki imajo
vozniško dovoljenje, izključno za svoj osebni prevoz neposredno od pravne osebe ali zasebnika, ki se ukvarja s proizvodno ali trgovsko dejavnostjo, ali jih same neposredno uvozijo, in sicer:
- osebe, pri katerih je zaradi izgube, okvare ali paraliziranosti
spodnjih okončnin ali medenice nastala najmanj 80 % telesna
okvara;
- osebe, ki so popolnoma izgubile vid na obeh očesih.
Oprostitev po tej točki se uveljavlja na podlagi pisnega izvida
in mnenja invalidske komisije, ustanovljene po predpisih
o pokojninskem in invalidskem zavarovanju. Vojaški invalidi
in civilni invalidi vojne uveljavljajo oprostitev na podlagi pisnega izvida in mnenja pristojne zdravniške komisije za pregled oseb, zajetih v zakonu o temeljnih pravicah vojaških
invalidov in družin padlih borcev.
V prometno dovoljenje tako kupljenega avtomobila se vpiše
podatek, da je vozilo namenjeno izključno za prevoz invalida.
Če invalidna oseba oziroma njeni starši ali skrbniki, prodajo
osebni avtomobil ali ga brezplačno ali kako drugače odtujijo
ali ga dajo v rabo komu drugemu pred potekom triletnega
roka od dneva nakupa, se zaračuna davek od prometa proizvodov v višini davka, ki so ga bili oproščeni ob nakupu
avtomobila, in obresti iz 45. člena tega zakona od dneva
nakupa do dneva plačila davka. Če je imel invalid prometno
nesrečo in je bil osebni avtomobil poškodovan za več kot 70
% tržne vrednosti avtomobila na dan nesreče, sme poškodovani osebni avtomobil prodati, ne da bi plačal davek od
prometa proizvodov. Če invalid umre pred potekom triletnega
roka od dneva nakupa avtomobila, smejo zakoniti dediči
prodati osebni avtomobil, ki so ga podedovali, ne da bi plačali
davek od prometa proizvodov.
Vojaški invalid prve skupine, ki po zakonu o temeljnih pravicah vojaških invalidov in družin padlih borcev uveljavi pravico
do motornega vozila, nima pravice do davčne olajšave iz te
točke;
11) od prometa ortopedskih priprav in rehabilitacijskih pripomočkov ter aparatov za zboljšanje sluha in vida, in sicer:
protez in ortoz za zgornje, spodnje okončine in telo ter aparatov za hrbtenico, slušnih aparatov, ortopedskih čevljev, ortopedskih bergel in palic, invalidskih vozičkov ter delov, ki so
izključno lahko le sestavni del teh vozičkov, ter pripomočkov
za slepe (bele palice, Braillove ure, stroji in tablice za Braillovo pisavo, Braillov papir za pisanje knjig in posebna očala
za slepe).
12) od predmetov vseh vrst in oblik, ki jih kot muzejske
vrednosti odkupujejo muzeji in galerije, ki se štejejo za
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muzeje po zakonu o naravni in kulturni dediščini; od arhivskega gradiva, ki ga odkupujejo muzeji in arhivi; ter od zlata,
nakita in drugih predmetov iz plemenitih in drugih kovin, ki jih
odkupuje Banka Slovenije.
19. člen
Davek od prometa proizvodov se ne plačuje od proizvodov ali
delov proizvodov, ki se v garancijskem roku kupcu brezplačno zamenjajo. Če je prodajna cena novega proizvoda
večja od prodajne cene vrnjenega proizvoda oziroma večja od
vrednosti, ki se kupcu prizna za vrnjeni proizvod, se davek od
prometa proizvodov plača od razlike v ceni, če to razliko plača
kupec.
III. DAVEK OD PROMETA STORITEV
1. Predmet obdavčevanja
20. člen
Davek od prometa storitev se plačuje od prometa vseh storitev, če ni v tem zakonu drugače določeno.
21. člen
Davek od prometa storitev se ne plačuje:
1) ob izdaji vrednostnih papirjev pri izdajatelju vrednostnih
papirjev oziroma osebi,ki jo je izdajatelj pooblastil za izdajo
vrednostnih papirjev, če je izdaja v skladu s predpisi o vrednostnih papirjih; od storitev dajanja kreditov za likvidnost
bank iz primarne emisije; od deponiranja deviznih prihrankov; od obresti iz naslova depozitov pravnih oseb pri bankah
in hranilnicah in od obresti iz naslova depozitov bank pri
Banki Slovenije; od obresti iz kupoprodajnih razmerij;
2) od zavarovanja, katerega uživalec je tuja pravna ali fizična
oseba v tujini; od zavarovanja ladij, ki plujejo v mednarodnih
vodah, oziroma letal, ki letijo na mednarodnih linijah, in od
dopolnilnega zavarovanja cestnih vozil in odgovornosti prevoznikov zunaj rneja Slovenije;
3) od prevoza potnikov in blaga v železniškem prometu,
prevoza potnikov v mestnem in obmestnem prometu z javnimi
prevoznimi sredstvi;
4) od storitev servisiranja in odpravljanja tovarniških napak na
proizvodih, ki se v garancijskem roku opravljajo kupcem
brezplačno;
5) od izvoznih storitev;
Za izvozne storitve po tej točki se štejejo storitve, opravljene
med osebami s sedežem v Republiki Sloveniji in osebami
s sedežem v tujini na podlagi pogodb, sklenjenih v skladu
s predpisi Republike Slovenije in mednarodnimi pogodbami.
6) od vstopnic za prireditve, katerih dohodek je namenjen za
humanitarne namene;
7) od dajanja v najem ali podnajem:
- stanovanjskih prostorov,
— prostorov za prireditve, katerih dohodek je namenjen za
humanitarne namene.
8) od zdravstvenih storitev in storitev socialnega varstva;
9) od storitev posredovanja zaposlitve in posredovanja dela
na podlagi pogodbe o koncesiji, ki jo sklene pristojni republiški upravni organ;
10) od storitev, ki jih opravljajo humanitarne organizacije pri
uresničevanju ciljev, zaradi katerih so bile ustanovljene;
11) od poštnih storitev, razen od telegrafskih in telefonskih
storitev;
12) od storitev državnih organov, opravljenih drugim državnim organom;
13) od verskih storitev.
2. Davčni zavezanec
22. člen
Zavezanec za davek od prometa storitev je pravna oseba,
organ in zasebnik, ki opravi storitev, za katero je predpisano
plačevanja davka po tem zakonu.
Če storitev opravi fizična oseba za račun pravne osebe,
organa ali zasebnika, je ne glede na prvi odstavek tega člena
zavezanec za davek od prometa storitev pravna oseba, organ
ali zasebnik.
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3. Davčna osnova
23. člen
Osnova za davek od prometa storitev je znesek plačila za
opravljeno storitev, ki ne vsebuje davka od prometa storitev,
plačan z denarjem, v naravi ali z nasprotno storitvijo.
Z zneskom plačila je mišljeno celotno bruto plačilo, v katero
se vštevajo tudi odvisni stroški (stroški materiala in drugih i
storitev), ki jih je izvajalec storitve imel v zvezi s storitvijo in ki
jih je zaračunal uporabniku storitve, če ni s tem zakonom
drugače določeno.
Osnova za obračun davka od storitev se lahko zmanjša za
vrednost nadomestnih delov in drugega materiala, ki je bil
porabljen pri obrtnih storitvah (popravilih ipd.), če je izvajalec (
storitve plačal davek od prometa proizvodov pri nabavi oziroma ga obračuna in plača ob vgraditvi in če je v računu ,
izkazan posebej.

24. člen
Osnova za davek od prometa storitev je:
1) ustvarjena provizija oziroma drugo plačilo za storitve prometa proizvodov na debelo in na drobno oziroma za storitve
uvoza proizvodov in druge zunanjetrgovinske storitve;
2) ustvarjena provizija in drugo plačilo za storitve zastopanja
tujih pravnih ali fizičnih oseb;
3) ustvarjena provizija in drugo plačilo za agencijske, posredniške, zastopniške in komisijske storitve;
4) borzna cena vrednostnega papirja oziroma cena, ki je bila
dogovorjena in plačana, če je bila prodaja opravljena mimo
borze vrednostnih papirjev; pri brezplačnem prenosu vrednostnih papirjev je davčna osnova borzna cena, če borzne
cene ni, je davčna osnova nominalna vrednost vrednostnega
papirja;
5) ustvarjena pozitivna razlika med aktivnimi in pasivnimi
obrestmi za kreditne storitve;
6) ustvarjena provizija in drugo plačilo za bančne in borzne
storitve in storitve plačilnega prometa;
7) ustvarjena zavarovalna premija za zavarovalne storitve;
8) vrednost prejetih vplačil, zmanjšana za dobitke, izplačane
pri posebnih igrah na srečo, in za znesek, vplačan pri klasičnih igrah na srečo. Za vsako vrsto iger na srečo se posebej ,
določi davčna osnova.
9) znesek meničnega kredita za menične kredite; če se
menični kredit glasi v tuji valuti, se preračuna po tečaju, ki
velja ob nastanku davčne obveznosti (nakupu enotne
menične golice).
4. Davčna stopnja
25. člen
Stopnje davka od prometa storitev so proporcionalne in se
določijo v odstotkih od davčne osnove.

IV. NASTANEK OBVEZNOSTI OBRAČUNAVANJA
IN PLAČEVANJA PROMETNEGA DAVKA
1) Obračunavanje prometnega davka
26. člen
Obveznost obračuna prometnega davka nastane za davčnega
zavezanca takrat, ko je opravljen promet proizvodov oziroma
ko je opravljena storitev, za katero je predpisano plačevanje
davka.
Šteje se, da je promet proizvodov opravljen oziroma da je
storitev opravljena takrat:
1) ko je izdan račun o prodaji proizvodov oziroma o opravljeni
storitvi;
2) ko je proizvod izročen, če je izročen pred izdajo računa ali
brez izdaje računa (prodaja za gotovino) oziroma takrat, ko je
storitev opravljena, če je opravljena brez izdaje računa;
3) ko nastane obveznost plačila carine in uvoznih dajatev za
proizvode, ki se uvažajo;
4) ko se proizvod vzame za lastno končno potrošnjo ali
uporabo;
poročevalec

5) ko so proizvodi izročeni, če so brezplačno odtujeni;
6) ko se ugotovi primanjkljaj ali opravi odpis proizvodov (kalo,
razsip, razbitje in okvara), ki presega Qdpis, določen v splošnem aktu pravne osebe oziroma odpis, ki ga je določilo
strokovno združenje;
7) ko se proizvodi dobavijo (izročijo) prodajalni, ki opravlja
promet proizvodov na drobno in se zanje obremeni po prodajni ceni, v katero je vračunan davek od prometa proizvodov.
Prometni davek obračunava ter obračunani in plačani davek
evidentira davčni zavezanec v knjigovodskih in drugih listinah
(kalkulacijah, računih ipd.) ter v svojem knjigovodstvu, po
predpisanih davčnih stopnjah od davčne osnove.
Davek od prometa proizvodov pri uvozu proizvodov za lastno
končno potrošnjo obračunava carinšrnica skupaj z obračunano carino in drugimi uvoznimi dajatvami, razen za motorna
vozila, za katera je obvezna registracija, uvažajo pa jih pravne
osebe, organi, zasebniki ali fizične osebe.
Davek od prometa motornih vozil, ki jih uvažajo ali kupujejo
v državi pravne osebe, organi, zasebniki ali fizične osebe,
obračunava davčni organ v kraju sedeža pravne osebe ali
organa oziroma stalnega prebivališča zasebnika in fizične
osebe.
Davek od prometa proizvodov, za katere je obvezna registracija, pravne osebe, organi, zasebniki ali fizične osebe pa jih
izdelajo same ali jih za njihov račun izdela kdo drug, obračunava davčni organ v kraju sedeža pravne osebe oziroma
organa in v kraju stalnega prebivališča zasebnika oziroma
fizične osebe in pooblaščena organizacija, ki opravlja tehnične preglede motornih vozil.
Davek od prometa rabljenih motornih vozil ali plovil, za katere
je obvezna registracija, obračunava davčni organ v kraju
sedeža oziroma stalnega prebivališča prodajalca.
2) Plačevanje prometnega davka
27. člen
Davčni zavezanec mora obračunani prometni davek vplačati
v rokih, predpisanih v tem zakonu, na račune, določene
s predpisom, ki ga izda republiški upravni organ za finance.
28. člen
Davčni zavezanec plačuje prometni davek periodično kot
akontacije in dokončno ob koncu leta.
Ne glede na določbe prejšnjega odstavka plačuje pravna
oseba, organ, zasebnik ali fizična oseba, ki je davčni zavezanec od primera do primera, prometni davek v petih dneh po
nastanku obveznosti za plačilo davka za vsak posamičen
promet proizvodov oziroma opravljeno storitev, za katero je
treba plačati davek.
Pri prodaji ali uvozu motornih vozil, za katere je obvezna
registracija, ter za proizvode, ki jih pravne osebe, zasebniki ali
fizične osebe izdelajo same ali za njihov račun kdo drug,
zanje pa je obvezna registracija, se davek od prometa proizvodov plača v petih dneh po izdaji računa oziroma nastanku
obveznosti plačila carine in drugih uvoznih dajatev ter v petih
dneh po izdelavi proizvoda oziroma pridobitvi strokovnega
mnenja, izdanega po predpisih o varnosti cestnega prometa.
Brez dokaza o plačilu davka od prometa proizvodov oziroma
pravici do davčne oprostitve, se ne smejo registrirati motorno
vozilo, plovilo in drug proizvod, za katerega je obvezna registracija.
29. člen
Pri določanju akontacij za plačilo obračunanega davka od
prometa proizvodov se lahko uporabijo preračunane davčne
stopnje na prodajno ceno z vračunanim davkom od prometa
proizvodov. Preračunane davčne stopnje se smejo uporabljati
tudi za plačilo davka od prometa storitev, če je bil poprej
v plačilo za opravljene storitve vračunan davek od prometa
storitev.
30. člen
Davek od prometa proizvodov plačuje davčni zavezanec
- pravna oseba periodično kot akontacije, in sicer v petih
dneh po poteku vsakih 15 dni v mesecu oziroma po poteku
meseca.
Davčni zavezanec iz prejšnjega odstavka določa in plačuje
poročevalec

akontacije davka od prometa proizvodov od vrednosti prodanih in plačanih proizvodov v zadevnem obdobju, vštevši vrednost prodanih in plačanih proizvodov iz komisijske in konsignacijske prodaje (plačana realizacija).
Za plačano realizacijo iz prejšnjega odstavka se štejejo:
1) plačilo za prodane proizvode v gotovini in na žiro račun,
2) zneski terjatev, ki jih vsebujejo instrumenti za zavarovanje
plačil. Za instrumente za zavarovanje plačil se štejejo instrumenti, ki jih je upnik predal dolžniku (menica, ček, bančna
garancija) in znesek terjatev, obračunan preko kompenzacij
(bilateralnih ali multilateralnih), asignacij, prevzemom dolga
idr.
3) vrednost proizvodov, prodanih na blagovni ali potrošniški
kredit,
4) vrednost proizvodov, prodanih za obveznice in čeke fizičnih oseb,
5) vrednost proizvodov, vzetih za lastno potrošnjo oziroma
uporabo,
6) vrednost proizvodov, ki so dani končnemu potrošniku
brezplačno,
7) vrednost primanjkljaja in odpisa (kalo, razsip, okvara in
razbitje), ki presega odpis, določen v splošnem aktu pravne
osebe oziroma odpis, ki ga je določilo strokovno združenje,
8) vrednost proizvodov iz 3. točke prvega odstavka 31. člena
tega zakona, če je davčni zavezanec izbral takšen način
plačevanja akontacije davka.
Prodaja proizvodov fizičnim osebam se šteje za plačano realizacijo ne glede na dogovorjeni čas in rok plačila.
31. člen
Davčni zavezanec iz 30. člena tega zakona, ki opravlja promet
proizvodov na drobno, določa in plačuje akontacije davka od
prometa proizvodov na podlagi podatkov v knjigovodstvu in
izvenjigovodski evidenci, ki "jo vodi za vsako prodajalno in
drugo poslovno enoto po tarifnih številkah in enakih stopnjah
prometnega davka na enega izmed naslednjih načinov:
1) v višini ene polovice davka iz predhodnega meseca - če
akontacije davka določa mesečno na podlagi plačane realizacije, ugotovljene na podlagi podatkov o celotni obremenitvi in
popisa zalog ob koncu vsakega meseca;
2) v višini ene šestine davka iz predhodnega trimesečja - če
akontacije davka določa trimesečno na podlagi plačane realizacije, ugotovljene na podlagi podatkov o celotni obremenitvi
in popisa zalog ob koncu vsakega trimesečja;
3) v višini vračunanega davka - za vse količine in vrste
proizvodov, ki so bili dobavljeni prodajalni ali drugi poslovni
enoti za prodajo končnim potrošnikom;
4) na podlagi podatkov o prodanih proizvodih ob uporabi
preračunanih povprečnih davčnih stopenj, ki se določajo
mesečno ali trimesečno. S preračunanimi povprečnimi davčnimi stopnjami so mišljene stopnje, določene iz razmerja med
celotno vračunanim davkom in celotno obremenitvijo prodajalne oziroma druge poslovne enote. Tako določene preračunane povprečne davčne stopnje se uporabljajo na plačano
realizacijo, ustvarjeno za vsakih 15 dni v mesecu;
5) na podlagi podatkov o prodanih proizvodih, razvrščenih po
tarifnih številkah in enakih stopnjah davka - če se ti podatki
zagotavljajo z računalniško obdelavo knjigovodskih podatkov
ali s posebno davčno evidenco, pri čemer se obračun opravi
z uporabo predpisanih ali preračunanih davčnih stopenj na
plačano realizacijo, ustvarjeno za vsakih 15 dni v mesecu
oziroma po poteku meseca. Ti davčni zavezanci lahko akontacije davka od prometa proizvodov določajo tudi v višini ene
šestine davka iz predhodnega trimesečja.
Davčni zavezanec iz prvega odstavka tega člena, ki je za
določanje in plačevanje akontacij davka izbral način iz 1. ali 2.
točke prvega odstavka tega člena in prvič začenja opravljati
dejavnost (na novo ustanovljena pravna oseba, statusna sprememba), določa in plačuje akontacije davka do prvega
mesečnega oziroma trimesečnega obračuna na podlagi
podatkov o prodanih proizvodih, razvrščenih po tarifnih številkah in enakih davčnih stopnjah, ki jih zagotavjja z računalniško obdelavo ali s posebno davčno evidenco. Če teh podatkov ne zagotavlja, določa akontacije davka na način iz 3.
točke prvega odstavka tega člena.
Davčni zavezanec iz prvega odstavka tega člena, ki je za
določanje in plačevanje akontacij davka izbral način iz 4.
točke prvega odstavka tega člena in prvič začenja opravljati
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dejavnost (na novo ustanovljena pravna oseba, statusna sprememba), določa in plačuje akontacije davka do prvega
mesečnega oziroma trimesečnega obračuna na podlagi preračunanih poprečnih davčnih stopenj, ki jih določi iz razmerja
med celotno vračunanim davkom in celotno obremenitvijo
prodajalne iz začetnega stanja.
32. člen
Davčni zavezanec iz prvega odstavka 30. člena tega zakona, ki
opravlja promet proizvodov na debelo, obračunava in plačuje
akontacije davka od prometa proizvodov na enega izmed
naslednjih načinov:
1) od vrednosti prodanih in plačanih proizvodov (plačana
realizacija);
2) od vrednosti prodanih proizvodov (fakturirana realizacija).
Davčni zavezanec iz prvega odstavka tega člena lahko akontacije davka določa tudi v višini ene šestine davka iz predhodnega trimesečja.
Davčni zavezanec iz prvega odstavka tega člena, ki je za
določanje in plačevanje akontacij davka izbral način iz drugega odstavka tega člena, prvič pa začne opravljati dejavnost
(na novo ustanovljeno podjetje, statusna sprememba ) določa
in plačuje akontacije do prvega trimesečnega obračuna akontacije na enega izmed načinov iz prvega odstavka tega člena.
33. člen
Davčni zavezanec - pravna oseba oziroma zasebnik, plačuje
davek od prometa proizvodov od vrednosti primanjkljaja,
razen primanjkljaja, ki je nastal zaradi višje sile, in od vrednosti odpisa proizvodov, ki presega odpis, določen v splošnem
aktu pravne osebe oziroma odpis, ki ga je določilo strokovno
združenje, kot tudi pri jemanju proizvodov za lastno končno
potrošnjo ali rabo oziroma pri tirezplačni odtujitvi ali menjavi
proizvodov, v petih dneh po nastanku obveznosti obračunavanja davka oziroma s prvo redno akontacijo.
Davek od prometa proizvodov, obračunan od popisnih razlik,
ugotovljenih z rednim letnim popisom, se plača v petih dneh
po sklepu pristojnega organa zavezanca oziroma najkasneje
do dneva predložitve končnega obračuna davka davčnemu
organu.
34. člen
Davčni zavezanec - pravna oseba določa in plačuje akontacije davka od prometa storitev v petih dneh po poteku vsakih
15 dni v mesecu oziroma po poteku meseca:
1) od plačil za opravljene storitve, prejete v zadevnem
obdobju (plačana realizacija),2) od zaračunanih storitev oziroma za vse storitve, opravljene v zadevnem obdobju (fakturirana realizacija).
Za plačano realizacijo se štejejo:
1) plačilo za opravljene storitve v gotovini in na žiro račun,
2) zneski terjatev, ki jih vsebujejo instrumenti za zavarovanje
plačil. Za instrumente zavarovanja plačil se štejejo instrumenti, ki jih je dolžnik predal upniku (menica, ček, bančna
garancija) ter znesek terjatev, obračunan preko kompenzacij
(bilateralna ali multilateralna), asignacij, prevzemom dolga
idr.,
3) vrednost opravljenih storitev, plačanih z obveznicami in
čeki fizičnih oseb,
4) vrednost nasprotnih storitev.
Davčni zavezanec iz prvega odstavka tega člena lahko plačuje
akontacije davka tudi v višini ene šestine določenega davka
od prometa storitev iz predhodnega trimesečja.
Davčni zavezanec iz prvega odstavka tega člena, ki določa in
plačuje akontacije davka od prometa storitev na podlagi ene
šestine obračunanega davka iz predhodnega trimesečnega
obračuna, prvič pa začenja opravljati dejavnost (na novo
ustanovljena podjetja in druge pravne osebe, statusne spremembe), določa in plačuje akontacije davka od prometa storitev do prvega trimesečnega obračuna na enega izmed načinov iz prvega odstavka tega člena.
35. člen
Davčni zavezanec - pravna oseba mora do 15. januarja tekočega leta pisno obvestiti davčni organ o načinu obračunavanja in plačevanja akontacij prometnega davka.
Izbran način se sme med letom spremeniti ob statusni spremembi. O statusni spremembi ali ustanovitvi nove pravne
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osebe obvesti davčni zavezanec davčni organ v desetih dneh
po nastanku statusne spremembe oziroma ustanovitvi. Izbran
način se sme spremeniti tudi z dovoljenjem davčnega organa.
O izbranem načinu obračunavanja in plačevanja akontacij
prometnega davka, mora novi davčni zavezanec oziroma
zavezanec, ki prične opravljati novo dejavnost, pisno obvestiti
davčni organ v desetih dneh po pričetku opravljanja dejavnosti
O*
X
36. člen
Obračunani davek od prometa proizvodov pri uvozu proizvodov za končno potrošnjo in tobačnih izdelkov, razen pri uvozu
motornih vozil in plovil, vplačuje carinarnica v petih dneh po
plačilu tega davka.
37. člen
Davčni zavezanec iz četrtega, petega, šestega in sedmega
odstavka 14. člena oziroma drugega odstavka 22. člena tega
zakona vplačuje obračunani davek v petih dneh po nastanku
obveznosti obračunavanja prometnega davka.
38. člen
Davčni zavezanec - zasebnik plačuje prometni davek po
dejansko opravljenem prometu, in sicer periodično kot akontacije in dokončno na koncu leta.
Davčni zavezanec iz prejšnjega odstavka določa in plačuje
akontacije prometnega davka v petih dneh po poteku vsakih
15 dni v mesecu oziroma po poteku meseca za promet,
opravljen in plačan v zadevnem obdobju.
Za opravljen in plačan promet iz prejšnjega odstavka se šteje
promet iz tretjega in četrtega odstavka 30. člena oziroma
drugega odstavka 34. člena tega zakona.
Davčni zavezanec - zasebnik, ki opravlja gostinsko, slaščičarsko ali trgovsko dejavnost, lahko plačuje akontacije davka
od prometa proizvodov tudi na način iz 1., 2. in 5. točke
prvega odstavka 31. člena tega zakona.
39. člen
Davčni zavezanec — zasebnik mora do 15. januarja tekočega
leta pisno obvestiti davčni organ, pri katerem se vodi kot
davčni zavezanec o načinu obračunavanja in plačevanja
akontacij prometnega davka.Izbrani način se sme med letom
spremeniti z dovoljenjem davčnega organa.
O izbranem načinu obračunavanja in plačevanja akontacij
prometnega davka mora novi davčni zavezanec oziroma zavezanec, ki prične opravljati novo dejavnost, pisno obvestiti
davčni organ, pri katerem se vodi kot davčni zavezanec
v desetih dneh po pričetku opravljanja dejavnosti.

40. člen
Fizične osebe - proizvajalci vina in žganja so dolžni davčnemu organu v sedmih dneh po poteku vsakega meseca
napovedati promet vseh količin vina in žganja, ki je bil opravljen v predhodnem mesecu neposredno s končnimi potrošniki, ter obračunati in plačati davek od prometa proizvodov.
V napovedi so dolžni izkazati tudi prodajo vina in žganja
pravnim osebam in zasebnikom, ki opravljajo trgovsko,
gostinsko ali slaščičarsko dejavnost, kadar so ti sami davčni
zavezanci za davek od prometa proizvodov. Davek iz tega
odstavka se obračuna na podlagi podatkov iz kletne in skladiščne evidence, predpisane s pravilnikom o načinu vodenja
evidence o proizvodnji oziroma prometu vina in drugih proiz- <
vodov iz grozdja in vina.
Fizične osebe, ki opravljajo promet lesa in gozdnih lesnih
sortimentov ter izdelkov iz njih, ali promet drugih proizvodov
(oglje, gramoz, apno ipd.), so dolžne davčnemu organu
v 7 dneh po poteku vsakega meseca napovedati promet vseh
količin, ki je bil opravljen v predhodnem mesecu neposredno
s končnimi potrošniki ter obračunati davek od prometa proizvodov. V napovedi so dolžne izkazati tudi prodajo lesa in
gozdnih sortimentov ter drugih proizvodov pravnim osebam
in zasebnikom, kadar so ti sami davčni zavezanci za davek od
prometa proizvodov.
3) Sestavljanje in predložitev obračuna akontacije in
dokončnega obračuna prometnega davka
41. člen
Davčni zavezanec — pravna oseba sestavlja obračun akontaporočevalec

cije prometnega davka mesečno ali trimesečno in ga predloži
v 20 dneh po poteku obračunske dobe.
Davčni zavezanec - zasebnik, ki plačuje davek po dejansko
opravljenem prometu, sestavlja obračun akontacije prometnega davka mesečno in ga predloži v 20 dneh po poteku
obračunske dobe. Davčni zavezanec, ki opravlja gostinsko,
slaščičarsko ali trgovsko dejavnost, sestavlja obračun akontacije prometnega davka mesečno ali trimesečno na podlagi
popisa zalog in ga predloži v 20 dneh po poteku obračunske
dobe.
Obračun akontacije prometnega davka predložijo davčni
zavezanci davčnemu organu, pri katerem se vodijo kot davčni
zavezanci.
Davčni zavezanec iz prvega in drugega odstavka tega člena
predloži z obračunom akontacije davka tudi naloge za vplačilo razlike, če so vplačane akontacije prometnega davka
manjše od zneska davčne obveznosti, določene s tem obračunom, za več vplačane zneske pa lahko vloži zahtevo za vračilo
prometnega davka ali pisno obvesti, da.bo za več vplačane
zneske zmanjšal naslednjo akontacijo.
42. člen
Davčni zavezanec - pravna oseba dokončno obračuna prometni davek za preteklo leto na podlagi podatkov o vrednosti
prodanih in plačanih proizvodov in vrednosti opravljenih in
plačanih storitev s stanjem na dan 31. decembra tistega leta,
za katero sestavlja obračun. Za plačane prodane proizvode
oziroma realizirana plačila za opravljene storitve se po tem
odstavku štejejo plačani prodani proizvodi in opravljene storitve, navedene v 30. in 34. členu tega zakona.
Dokončni obračun prometnega davka se sestavi in predloži
skupaj z letnim obračunom.
43. člen
Če se je davčni zavezanec, ki je v preteklem letu plačeval
akontacije prometnega davka po 1., 2., 4. in 5. točki prvega
odstavka 31. člena tega zakona, odločil, da bo v prihodnjem
letu plačeval akontacije prometnega davka po 3. točki navedenega odstavka, mora znesek vračunanega davka za blago,
ki je bilo v zalogi na dan 31. decembra preteklega leta v prodajalni ali drugi poslovni enoti, vplačati ob predložitvi dokončnega obračuna prometnega davka.
Če se je davčni zavezanec, ki je v preteklem letu plačeval
akontacije prometnega davka po 3. točki prvega odstavka 31.
člena tega zakona, odločil, da bo v prihodnjem letu plačeval
akontacije prometnega davka po 1., 2., 4. in 5. točki omenjenega odstavka, lahko za znesek vračunanega prometnega
davka za proizvode, ki so bili v zalogi na dan 31. decembra
predhodnega leta v prodajalni ali drugi poslovni enoti, ob
predložitvi dokončnega obračuna za tekoče leto vloži zahtevo
za vračilo zneska prometnega davka ali ga uporabi kot akontacijo za tekoče leto.
Če se je davčni zavezanec, ki opravlja promet proizvodov na
debelo ali opravlja storitve, ki je v preteklem letu plačeval
akontacije prometnega davka po plačanih prodanih proizvodih oziroma plačanih storitvah, odločil, da bo v prihodnjem
letu plačeval akontacije po izdanih računih, mora dokončni
obračun davka sestaviti po plačanih prodanih proizvodih oziroma plačanih storitvah, znesek prometnega davka, vsebovan
v neizterjanih terjatvah na dan 31. decembra predhodnega
leta, pa vplačati ob predložitvi dokončnega obračuna. Če je
davčni zavezanec v preteklem letu plačeval akontacije prometnega davka po izdanih računih, za tekoče leto pa se je
odločil, da bo akontacije prometnega davka plačeval po plačanih prodanih proizvodih oziroma plačanih storitvah, mora
dokončni obračun prometnega davka sestaviti po izdanih
računih, za znesek prometnega davka, vsebovan v terjatvah
na dan 31. decembra predhodnega leta, pa vložiti zahtevo za
vračilo prometnega davka ob predložitvi dokončnega obračuna ali ga uporabi kot akontacijo za tekoče leto.
44. člen
Davčni zavezanec - zasebnik, ki plačuje prometni davek po
dejansko opravljenem prometu, mora do konca februarja
tekočega leta predložiti dokončen obračun prometnega
davka za preteklo leto skupaj z davčno prijavo o celotnem
opravljenem in plačanem prometu.
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45. člen
Če davčni organ ugotovi, da davčni zavezanec ni obračunal,
da ni pravilno obračunal, da ni vplačal ali da ni pravočasno
vplačal prometnega davka, ki bi ga moral obračunati in vplačati, izda odločbo, s katero to ugotovi in mu naloži, da
v 5 dneh po prejemu odločbe plača davek s pripadajočimi
obrestmi, ki tečejo od dneva, ko je nastala obveznost za
obračun in vplačilo prometnega davka.
Če se med pregledom ugotovi, da davčni zavezanec predpisanih knjig in evidenc ni vodil ali jih ni vodil redno, se prometni
davek obračuna na podlagi razpoložljivih podatkov o opravljenem prometu ali po načelu primerjanja z drugim zavezancem z enako ali podobno dejavnostjo.
46. člen
•Od zneska prometnega davka, ki ni bil vplačan v roku, predpisanem z zakonom, se plačajo zamudne obresti po obrestni
meri, ki jo določi Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije.
47. člen
Od davčnega zavezanca, ki dospelega prometnega davka ni
plačal v predpisanem roku, se davek izterja po predpisih
o prisilni izterjavi davkov.
4) Kraj plačila prometnega davka
48. člen
Prometni davek se plačuje glede na kraj, v katerem je bil
opravljen promet proizvodov oziroma v katerem je bila opravljena storitev, če s tem zakonom ni drugače določeno.
49. člen
Davek od prometa proizvodov se plačuje:
1) glede na kraj sedeža pravne osebe oziroma poslovne enote
(prodajalne, skladišča, konsignacijskega skladišča ali druge
poslovne enote), ki je proizvode prodala neposredno končnemu potrošniku;
2) pri prodaji proizvodov po predstavništvih, razstavnih ali
sejemskih prostorih - glede na sedež predstavništva, razstavnega ali sejemskega prostora, ne glede na to, od kod se
kupcu dobavljajo in fakturirajo proizvodi;
3) pri prodaji proizvodov s prospekti ali v potujočih prodajalnah - glede na sedež davčnega zavezanca;
4) pri prodaji proizvodov, ki jo opravlja zasebnik - glede na
sedež obratovalnice, ki je opravila promet, ne glede na kraj
prodaje;
5) pri prodaji in uvozu motornih vozil, za katere je obvezna
registracija - glede na sedež oziroma stalno prebivališče
kupca;
6) pri prodaji rabljenih motornih vozil in plovil, za katere je
obvezna registracija - glede na sedež oziroma stalno prebivališče prodajalca;
7) pri prodaji proizvodov, za katere je obvezna registracija,
fizične ali pravne osebe in zasebniki pa jih izdelajo same ali za
njihov račun kdo drug - glede na sedež pravne osebe oziroma na stalno prebivališče fizične osebe in zasebnika.
50. člen
Davek od prometa storitev se plačuje:
1) za storitve, ki jih opravljajo pravne osebe - glede na sedež
pravne osebe oziroma poslovne enote, ki je opravila te storitve;
2) za storitve prirejanja iger na srečo - glede na sedež
prireditelja iger na srečo;
3) za storitve, ki jih opravlja zasebnik - glede na sedež
obratovalnice, ki je opravila storitev;
4) za storitve najema premičnin - glede na sedež oziroma
stalno prebivališče zakupodajalca, za storitve najema nepremičnin pa glede na kraj, v katerem je nepremičnina.
V. IZKAZOVANJE IN EVIDENTIRANJE PROMETNEGA
DAVKA TER POŠILJANJE PODATKOV IN DOKUMENTACIJE
51. člen
Za proizvode, za katere so v tarifi davka od prometa proizvodov določene različne davčne stopnje odvisno od njihove
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vrste, kakovosti, surovinske sestave, cene ali drugih lastnosti,
mora proizvajalec, prodajalec oziroma uvoznik v računu
o prodaji proizvoda ozirotna v drugi listini, ki spremlja prodani
proizvod, ali na etiketi idr. označiti namen, vrsto, kakovost,
ceno ali drugo lastnost proizvoda, v računu pa davčno
osnovo, tarifno številko in stopnjo, po kateri se obračunava in
plačuje davek od prometa teh proizvodov pri prodaji končnim
potrošnikom. Določba tega odstavka se nanaša tudi na prodajo reprodukcijskega materiala pravnim osebam in zasebnikom, ki opravljajo proizvodno dejavnost, za izdelavo proizvodov, od prometa katerih se plačuje davek od prometa proizvodov.
Za proizvode, ki so oproščeni davka od prometa proizvodov,
se mora davčni zavezanec v računu o prodaji teh proizvodov
sklicevati na določbo, s katero je uvedena davčna oprostitev.
V računu o prodaji proizvodov, ki so oproščeni prometnega
davka po 18. členu tega zakona, prodajalec izkaže stopnjo
0%.
Določbe prvega in drugega odstavka tega člena se nanašajo
tudi na trgovska podjetja in zasebnike, ki opravljajo trgovsko
dejavnost, kadar takšne proizvode prodajajo trgovskim
podjetjem in zasebnikom, ki so za te proizvode zavezanci za
davek od prometa proizvodov, oziroma kadar jih kot reprodukcijski material, opremo ali za nadaljnjo prodajo prodajajo
pravnim osebam in zasebnikom, ki opravljajo proizvodno
dejavnost.
Če proizvajalec, uvoznik oziroma prodajalec iz tega člena ne
vpiše ali netočno vpiše na račun predpisane podatke, zaradi
česar davčni zavezanec pri nadaljnjem prometu ne obračuna
oziroma obračuna manj in vplača manj davka od prometa
proizvodov, kot bi bilo treba, se razlika med manj obračunanim in plačanim davkom izterja od proizvajalca, uvoznika ali
prodajalca.

davka, ter sestavi in predloži obračun teh akontacij. Analitično evidentiranje davčnih osnov, na katere se uporabljajo
različne davčne stopnje iz iste tarifne številke ali drugih tarifnih številk, lahko davčni zavezanec zagotovi tudi z izvenknjigovodsko evidenco, ki mora biti usklajena z ustreznimi knjigovodskimi podatki.
Proizvajalci alkohola (etanola) in prodajalci alkohola (etanola)
na debelo morajo v svojih evidencah zagotoviti podatke o proizvedenih oziroma prodanih količinah alkohola (etanola) po
namenu, za katerega je bil prodan. Kupci alkohola (etanola)
morajo voditi posebno knjigo o porabi alkohola (etanola),
nabavljenega brez plačila prometnega davka, oziroma alkohola (etanola), nabavljenega za konzerviranje preparatov in
pulpiranje sadja in vrtnin, proizvodnjo alkoholnih pijač ter
parfumerijskih in kozmetičnih izdelkov iz 26.točke tarifne
številke 3 tarife davka od prometa proizvodov ali nabavljenega za nadaljnjo prodajo.
Da bi se omogočil nadzor nad uporabo proizvodov, nabavljenih brez plačila davka od prometa proizvodov na podlagi
pogojne davčne oprostitve ali s plačilom po nižji stopnji, mora
kupec voditi evidenco o nakupu, gibanju in porabi teh proizvodov po njihovi vrsti, količini in vrednosti, ki se mora ujemati
s podatki iz računa o nakupu, prejemnice, dostavnice, tovornega lista ali drugih listin. Evidence se vodijo v knjigovodstvu
oziroma v izvenknjigovodski evidenci, če se vodijo v izvenknjigovodski evidenci, morajo biti usklajene z ustreznimi knjigovodskimi podatki.
Davčni zavezanec, ki vgrajuje oziroma zamenjuje dele brezplačno v garancijskem roku, vodi evidenco o porabi teh delov.
Prodajalec, ki prodaja proizvode brez plačila prometnega
davka oziroma s plačilom davka po nižji stopnji na podlagi
pogojne oprostitve, vodi evidenco o tem prometu na podlagi
izdanih računov.
,

52. člen
Šteje se, da je proizvod izdelan iz določenega materiala, če
znaša delež tega materiala v proizvodu po vrednosti več kot
50 % glede na celotno vrednost materiala. Ce je določen
proizvod izdelan iz več kot dveh različnih materialov, se šteje,
da je izdelan iz materiala, katerega delež po vrednosti je
največji glede na celotno vrednost materiala.
Če se dva ali več proizvodov prodaja v kompletu, garnituri ipd.
in če za vsak takšen proizvod ni mogoče določiti davčne
osnove ali če so ti proizvodi povezani v neločljivo celoto, se
na prodajno ceno, ki je davčna osnova za komplet, garnituro
ipd., uporabi najvišja davčna stopnja, ki velja za te proizvode,
kadar se dajejo v promet posamično.

56. člen
Davčni zavezanec, ki ne vodi poslovnih knjig po sistemu
dvostavnega knjigovodstva, mora voditi evidence, ki jih predpiše republiški upravni organ za finance.
Davčni zavezanec - zasebnik, ki izdeluje in predeluje predmete iz lomljenega zlata (zlatar), mora voditi tudi evidenco
o nakupu lomljenega zlata, evidenco o predelavi lomljenega
zlata in evidenco o izdelavi in prodaji predmetov iz zlata.
Davčni zavezanec mora za vsako količino kupljenega lomljenega zlata izdati potrdilo njegovemu prodajalcu.

53. člen
Davčni zavezanec - pravna oseba ali zasebnik, ki po prodajalnah ali drugih poslovnih enotah daje v promet proizvode,
v katerih prodajni ceni je vsebovan oziroma vračunan davek
od prometa proizvodov, od 1. januarja 1993 posebej izkazuje
prodajno ceno proizvodov brez prometnega davka in prodajno ceno proizvodov s prometnim davkom. Da bi poenostavil davčno tehniko, lahko davčni zavezanec v knjigah in drugi
davčni dokumentaciji izkaže prodajno ceno proizvodov z vračunanim davkom od prometa proizvodov.
54. člen
Prodajalec motornih vozil in plovil, za katera je obvezna
registracija, izkaže na računu ustrezno tarifno številko,
davčno osnovo, davčno stopnjo in znesek davka od prometa
proizvodov ter vpiše opombo, da plača prometni davek kupec
v petih dneh po izdaji računa. Prodajalec pošlje takoj, najpozneje pa v treh dneh račun davčnemu organu v kraju stalnega
prebivališča zasebnika in fizične osebe oziroma sedeža
pravne osebe.
Pri uvozu motornih vozil, za katere je obvezna registracija,
mora carinarnica najpozneje v treh dneh po carinjenju motornih vozil poslati kopijo carinske deklaracije, iz katere mora
biti razvidna davčna osnova, davčnemu organu iz prejšnjega
odstavka.
55. člen
Davčni zavezanec mora v svojih evidencah zagotoviti podatke
o davčnih osnovah po tarifnih številkah in enakih davčnih
stopnjah, po katerih izračunava, plačuje in usmerja akontacije
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57. člen
Davčni zavezanec mora za vsak posamično opravljen promet
proizvodov oziroma za vsako posamično opravljeno storitev
izdati kupcu proizvoda oziroma uporabniku storitve račun,
odrezek blagajniškega traku iz registrske blagajne oziroma
paragonski blok.
Račun mora vsebovati zaporedno številko, ime in sedež izdajatelja, kraj in datum izdaje, ime in sedež prejemnika in
podatke o vrsti in količini prodanih proizvodov oziroma
opravljenih storitev, davčno osnovo in znesek obračunanega
prometnega davka ter ceno prodanih proizvodov oziroma
opravljenih storitev.
Odrezek blagajniškega traku mora vsebovati zaporedno številko, ime in sedež davčnega zavezanca, kraj in datum izdaje
in vrednost prodanih proizvodov oziroma opravljenih storitev.
Paragonski blok mora vsebovati zaporedno številko, ime in
sedež davčnega zavezanca, kraj in datum izdaje in podatke
o vrsti, količini in ceni prodanih proizvodov oziroma opravljenih storitvah.
Račun, odrezek blagajniškega traku oziroma paragonski
blok, na katerem je evidentiran ta promet, mora dati kupcu
proizvoda oziroma uporabniku storitve, ne glede na to, ali je
to kupec posebej zahteval ali ne.
Kupec proizvoda oziroma uporabnik opravljene storitve mora
račun, odrezek blagajniškega traku oziroma paragonski blok
spraviti (zadržati) neposredno po odhodu iz obratovalnice ali
drugega poslovnega objekta in ga na zahtevo pokazati
organu, pristojnemu za kontrolo.
Kopije računov, kopije paragonskih blokov in kontrolni trakovi registrskih blagajn so knjigovodske listine davčnega
zavezanca, na podlagi katerih se evidentira opravljen promet.
Obveznost izdajanja računov, paragonskih blokov oziroma
registriranja prometa z registrsko blagajno se nanaša tudi na
poročevalec

vsako fizično osebo, ki pri davčnem zavezancu prodaja proizvode oziroma opravlja storitve.
Ne glede na prvi odstavek tega člena, se obveznost izdajanja
računa, paragonskega bloka oziroma registriranja prometa
z registrsko blagajno, ne nanaša na prodajo dnevnega in
periodičnega tiska in na prodajo tobačnih izdelkov v kioskih
in na promet kmetijskih pridelkov na tržnicah in drugih odprtih prostorih.
58. člen
Davčni zavezanec, ki opravlja promet proizvodov po prodajnih cenah z vračunanim davkom od prometa proizvodov, ta
davek pa se poveča, zmanjša ali odpravi, mora na dan uveljavitve predpisa, s katerim se davek od prometa proizvodov
poveča, zmanjša ali odpravi, popisati proizvode v zalogi in
določiti nove prodajne cene s povečanim, zmanjšanim oziroma odpravljenim davkom od prometa proizvodov. Davčni
zavezanec mora sestaviti zapisnik o popisu teh proizvodov
v zalogi in prometnem davku, vsebovanem v tej zalogi in ga
hraniti kot davčno knjigovodsko dokumentacijo.
Davčni zavezanci, ki opravljajo trgovsko in gostinsko dejavnost, ki so po tem zakonu končni potrošniki tobačnih izdelkov, morajo pri spremembi davčne stopnje ali davčne osnove
za tobačne izdelke ravnati po prvem odstavku tega člena in
ugotovljeno pozitivno razliko davka vplačati v petih dneh po
popisu oziroma s prvo redno akontacijo, za znesek negativne
razlike pa lahko zahtevajo vračilo davka.
VI. ZASTARANJE

59. člen
Pravica do določitve davčne obveznosti in do izterjave prometnega davka, obresti in stroškov prisilne izterjave zastara
v petih letih po poteku leta, v katerem je nastala davčna
obveznost.
Pravica davčnega zavezanca do vračila zneska plačanega
prometnega davka, obresti, stroškov prisilne izterjave in
denarnih kazni, ki jih ni bil dolžan plačati, zastara v petih letih
po poteku leta, v katerem jih je plačal.
60. člen
Zastaranje pravice do določitve davčne obveznosti in do izterjave prometnega davka se pretrga z vsakim uradnim dejanjem
pristojnega organa, katerega namen je izterjava oziroma
odmera prometnega davka.
Zastaranje pravice do vračila zneska plačanega prometnega
davka, obresti, stroškov prisilne izterjave in denarnih kazni se
pretrga z vsakim dejanjem, ki ga davčni zavezanec oziroma
kaznovana oseba stori pri pristojnem organu, da doseže vračilo.
61. člen
Po vsakem pretrganju zastaranja začne znova teči zastaralni
rok.
Zastaranje nastopi v vsakem primeru, ko poteče deset let od
dneva, ko je zastaranje prvič začelo teči.
VII. NADZOR NAD OBRAČUNAVANJEM IN PLAČEVANJEM
PROMETNEGA DAVKA
62. člen
Obračunavanje in plačevanje prometnega davka pri davčnih
zavezancih nadzoruje davčni organ.
Pri nadzoru ima pristojni organ pravico pregledati poslovne
knjige, druge evidence in listine, dokumentacijo ter poslovne
in pomožne prostore in naprave. S poslovnimi in pomožnimi
prostori so mišljeni tudi stanovanjski in drugi prostori, v katerih opravlja davčni zavezanec dejavnost, iz katere nastaja
obveznost plačila prometnega davka.
Davčni zavezanci morajo v roku, ki ga določi pristojni organ,
predložiti predpisane evidence s knjigovodsko dokumentacijo.
Davčni zavezanci morajo hraniti evidenco o nakupu, gibanju
in porabi proizvodov, predpisano v tretjem odstavku 55. člena
tega zakona v poslovnem prostoru. Če zavezancu vodi
poslovne knjige pravna oseba ali zasebnik, ki ima dovoljenje
za opravljanje te dejavnosti, so te evidence lahko pri tej pravni
osebi oziroma zasebniku, o čemer mora davčni zavezanec
obvestiti davčni organ.
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Pravna oseba oziroma zasebnik iz prejšnjega odstavka je za
obračunavanje prometnega davka, sestavljanje in predložitev
akontacij in dokončnih obračunov, odgovorna po tem zakonu.
63. člen
Tržna inšpekcija in davčni organ nadzorujeta popis proizvodov v zalogi po določbah 58. člena tega zakona.
Uporabo kurilnega olja iz 3. točke in rdeče obarvanega motornega petroleja iz 5. točke prvega odstavka tar. št. 5 tarife
davka od prometa proizvodov v motornih vozilih, plovilih in
drugih vozilih na motorni pogon nadzirajo pooblaščene
osebe prometne milice, davčnega organa ali tržne inšpekcije.
Promet lesa in gozdnih lesnih sortimentov ter drugih proizvodov iz drugega odstavka 40. člena tega zakona nadzorujejo
ob prevozu pooblaščene osebe tržne-inšpekcije in prometne
milice, na gozdnih cestnih komunikacijah pa tudi gozdarske
inšpekcije.
VIII. VRAČILO DAVKA
64. člen
Davčni zavezanec, od katerega je bil izterjan prometni davek,
ki" ga ni bil dolžan plačati, ima pravico do vračila plačanega
prometnega davka in obresti, plačanih stroškov prisilne izterjave in denarne kazni.
Davčni zavezanec vloži zahtevo za vračilo napačno ali preveč
plačanega prometnega davka pri davčnemu organu.
Zahteva se lahko vloži samo, če je kupec, ki je plačal prometni
davek, pisno zahteval od davčnega zavezanca vračilo
napačno ali preveč plačanega prometnega davka. K zahtevi
mora davčni zavezanec priložiti tudi dokaze o plačanem prometnem davku. Prometni davek se vrne v breme ustreznega
vplačilnega računa in v dobro kupca.
Davčni zavezanec - pravna oseba, organ, zasebnik in fizična
oseba - ki je napačno obračunal in vplačal prometni davek, ki
ga ni bil dolžan plačati, vloži zahtevo za vračilo tako plačanega davka pri davčnemu organu. Prometni davek se vrne
v breme ustreznega vplačilnega računa in v dobro davčnega
zavezanca.
Fizična oseba - kupec, ki je plačal davek od prometa proizvodov za motorno vozilo ali plovilo, za katero je obvezna registracija, ali je plačal obresti, denarno kazen in stroške prisilne
izterjave, ki jih ni bil dolžan plačati, vloži zahtevo za vračilo
plačanega prometnega davka, obresti, denarne kazni in stroškov prisilne izterjave pri davčnemu organu v kraju, kjer je bil
prometni davek plačan.
Zahteva za vračilo davka, ki je bil napačno ali preveč plačan
pri uvozu, se vloži pri carinarnici, ki je davek obračunala in ki
ji je bil plačan.
O pravici do vračila davka, obresti, denarne kazni in stroškov
prisilne izterjave določi pristojni organ z odločbo.
65. člen
Kupec - tuja fizična oseba ima pravico do vračila plačanega
davka od prometa proizvodov, ki jih odnese s seboj iz Republike Slovenije, če vrednost kupljenih proizvodov na računu
presega 5.000 tolarjev. Pravica do vračila se ne nanaša na
kupljene naftne derivate, na tobačne izdelke in na alkoholne
in brezalkoholne pijače ter alkohol (etanol).
IX. KAZENSKE DOLOČBE
66. člen
Pravna oseba se kaznuje za prekršek z denarno kaznijo najmanj 100.000 tolarjev:
1) če da pri nakupu proizvodov kot kupec prodajalcu nepravilne ali neresnične podatke, na podlagi katerih kupuje proizvode za namene, zaradi katerih se po tem zakonu ne plačuje
prometni davek ali se ta plačuje po nižji stopnji od stopnje,
predpisane v tarifi davka od prometa proizvodov ( 6., 7., 8., 9.,
10. in 11. člen ter tar. št. 3 tarife davka od prometa proizvodov);
2) če uporabi proizvode, kupljene kot reprodukcijski material
brez plačila prometnega davka v druge namene, ne pa
v namene, določene s tem zakonom, ali če uporabi proizvode,
kupljene po znižani stopnji v namene, za katere ni bila predpisana znižana stopnja ( 6., 7., 8., 9., 10. in 11. člen ter tar. št.3
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tarife davka od prometa proizvodov);
3) če kupljene proizvode, od katerih zaradi njihovega namena
ni bil plačan davek od prometa proizvodov ali je bil ta plačan
po znižani stopnji, proda brez obračuna davka ali z obračunom davka po znižani stopnji kupcu, ki po tem zakonu nima
pravice do ugodnejšega nakupa (6., 7., 8., 9., 10. in 11. člen ter
tar. št. 3, 5, in 7 tarife davka od prometa proizvodov);
4) če da prodajalec v promet tuje cigarete brez označbe, da
gre za prodajo v Republiki Sloveniji oziroma cigarete, ki so
nezakonito prenesene v državo (tar. št. 6 tarife davka od
prometa proizvodov);
5) če uporabi ekstra lahko kurilno olje (EL) ali specialno lahko
kurilno olje (LS) ter rdeče obarvan motorni petrolej v namene,
za katere se po tem zakonu ne sme uporabljati (tar. št. 5 davka
od prometa proizvodov).
Z denarno kaznijo najmanj 20.000 tolarjev se kaznuje za
prekršek tudi odgovorna oseba v podjetju ali drugi pravni
osebi, ki stori dejanje iz prvega odstavka tega člena.
Za prekršek, storjen po 5. točki tega člena, se davčnemu
zavezancu - pravni osebi skupaj z denarno kaznijo izreče
tudi varstveni ukrep odvzema motornega vozila (tovornjaka,
osebnega avtomobila idr.), traktorja, plovila ali drugega
motorja, s katerim je bilo tako dejanje storjeno.
67. člen
Pravna oseba se kaznuje za prekršek z denarno kaznijonajmanj 50.000 tolarjev:
1) če ne vodi evidence po količinah in vrstah proizvodov na
način, določen s tem zakonom, ali če je ne vodi pravilno (55.
člen);
2) če ne vodi evidence o proizvodih, prodanih brez obračunanega davka od prometa proizvodov oziroma, od katerih je
davek obračunan po znižani stopnji (tretji odstavek 7. člena
zakona);
3) če pri spremembi davčnih stopenj ne popiše, nepopolno ali
nepravilno popiše proizvode v zalogi ali če v nove cene ne
vračuna povečanega oziroma zmanjšanega davka od prometa
proizvodov (58. člen);
4) če ne obračuna davka od prometa proizvodov in davka od
prometa storitev ali če obračunanega davka ne vplača na
predpisane račune (27. in 28. člen);
5) če davka od prometa proizvodov in davka od prometa
storitev ne obračuna na način, določen s tem zakonom, oziroma če ga obračuna nepravilno ali če obračunanega davka
ne vplača v predpisanem roku (30., 31., 32., 33.in 34. člen);
6) če kot izplačnik prihodkov ne obračuna in ne vplača davka
od prometa proizvodov in davka od prometa storitev (37.
člen);
7) če ne predloži obračuna akontacij davka ali dokončnega
obračuna davka ali ga ne predloži pravočasno (41., 42. in 43.
člen);
Z denarno kaznijo najmanj 10.000 tolarjev se kaznuje za
prekršek tudi odgovorna oseba v podjetju ali drugi pravni
osebi, ki stori dejanje iz prvega odstavka tega člena.
68. člen
Pravna oseba se kaznuje za prekršek z denarno kaznijo najmanj 30.000 tolarjev;
1) če na račun o prodaji proizvodov ne vpiše predpisanih
podatkov ali vpiše nepravilne podatke ( 51. člen in prvi odstavek 54. člena);
2) če kot prodajalec proizvodov v sedmih dneh po poteku
meseca ne pošlje kopije računov o prodaji prizvodov zasebniku ali kmetu ter kopije izjav kupcev, za vse račune, izdane
v predhodnem mesecu davčnemu organu občine, v kateri je
bilo kupcu izdano dovoljenje za opravljanje dejavnosti (prvi
odstavek 8. člena);
3) če ne prijavi davčnemu organu, da bo prodajal proizvode
brez obračunanega davka od prometa proizvodov oziroma
z obračunom po znižani stopnji (tretji odstavek 7. člena zakona);
4) če kupcu za prodan proizvod ali opravljeno storitev ne izda
računa, paragonskega bloka ali odrezka blagajniškega traku
(58. člen);
5) če ovira pooblaščeno osebo pri nadzoru nad obračunavanjem in plačevanjem davka (62. člen);
Z denarno kaznijo najmanj 10.000 tolarjev se kaznuje za
prekršek tudi odgovorna oseba v podjetju ali drugi pravni
osebi, ki stori dejanje iz prvega odstavka tega člena.
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69. člen
Zasebnik in kmet kot davčni zavezanec se kaznuje za prekršek z denarno kaznijo najmanj 100.000 tolarjev:
1) če da pri nakupu proizvodov kot kupec prodajalcu nepravilne ali neresnične podatke, na podlagi katerih kupuje proizvode za namene, zaradi katerih se po tem zakonu ne plačuje
prometni davek ali se ta plačuje po nižji stopnji od stopnje,
predpisane v tarifi davka od prometa proizvodov ( 6., 7., 8., 9.,
10. in 11. člen ter tar. št. 3 tarife davka od prometa proizvodov);
2) če uporabi proizvode, kupljene kot reprodukcijski material
brez plačila prometnega davka v druge namene, ne pa
v namene, določene s tem zakonom, ali če uporabi proizvode,
kupljene po znižani stopnji v namene, za katere ni bila predpisana znižana stopnja ( 6., 7., 8., 9., 10. in 11. člen ter tar. št.3
tarife davka od prometa proizvodov);
3) če kupljene proizvode, od katerih zaradi njihovega namena
ni bil plačan davek od prometa proizvodov ali je bil ta plačan
po nižji stopnji, proda brez obračuna davka ali z obračunom
davka po nižji stopnji kupcu, ki po tem zakonu nima pravice
do ugodnejšega nakupa (6., 7., 8., 9., 10. in 11. člen ter tar. št.
3, 5, in 7 tarife davka od prometa proizvodov);
4) če da prodajalec v promet tuje cigarete brez označbe, da
gre za prodajo v Republiki Sloveniji oziroma cigarete, ki so
nezakonito prenesene v državo (tar. št. 6 tarife davka Ud
prometa proizvodov);
5) če uporabi ekstra lahko kurilno olje (EL) ali specialno lahko
kurilno olje (LS) ter rdeče obarvan motorni petrolej v namene,
za katere se po tem zakonu ne sme uporabljati (tar. št. 5 davka
od prometa proizvodov).
Za prekršek, storjen po 5. točki tega člena, se davčnemu
zavezancu - zasebniku skupaj z denarno kaznijo izreče tudi
varstveni ukrep odvzema motornega vozila (tovornjaka, osebnega avtomobila idr.), traktorja, plovila ali drugega motorja,
s katerim je bilo tako dejanje storjeno.
70. člen
Zasebnik in kmet se kaznuje za prekršek z denarno kaznijo
najmanj 50.000 tolarjev:
1) če ne vodi evidence po količinah in vrstah proizvodov na
način, določen s tem zakonom, ali če je ne vodi pravilno (55.
člen);
2) če ne vodi evidence o proizvodih, prodanih brez obračunanega davka od prometa proizvodov oziroma, od katerih je
davek obračunan po znižani stopnji (tretji odstavek 7. člena
zakona);
3) če pri spremembi davčnih stopenj ne popiše, nepopolno ali
nepravilno popiše proizvode v zalogi ali če v nove cene ne
vračuna povečanega oziroma zmanjšanega davka od prometa
proizvodov (58. člen);
4) če ne obračuna davka od prometa proizvodov in davka od
prometa storitev ali če obračunanega davka ne vplača na
predpisane račune (27. in 28. člen);
5) če davka od prometa proizvodov in davka od prometa
storitev ne obračuna na način, določen s tem zakonom, oziroma če ga obračuna nepravilno ali če obračunanega davka
ne vplača v predpisanem roku (30., 31., 32., 33., 34. in 38.
člen);
6) če kot izplačnik prihodkov ne obračuna in ne vplača davka
od prometa proizvodov in davka od prometa storitev (37.
člen);
7) če ne predloži obračuna akontacij davka ali dokončnega
obračuna davka ali ga ne predloži pravočasno (41. in 44.
člen);
8) če ne vodi predpisanih knjig oziroma drugih davčnih evidenc, predpisanih s tem zakonom, oziroma jih ne vodi sproti
in točno (55. in 56. člen);
71. člen
Zasebnik in kmet se kaznuje za prekršek z denarno kaznijo
najmanj 30.000 tolarjev:
1) če na račun o prodaji proizvodov ne vpiše predpisanih
podatkov ali vpiše nepravilne podatke (51. člen in prvi odstavek 54. člena);
2) če kot prodajalec proizvodov v sedmih dneh po poteku
meseca ne pošlje kopije računov o prodaji prizvodov zasebniku ali kmetu ter kopije izjav kupcev, za vse račune, izdane
v predhodnem mesecu davčnemu organu kjer je bilo kupcu
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izdano dovoljenje za opravljanje dejavnosti (prvi odstavek 8.
člena);
3) če ne prijavi davčnemu organu, da bo prodajal proizvode
brez obračunanega davka od prometa proizvodov oziroma
z obračunom po znižani stopnji (tretji odstavek 7. člena zakona);
4) če ovira pooblaščeno osebo pri nadzoru nad obračunavanjem in plačevanjem davka (62. člen);

78. člen
Pri uvozu proizvodov, namenjenih za uporabo v lastnem
gospodinjstvu, ki jih državljani Republike Slovenije in tuji
državljani prinesejo s seboj ob prihodu iz tujine ali dobijo iz
tujine, kjer se obračunava carina po enotni carinski stopnji,
razen proizvodov, za katere je predpisana oprostitev plačila
davka od prometa proizvodov, obračunava carinarnica davek
od prometa proizvodov po stopnji iz tarifne številke 1 tarife
davka od prometa proizvodov.

72. člen
Fizična oseba kot davčni zavezanec se kaznuje za prekršek
z denarno kaznijo najmanj 25.000 tolarjev:
1) če ne obračuna davka od prometa proizvodov na način,
določen s tem zakonom, oziroma če ga obračuna nepravilno
ali če obračunanega davka ne vplača v predpisanem roku (40.
člen).
2) če uporabi ekstra lahko kurilno olje (EL) ali specialno lahko
kurilno olje (LS) ter rdeče obarvan motorni petrolej v namene,
za katere se po tem zakonu ne sme uporabljati (tar. št.5 tarife
davka od prometa proizvodov);
3) če prinese v Republiko Slovenijo proizvode, za katere je
uveljavila pravico do vračila plačanega prometnega davka
(65. člen).
Za prekršek, storjen po 2. točki tega člena, se fizični osebi
skupaj z denarno kaznijo izreče tudi varstveni ukrep odvzema
motornega vozila (tovornjaka, osebnega avtomobila idr.),
traktorja, plovila ali drugega motorja, s katerim je bilo tako
dejanje storjeno.

79. člen
Republiški upravni organ za finance izda podrobnejše predpise o načinu obračunavanja in plačevanja prometnega
davka.

73. člen
Fizična oseba kot davčni zavezanec se kaznuje za prekršek
z denarno kaznijo najmanj 5.000 tolarjev:
1) če v predpisanem roku ne napove opravljenega prometa
proizvodov ali če ne predloži posebne napovedi o prodanih
količinah gozdnih in lesnih sortimentov, drugih proizvodov
ter vina in žganja oziroma ne vodi evidenc, ki jih je dolžna
voditi po tem zakonu (40. člen).
74. člen
Z denarno kaznijo najmanj 5.000 tolarjev se kaznuje za prekršek tudi fizična oseba, ki v motorno vozilo ali drug motor
kupca namesto dieselskega goriva natoči ekstra lahko kurilno
olje (EL) ali specialno lahko kurilno olje (LS) ter rdeče obarvan motorni petrolej (tar. št.5 tarife davka od prometa proizvodov).
75. člen
Z denarno kaznijo 5.000 tolarjev se kaznuje na kraju samem
zasebnik, ki kupcu za prodan proizvod ali opravljeno storitev
ne izda računa, paragonskega bloka oziroma če ne registrira
prometa z registersko blagajno in izda odrezka blagajniškeaa
traku (57. člen).
Z denarno kaznijo 2.500 tolarjev se kaznuje na kraju samem
fizična oseba, ki pri davčnem zavezancu opravlja promet
proizvodov oziroma storitev, če ne izda računa, paragonskega bloka oziroma če ne registrira prometa z registrsko
blagajno in izda odrezka blagajniškega traku, čeprav ji je
davčni zavezanec omogočil izdajanje računov, paragonskih
blokov oziroma registriranje prometa z registrsko blagajno
( 57. člen).
76. člen
Kupcu proizvodov oziroma uporabniku storitev, od katerih se
plača prometni davek po tem zakonu, se na kraju samem
izreče kazen za prekršek v znesku 500 tolarjev, če pristojnemu
organu za nadzor ne pokaže računa, paragonskega bloka ali
odrezka blagajniškega traku, ki mu ga je moral izdati prodajalec proizvodov ali izvajalec storitev (57. člen).
X. POSEBNE DOLOČBE
77. člen
Da se preprečijo in odpravijo motnje na trgu oziroma v gospodarstvu, lahko Izvršni svet poveča stopnje davka od prometa
tobačnih izdelkov in določenih naftnih derivatov do 50%.
Izvršni svet lahko spreminja znesek, določen v 65. členu tega
zakona.
poročevalec

XI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
80. člen
Do uveljavitve predpisov o novi organiziranosti davčnega
organa, opravljajo naloge davčnega organa po tem zakonu, ki
se nanašajo na zasebnike in fizične osebe uprave za družbene
prihodke, naloge, ki se nanašajo na pravne osebe, pa Služba
družbenega knjigovodstva v Republiki Sloveniji.
81. člen
Do uveljavitve predpisov o davčnem postopku se določbe 45.
člena tega zakona nanašajo na zasebnike.
Do uveljavitve predpisov o davčnem postopku, se prometni
davek od davčnega zavezanca - pravne osebe, ki dospelega
prometnega davka ni plačal v predpisanem roku, prisilno
izterja po predpisih o službi družbenega knjigovodstva, od
davčnega zavezanca - zasebnika in fizične osebe, pa po
predpisih o prisilni izterjavi davkov fizičnih oseb.
82. člen
Do uveljavitve predpisov o davčnem postopku se glede kontrolnega postopka, pravnih sredstev in obnove postopka uporabljajo določbe predpisov o službi družbenega knjigovodstva, če gre za pravne osebe in določbe predpisov o davkih
fizičnih oseb, če gre za zasebnike in fizične osebe, če gre za
določitev davčne obveznosti in plačilo prometnega davka, ki
jo izda carinski organ pa določbe carinskih predpisov.
83. člen
Do uveljavitve predpisov o novi organiziranosti davčnega
organa lahko upravni organ za družbene prihodke pregleduje, ali davčni zavezanci - pravne osebe pravilno obračunavajo in plačujejo prometni davek, in predloži skupaj z zapisnikom o ugotovljenem stanju pristojni službi družbenega knjigovodstva zahtevo, naj izda odločbo o plačilu prometnega
davka. Pristojna služba družbenega knjigovodstva mora
v zvezi s to zahtevo izdati odločbo o plačilu prometnega
davka ali zavrnitvi zahteve. Pritožba zoper odločbo ne zadrži
izvršitve odločbe.
Če zapisnik iz prejšnjega odstavka ne vsebuje vseh elementov, potrebnih za izdajo odločbe o plačilu prometnega davka,
lahko pristojna služba družbenega knjigovodstva izjemoma
vrne zapisnik upravnemu organu za družbene prihodke, ki je
vložil zahtevo, da zapisnik dopolni, lahko pa po potrebi izvede
tudi nov postopek po zakonu o službi družbenega knjigovodstva.
Če davčni zavezanec ne vodi predpisanih evidenc in na tej
podlagi ne plačuje prometnega davka, lahko pristojna služba
družbenega knjigovodstva obračuna prometni davek na podlagi razpoložljivih podatkov o opravljenem prometu, če teh
podatkov ni, pa na podlagi podatkov o nabavi proizvodov.
84. člen
Do uveljavitve predpisov o davčnem postopku se ne uporabljajo določbe 252. člena zakona o splošnem upravnem
postopku, če gre za obnovo postopka v postopku za določitev
davčne obveznosti in plačilo prometnega davka.
85. člen
Davčni zavezanci, ki imajo prometni davek vračunan v ceno
proizvodov, morajo na dan uveljavitve tega zakona popisati
vse proizvode v zalogi in oblikovati nove prodajne cene z vračunanim prometnim davkom po tarifi prometnega davka.
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Davčni zavezanci, ki opravljajo trgovsko in gostinsko dejavnost, in ki se pri prometu cigaret štejejo za končne potrošnike, morajo ob uveljavitvi tega zakona popisati zaloge in
določiti nove prodajne cene cigaret, razliko med prej vračunanim in na novo vračunanim davkom so dolžni plačati na
predpisan račun v 30 dneh po uveljavitvi tega zakona.
Davčni zavezanci morajo za izdelke iz 14. točke tarifne številke 3 tarife prometnega davka, ki jih imajo v zalogi na dan
uveljavitve tega zakona in ki so bili na podlagi pisnega mnenja
pristojnega republiškega organa oproščeni plačila prometnega davka po odloku o soglasju k zakonu o začasnih ukrepih
o davku od prometa proizvodov in storitev, vračunati davek
od prometa proizvodov po stopnji iz tarifne številke 3 tarife
davka od prometa proizvodov. Za proizvode, ki se tiskajo in
izdajajo po uveljavitvi tega zakona, mora založnik oziroma
uvoznik pri pristojnem organu, še preden jih da v promet,
priskrbeti mnenje o tem, da gre za izdelke iz te tarifne številke.

3) od bojlerjev, kadi, umivalnikov, pomivalnih korit, WC školjk
in izplakovalnih kotličkov, pip in kopalnih baterij;
4) od solarnih vodnih grelnikov, kolektorjev, toplotnih črpalk
in drugih toplotnih naprav, ki so konstruirani za neposredno
in posredno uporabo sončne energije;
5) od peči za centralno ogrevanje in za ogrevanje sanitarne
vode na tekoče ali plinasto gorivo, od termostatskih radiatorskih ventilov, rekuperatorjev in regeneratorjev toplote, ki izkoriščajo odpadno toploto;
6) od lesa in gozdnjh lesnih sortimentov; 7) od detergentov
brez fosfatov;
8) od mineralnih vod;
9) od naravnih vin;
10) od premoga;
11) od denarnega zlata v kovani in nepredelani obliki.
Določba 10. točke te tarifne številke se uporablja do
31.12.1992.

86. člen
Z dnem, ko začne veljati ta zakon, nehajo veljati:
1) zakon o začasnih ukrepih o davku od prometa proizvodov
in storitev (Uradni list SFRJ, št. 4/91);
2) odlok o soglasju k zakonu o začasnih ukrepih o davku od
prometa proizvodov in storitev (Uradni list RS, št. 4/91 in 7/
91);
3) zakon o posebnem prometnem davku (Uradni list SRS, št.
24/88, 38/89 in Uradni list RS, št. 37/90, 44/90, 4/91 in 10/91);
4) zakon o povračilu za ceste ob ceni naftnih derivatov
(Uradni list SRS, št. 23/89 in 38/89);
5) določba 6.člena zakona o zagotavljanju in uporabi sredstev
za varstvo okolja (Uradni list SRS, št. 2/90).
Z dnem uveljavitve tega zakona se prenehajo uporabljati:
1) občinski odloki o posebnem prometnem davku od plačil za
storitve v Republiki Sloveniji;
2) dogovor o enotnem povračilu za ceste ter pogojih in načinu
uporabe tega povračila (Uradni list SRS, št. 30/89 in 38/89).

Opombe:
1) Proizvodi iz 1. točke te tarifne številke so: keramični izdelki
za gradbeništvo, opeka in opečni izdelki, strešniki, bloki;
gradbeni materiali, izdelani iz plinskega betona; gradbeni
termoizolacijski materiali, izdelani iz mineralnih materialov,
steklene volne, plutovine, sintetičnih materialov in bitumena;
hidroizolacijski materiali, izdelani na bazi bitumena; cement;
jeklo; armaturne mreže; pesek; gramoz; apno; barve za
fasade, zidove, okna in vrata; keramične ploščice; okenske
police; vodovodne in kanalizacijske cevi; električni kabli in
žice.
2) Stavbno pohištvo iz 2. točke te tarifne številke so tudi:
obdelane lamperije s peresom, utorom ali urezi, žlebljene
ipd., parket, vrata, okna, naoknice in drugi podobni proizvodi,
ne glede na to, iz katerega materiala so izdelani (les, kovina,
plastika in kombinacija teh in drugih materialov).

87. člen
Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 1992.

TARIFA PROMETNEGA DAVKA
Tarifa davka od prometa proizvodov
Tar. št. 1
Od vseh proizvodov, ki so namenjeni za končno potrošnjo,
razen od proizvodov, ki so določeni v drugih tarifnih številkah
te tarife, ali je zanje s tem zakonom določena davčna oprostitev, se plačuje davek od prometa proizvodov po stopnji
20%.
Ne glede na določbe prejšnjega odstavka se davek od prometa proizvodov do 31. decembra 1992 plačuje po splošni
stopnji 25%, razen od dobavljene električne energije, od
katere se davek plačuje po stopnji iz prvega odstavka te
tarifne številke.
Opombe:
1) Med proizvode iz te tarifne številke spadajo tudi osebni
avtomobili z delovno prostornino motorja do 1,8 litra.
Pri prometu osebnih avtomobilov z vgrajenim katalizatorjem
za uporabo neosvinčenega bencina, se do 1.1.1994 davčna
stopnja zmanjša za 10%.
2) Davek po tej tarifni številki se plačuje tudi od alkohola
(etanola) za proizvodnjo alkoholnih pijač.
Tar. št. 2
Po stopnji 10% se plačuje davek od prometa naslednjih proizvodov:
1) od materiala za graditev, vzdrževanje in popravilo gradbenih objektov ter instalacijski material za te objekte;
2) od stavbnega pohištva in vseh vrst lesenih plošč (vezane
plošče, lesonitne plošče, panelne plošče, iverne plošče in
oplemenitene lesene plošče);
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Tar. št. 3
Po stopnji 5% se plačuje davek od prometa naslednjih proizvodov:
1) od opreme iz 10. člena tega zakona;
2) od oborožitve, vojaške opreme in opreme organov za
notranje zadeve, od oborožitve in opreme, namenjene za
usposabljanje za obrambo in zaščito oziroma za izvajanje
nalog organov za notranje zadeve; od naprav, sredstev in
opreme enot za zveze, civilne zaščite, službe za opazovanje in
obveščanje in splošne reševalne službe; od naprav in opreme
za protipožarno zaščito; naprav in sredstev za osebno in
vzajemno zaščito, ki jih rr^orajo na podlagi zakona o obrambi
in zaščiti, kupiti upravljalci, lastniki ali uporabniki stavb in
občine; od naprav in opreme za proizvodnjo oborožitve, vojaške opreme ter rezervnih sredstev namenjenih izključno za
uporabo v vojni; od rezervnih in drugih sredstev za obrambo
in zaščito, ki jih kupujejo republika in občine ter njihovi
organi, zavodi oboroženih sil, podjetja in druge organizacije
ter društva in druge organizacije državljanov za izvajanje
nalog po zakonu o obrambi in zaščiti; od vojaških uniform,
uniform milice in carinskih uniform, ter oznak in pribora za te
uniforme, ki se kupujejo na način in pod pogoji iz 7.člena tega
zakona;
3) od prometa rabljenih osebnih avtomobilov, drugih motornih vozil in plovil, za katere je obvezna registracija;
4) od kmetijske mehanizacije, naprav in druge opreme, kmetijskega orodja za primarno obdelavo zemljišča ter nadomestnih delov za to opremo in naprave;
Republiški upravni organ za finance določi proizvode iz te
točke.
5) od proizvodov, razen motornih vozil in proizvodov iz tarifnih številk 4, 5, 6 in 7 tarife davka od prometa proizvodov,
proizvedenih v podjetju za poklicno rehabilitacijo in zaposlovanje invalidov, ustanovljenim v skladu s posebnim zakonom,
če so prodani končnim potrošnikom neposredno prek lastnih
prodajnih mest (prodajalne, skladišča, magazini) ali če so ti
proizvodi označeni z enotnim zaščitnim znakom;
6) od proizvodov, ki jih med zdravljenjem in rehabilitacijo,
organiziranima v okviru organizacije invalidov izdelujejo invalidi, od proizvodov, izdelanih v okviru verskih in socialno
- humanitarnih organizacij za varstvo starih in onemoglih ter
otrok, in od proizvodov, izdelanih v okviru učnega programa
v dijaških in drugih šolskih delavnicah, če so ti proizvodi
poročevalec

prodani končnim potrošnikom neposredno ali izključno
z lastnih prodajnih mest;
7) od proizvodov, ki so namenjeni za prehrano ljudi in krmljenje živali, razen proizvodov, ki so navedeni v drugih tarifnih
številkah te tarife;
8) od soli (NaCI) za hrano;
9) od osnovnih proizvodov kmetijstvg in ribištva;
10) od steklene embalaže in od embalaže, izdelane iz biaksialno orientiranega polistirena (OPS), za prehrambene izdelke;
11) od deških ali dekliških oblačil do vštete številke 14 , od
plenic in drugega perila za dojenčke, od otroških vozičkov in
otroških igrač;
12) od deške ali dekliške obutve do vštete številke 34;
13) od šolskih potrebščin;
14) od knjig, brošur, časnikov in revij znanstvenega, umetniškega, kulturnega, izobraževalnega in strokovnega značaja;
informativnega in zabavnega tiska (dnevnega, tedenskega in
drugega periodičnega ali občasnega), razen komercialnega
in pornografskega tiska; uradnih gradiv; učnih filmov; katalogov: knjig, muzejev, likovnih galerij in likovnih razstav, kulturnih, umetniških, znanstvenih, izobraževalnih, strokovnih in
drugih razstav; gramofonskih plošč in kompaktnih plošč,
videokaset, magnetofonskih in magnetnih trakov in disket, na
katerih so posneta dela s področja znanosti, kulture, izobraževanja, vzgoje, umetnosti ter klasične in resne glasbe, jazza,
govorna dela, dela in programi, namenjeni učenju tujih jezikov ter dramska, operna, simfonična, komorna, zborovska,
orkestrska dela, etnomuzikološka dela, otroške pesmi in pravljice in pesmi zabavne in narodne glasbe, razen komercialnih
in pornografskih del.
Mnenje o tem, da gre za proizvode iz te točke daje pristojni
republiški upravni organ v soglasju z republiškim upravnim
organom za finance.
Preden da založnik oziroma uvoznik proizvode iz te točke
v promet, mora na njih natisniti oziroma odtisniti klavzulo, da
gre za proizvode, od katerih se plačuje davek od prometa
proizvodov po tej tarifni številki ter številko in datum mnenja
pristojnega organa.
15) od slikarskega in kiparskega materiala in potrebščin;
16) od izvirnih umetniških del s področja slikarstva, kiparstva,
arhitekture, grafike in drugih upodabljajočih dejavnosti ter
unikatov del uporabne umetnosti in industrijskega oblikovanja, za katera se avtorjem plača avtorski honorar in ki jih
prodajajo avtorji; davek po tej tarifni številki se plačuje tudi od
del iz prejšnjega stavka, ki imajo certifikat ustreznega umetniškega združenja;
Unikati, izdelani iz materialov iz 2., 3., 5. in 6. točke tarifne
številke 4 tarife davka od prometa proizvodov se ne glede na
določbo prejšnjega odstavka obdavčujejo po stopnji iz tarifne
številke 4.
17) od izdelkov domače in umetne obrti;
Mnenje o tem, da gre za proizvode iz te točke, daje pristojni
republiški upravni organ v soglasju z republiškim upravnim
organom za finance.
18) od turistično propagandnih in informativnih publikacij, ki
so namenjene za brezplačno delitev turistom;
19) od računalnikov in druge računalniške opreme in žepnih
kalkulatorjev;
20) od zdravil;
21) od ortopedskih priprav in pripomočkov, razen priprav in
pripomočkov iz 18. člena zakona;
22) od pogrebne opreme;
23) od drv, zemeljskega plina in mestnega plina;
24) od vode, tople vode, vodne pare in ledu;
25) od organskih in mineralnih gnojil in sredstev za varstvo
rastlin;
26) od industrijskih in drugih odpadkov (krpe in drugi tekstilni
odpadki, staro železo, steklo, odpadni ali rabljeni papir, karton, lepenka);
27) od alkohola (etanola) za konserviranje preparatov in za
pulpiranje sadja in vrtnin, proizvodnjo parfumerijskih in kozmetičnih proizvodov in od denaturiranega alkohola za gorivo;
28) od vodnih turbin in opreme za majhne hidroelektrarne na
potokih in rečicah, ki jih kupujejo fizične osebe na podlagi
pisnega potrdila občinskega organa, pristojnega za gospodarstvo.
poročevalec

Opombe:
1) Proizvodi, ki so namenjeni za prehrano ljudi iz 7. točke te
tarifne številke so nepredelana in predelana živila ter začimbe
in vse druge snovi, ki se dodajajo tem živilom, da se konservirajo, da se jim popravi videz, okus ali vonj, da se pobarvajo, da
se obogati njihova sestava ali da se doseže kakšna druga
lastnost.
Med te proizvode spadajo med drugim tudi sadni izdelki
(džem, marmelada, kompot, kandirano sadje, sadni sokovi,
koncentrirani sadni napitki, koncentrati sadnega soka
v prahu, sušeno sadje v prahu, sadni žele, sadni sirup, sladoled, sadna kaša ipd.), izdelki iz škroba in moke; slaščičarski in
drugi pekovski izdelki (keksi, napolitanke, sladice), škrob,
namenjen za hrano ljudi, jedilna želatina, esenca za pripravo
sladic in drugi podobni izdelki.
Med te proizvode spadajo tudi čokolada, kakav in drugi proizvodi, ki vsebujejo kakav, in sicer: proizvodi, ki so izdelani iz
kakava (poltekoča čokolada, čokolada v obliki paste ipd.),
polnjena čokolada, čokoladni bonboni, čokoladni desert,
kakav v prahu s sladkorjem in drugi podobni proizvodi, ki
vsebujejo kakav.
Med te proizvode spadajo tudi sladkorni izdelki, to je, izdelki,
izdelani v obliki bonbonov ipd. iz sladkorja ali v glavnem iz
sladkorja: trdi bonboni, trdi polnjeni bonboni, svileni bonboni, svileni polnjeni bonboni, draže bonboni, karamele, žele
izdelki, fondan bonboni, gumijasti bonboni, žvečilni gumi,
sladkorne figure, komprimati in pastile, lakric bonboni, penasti izdelki, persipan izdelki, likerski bonboni, marcipan izdelki,
nugat izdelki, karamelni izdelki in krokant izdelki; ratluk,
tahan halva, četen halva, bela halva; ekstrakti sladkornega
korena ipd.
2) Sol (NaCI) za hrano iz 8. točke te tarifne številke je sol,
namenjena za hrano ljudi in denaturirana sol za krmljenje
živali.
3) Osnovni proizvodi kmetijstva in ribištva iz 9. točke te tarifne
številke so:
- vse vrste surovega in sušenega žita, drugih rastlin (industrijskih, krmnih, vrtnih, začimbnih in zdravilnih) ter rastlinski
čaji, slama, koruznica, trsje, ličje, trava ipd.;
- cvetje, grozdje, sadje, gobe in drugi kmetijski in gozdni
plodovi;
- seme, sadike, cepljenke in drug sadilni material ter prst;
- vse vrste živine, perutnine in druge domače živali in divjadi
ter izdelki iz njih (surova in nepredelana koža, volna, perje,
dlaka, parklji, rogovi, kopita ipd.) in njihovi proizvodi: jajca,
med in vosek, in sviloprejke;
- morske in sladkovodne ribe, raki, školjke, dvoživke, mehkužci, ikre idr.
4) Deška ali dekliška oblačila iz 11. točke te tarifne številke so
vse vrste oblačil in perila za otroke iz tekstila, usnja ali
drugega material ali v kombinaciji raznih materialov, razen iz
usnja plazilcev in naravnega krzna iz tar. št. 4 te tarife.
Oblačila in perilo za otroke iz prejšnjega odstavka niso robčki,
naglavne rute, prevleke za otroške vozičke in otroške košare,
posteljno perilo ipd.
5) Deška ali dekliška obutev iz 12. točke te tarifne številke je
obutev velikosti do vštete številke 34, ne glede na to, iz
kakšnega materiala je, razen obutve iz usnja plazilcev in
naravne kože iz tar. št. 4 te tarife.
6) Šolske potrebščine iz 13. točke te tarifne številke so:
navadni svinčniki, vodene barvice, peresa, nalivna peresa,
držala, radirke, šolski pisalni in risalni kompleti, pastelni
svinčniki in kompletni pribor za likovno vzgojo, šolski merilni
kompleti za razredni in predmetni pouk tehnične vzgoje in
geometrije, kompletni pribor za pouk prometne vzgoje
(»stopko« idr), tehnična računala, šolske torbe in nahrbtniki,
tehniške črke in številke, posebni svinčniki za likovno vzgojo,
oljnati pasteli in pasteli v prahu, šolski čopiči, črnila in tuši,
plastelin, tempere, oljne barve, flumastri, šolski zvezki, vadnice, notni zvezki, risalni listi in bloki in bloki za likovno
vzgojo.
7) Od prometa drugih grafičnih proizvodov, razen proizvodov
iz 14. točke te tarifne številke, se davek od prometa proizvodov plačuje po stopnji iz tar. št. 1 te tarife, (koledarji, telefonski imeniki, vozni redi, prospekti, letaki, plakati, ceniki, katalogi, razglednice, tiskovine, čekovne in hranilne knjižice,
potni listi, vstopnice, embalaža, lepilni in drugi trakovi in
podobni proizvodi.
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8) Izvirna umetniška dela iz 16. točke te tarifne številke so dela
s področja slikarstva, kiparstva, arhitekture in grafike in druga
dela upodabljajočih umetnosti ter dela vseh panog uporabne
umetnosti in industrijskega oblikovanja, ki imajo certifikat
ustreznega umetniškega združenja. Umetniško združenje je
dolžno voditi evidence o izdanih certifikatih.
9) Turistične, propagandne in informativne publikacije iz 18.
točke te tarifne številke so prospekti, vložki, ceniki, vozni redi,
turistični zemljevidi, načrti mest in krajev, mape, lepaki in
nalepnice, fotografije, diapozitivi in vodniki, ki se brezplačno
delijo turistom. Kupec teh proizvodov predloži prodajalcu
pisno naročilnico, v kateri navede namen uporabe teh proizvodov, na podlagi katere prodajalec obračuna prometni
davek po znižani stopnji.
10) Z zdravili iz 20. točke te tarifne številke so mišljeni proizvodi, ki se dajejo v promet kot zdravila in kot pomožna
zdravilna sredstva po predpisih o dajanju zdravil v promet.
11) Pogrebna oprema iz 22. točke te tarifne številke so naslednji proizvodi: krsta ter vložek za pogreb in prevoz (lesena,
pločevinasta, plastična idr.); pogrebni simboli (križ, piramida,idr.); žara in zabojček za pogreb in prevoz (kartonska, lesena,
kovinska, plastična, betonska,idr.); mrtvaški prt, pregrinjalo,
vložek za krsto, blazina in oblazinjenje za pogrebno krsto ter
copati za mrliča; pogrebne vreče (plastične, iz blaga idr.);
pogrebni venci in aranžmaji iz umetnega in naravnega cvetja
in zelenja ter trakovi in žalni trakovi.
12) Drva iz 23. točke te tarifne številke so les na štoru in razne
vrste materiala, dobljenega pri redčenju in čiščenju gozdov
ter žagarski in drugi odpadki tehničnega lesa, za katere je
ugotovljeno, da so uporabni le za kurjenje.
Tar. št. 4
Po stopnji 32% se plačuje davek od prometa naslednjih proizvodov:
1) od osebnih avtomobilov z delovno prostornino motorja nad
1,8 litra;
Pri prometu osebnih avtomobilov z vgrajenim katalizatorjem
za uporabo neosvinčenega bencina se do 1.1.1994 davčna
stopnja zmanjša za 10%.
2) od okrasnih in drugih izdelkov vseh vrst ali oblik, izdelanih
iz več kot 2% zlata in drugih plemenitih kovin (platina idr.),
oziroma izdelkov, izdelanih iz več kot 50% srebra;
3) od naravnih dragih kamnov in naravnih biserov ter izdelkov
vseh vrst in oblik, izdelanih z dragimi kamni in biseri;
4) od parfumerijskih in kozmetičnih izdelkov;
5) od ročno vozlanih preprog z več kot 120.000 vozlov na 1 m2;
6) od usnja plazilcev (kač, kuščarjev, krokodilov idr.) in vseh
izdelkov, izdelanih iz tega usnja, ter naravnega krzna in izdelkov iz tega krzna (obleka, obutev in drugi izdelki), katerih
delež v vrednosti proizvoda znaša več kot 50%, razen kože in
krzna domačih živali in izdelkov iz te kože in krzna, od katerih
se plačuje davek od prometa proizvodov po tarifni številki 1 te
tarife.
Ne glede na določbe prejšnjega odstavka se davek od prometa proizvodov iz 2. do 6. točke te tarifne številke do
31.12.1992 plačuje po stopnji 40 %.
Opombe:
1) Osebni avtomobili iz te tarifne številke in iz tarifne številke
1, so avtomobili za prevoz potnikov, ki imajo skupaj s sedežem za voznika največ devet sedežev in so izdelani po standardu JUS M. NO. 010 - 1.2.2.3.1.1. 2) Okrasni in drugi
izdelki iz zlata in drugih plemenitih kovin iz 2. točke te tarifne
številke so: vsi izdelki, izdelani v celoti ali delno iz zlata (razen
denarnega zlata) in drugih plemenitih kovin oziroma kombinirano iz teh in drugih različnih materialov (kovin, lesa, plastičnih materialov, morske pene, jantarja, stekla idr.), pod pogojem, da vsebujejo taki izdelki več kot 2% zlata ali drugih
plemenitih kovin oziroma več kot 50% srebra.
3) Naravni dragi kamni iz 3. točke te tarifne številke so:
diamant, korund s svojimi različicami (rubin, safir, smaragd,
ametist, akvamarin, hrizonit, hiacint, orientalski topaz), spinel
(rubin - spinel, balos - spinel, spinel - safir in črni spinel),
beril, akvamarin, zlati beril (morganit) in hrizoberil.
Naravni biser je naravni biser, ki nastane v bisernih ostrigah
ali školjkah po naravni poti.
4) Parfumerijski in kozmetični izdelki iz 4. točke te tarifne
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številke so: parfumi in kolonjske vode; kreme, maske, mleko
in losioni za nego kože; šminke za ustnice, ličila, puder; laki
za nohte; paste za nohte in preparati za poliranje nohtov;
odstranjevalci lakov za nohte; olja, vode in mazila za lase;
preparati za onduliranje, barvanje in beljenje las; utrjevalci in
drugi preparati za lase; kreme in svinčniki za veke in trepalnice.
Od otroškov pudrov in krem, otroškega olja in mleka se
plačuje davek od prometa proizvodov po tarifni številki 1 te
tarife.
5) Naravno krzno iz" 6. točke te tarifne številke je krzno:
angorskega zajca, bobra, vidre, tjulnja, divje mačke, krta,
veverice, polha, leoparda, jaguarja, panterja, hijene, šakala,
severnega jelena, kune, nutrije, malih ameriških medvedov,
afriških ovc, kenguruja, oposuma, pižmovke, hrčka, opice,
lisice, astrahan, perzijanec, činčila, hermelinovo, skunkovo in
risovo krzno, soboljevina, vombat in balabaj krzno in krzno
divjadi (divjega zajca, volka, jazbeca idr.).
Naravne kože in krzno domačih živali, od katerih se plačuje
davek od prometa proizvodov po tarifni številki 1 te tarife so
kože s krznom ali dlako domačih živali (kuncev, koz, ovac in
drugih domačih živali), razen proizvodov iz 9. točke tarifne
številke 3 tarife davka od prometa proizvodov.
Tar. št. 5
Od naftnih derivatov se plačuje davek od prometa proizvodov
po naslednjih stopnjah:
1) od motornega bencina: - MB-86 in MB-98
140%
- NMB 91 inNMB-95
90%
2) od dieselskega goriva (D1, D2, D3) in motornega neobarvanega petroleja
• ■ ■ ■ 190%
Od dieselskih goriv za pogon motornih tirnih vozil v železniškem, plovnih objektov v pomorskem, rečnem in jezerskem
prometu se obračunava davek po davčni stopnji v višini 50%
stopnje, predpisane v 2. točki te tarifne številke.
3) od ekstra lahkega kurilnega olja (EL) in lahkega specialnega kurilnega olja (LS)
20%
4) od kurilnega olja - mazuta: lahkega z nizko vsebnostjo
žvepla (LNŽ), srednje lahkega z nizko vsebnostjo žvepla (SNZ)
in težkega z nizko vsebnostjo žvepla (TNŽ)
20%
5) od reaktivnega goriva in avionskega bencina
20%
6) od motornega - rdeče obarvanega petroleja, svetilnega
petroleja, avionskih in motornih olj, mineralnih mazivnih olj in
masti, hipoidnih in drugih mineralnih olj in masti ter olj za
mazanje in primarnega (surovega) bencina
10%
7) od utekočinjenega naftnega plina
5%
Če se utekočinjen naftni plin uporablja po posebnih napravah
za pogon motornih vozil in motornih plovil
90%
8) od kurilnega olja - mazuta:
- lahkega (L), srednjega (S), težkega (T),
ekstra težkega (ET)
30%
Opombe:
1. Preden da proizvajalec v promet ekstra lahko kurilno olje
(EL) in lahko specialno kurilno olje (LS), ju mora v rafineriji
obarvati z jasno rdečo barvo . V primeru uvoza teh olj mora
uvoznik te derivate obarvati z jasno rdečo barvo, preden jih
dobavi naročniku, za katerega so bili derivati uvoženi.
2. Ekstra lahko kurilno olje (EL) in lahko specialno kurilno olje
(LS) iz 3. točke te tarifne številke ter rdeče obarvan motorni
petrolej iz 6. točke te tarifne številke se ne sme pod nobenimi
pogoji uporabljati za pogon motornih vozil vseh vrst, plovil ali
drugih motorjev.
Tar. št. 6
Od tobačnih izdelkov se plačuje davek od prometa proizvodov po naslednjih stopnjah in v naslednjih zneskih:
1) po stopnji 45% od vseh vrst cigaret in od rezanega tobaka
vseh vrst in kakovosti, cigar, cigarilosov, tobaka za pipo ter
žvečilnega in njuhalnega tobaka
2) v znesku po zavitku dvajset cigaret:
- 6 tolarjev od vseh vrst uvoznih in licenčnih cigaret,
- 3 tolarje od vseh vrst ekstra domačih cigaret,
- 1 tolar od vseh vrst cigaret kakovostnih skupin I do IV
Zneski iz prejšnjih alinej se sorazmerno zmanjšajo oziroma
povečajo, če je v zavitku manj ali več kot 20 cigaret.
poročevalec

Opomba
T uje cigarete, ki so v prometu brez označbe, da gre za prodajo
v Republiki Sloveniji, se štejejo za nezakonito uvožene cigarete, od katerih ni bil obračunan in plačan davek od prometa
proizvodov. Označba se mora natisniti neposredno na zavitku
ali na nalepki, zalepljeni na embalažo pod celofanskim ali
drugim papirjem, s katerim je ovit zavitek (embalaža).
Prejšnji odstavek se ne nanaša na cigarete, izdelane po tuji
licenci v domačem podjetju.
Tar. št. 7
Po stopnji 80% se plačuje davek od prometa naravnega žganja in vinjaka ter drugih alkoholnih pijač (desertnih vin, žganih pijač) ter vinskega destilata.
Stalni gostinski obrati, ki nudijo gostom poleg pijače in napitkov topla in hladna jedila vseh vrst (restavracije in gostilne)
ter visokogorske postojanke, obračunavajo davek od prometa
proizvodov po stopnji v višini 50 % stopnje, predpisane v tej
tarifni številki.
Če nastane dvom o dejavnosti gostinskega obrata iz prejšnjega odstavka, odloči o tem republiški upravni organ, pristojen za gostinstvo in turizem in o tem obvesti davčni organ.
Opomba
Pri prodaji vinskega destilata končnim potrošnikom, razen pri
prodaji vinskega destilata pod pogoji in na način iz 7. člena
tega zakona kot reprodukcijskega materiala, se plačuje davek
od prometa proizvodov po stopnji iz te tarifne številke. Če so
vinskemu destilatu, ne glede na delež alkohola, dodani sladkor ali kakšne druge sestavine, spada tudi taka alkoholna
pijača med alkoholne pijače iz te tarifne številke.
Tarife davka od prometa storitev
Tar. št. 1
Po stopnji 5% se plačuje davek od prometa vseh storitev,
razen od prometa storitev, ki so določene v drugih tarifnih
številkah te tarife, ali je zanje s tem zakonom določena davčna
oprostitev.
Po tej tarifni številki se plačuje tudi davek od klasičnih iger na
srečo - loterija (številčna loterija, loterija s trenutno znanim
dobitkom, kviz loterija), tombola, loto, športna napoved in
druge športne stave in srečolov ter od storitev prometa proizvodov na drobno po tretjem odstavku 7.člena tega zakona.
Opomba
Davčni zavezanec po drugem odstavku te tarifne številke je
prireditelj iger na srečo, ki ima dovoljenje pristojnega organa
za prirejanje iger na srečo.

Tar. št. 2
Po stopnji 3% se plačuje davek od prometa bančnih, kreditnih
in borznih storitev, storitev plačilnega prometa ter gradbenih
storitev, od katerih ni bil plačan davek od prometa nepremičnin.
Tar. št. 3
Po stopnji 20% se plačuje davek:
1) od prometa telefonskih storitev;
2) od posebnih iger na srečo na igralne avtomate (avtomati na
kovance, žetone, ipd.) in od drugih posebnih iger na srečo
(roulette, trente et quarante, baccara, shemin de fer ipd.);
Opomba
Davčni zavezanec po 2. točki te tarifne številke je prireditelj
iger na srečo, ki ima dovoljenje pristojnega organa za prirejanje iger na srečo.
Tar. št. 4
Po stopnji 0,1% se plačuje davek od prometa vrednostnih
papirjev in od meničnih kreditov.
Opombe:
1) Od menic, izdanih v Republiki Sloveniji se plača davek po
tej tarifni številki izključno z nakupom in uporabo enotnih
meničnih golic, in sicer ob izdaji menice.
Za menični kredit, ki presega znesek, izkazan na menični
golici, se davek doplača pri davčnem organu, ki na menični
golici označi novo menično vrednost, za katero velja menična
golica.
Za menice, ki se izdajajo v Republiki Sloveniji na podlagi
mednarodnih kreditnih pogodb, ki jih domače osebe sklenejo
s tujimi osebami, ni obvezna uporaba enotnih meničnih golic.
Taka menica je lahko izpolnjena tudi v tujem jeziku, davek od
teh menic pa zaračuna in vplača domača banka najpozneje
ob vnovčenju menice.
Če je bil od menice, izdane v tujini in plačljive v Republiki
Sloveniji že plačan davek oziroma taksa po tujih predpisih, se
davek po tej tarifni številki ne plača. Če od takšne menice še
ni bil plačan davek oziroma taksa po tujih predpisih, se plača
davek po tej tarifni številki.
Pri menicah, izdanih v tujini in plačljivih v Republiki Sloveniji
je davčni zavezanec menični upnik, davek po tej tarifni številki
pa se plača ob odkupu menice od domače banke.
2) Davek od prometa vrednostnih papirjev po tej tarifni številki
se plačuje od 1. januarja 1993.

OBRAZLOŽITEV
I. UVOD
Zbori Skupščine Republike Slovenije so na zasedanju dne
31.7.1991 obravnavali predlog za izdajo zakona o davku od
prometa proizvodov in storitev z osnutkom zakona. Družbenopolitični zbor in Zbor občin sta sprejela predlog za izdajo
zakona o davku od prometa proizvodov in storitev z osnutkom
zakona in naložila Izvršnemu svetu Skupščine Republike Slovenije, da ob upoštevanju razprav na zborih in v delovnih
telesih, pripravi predlog zakona. Zbor združenega dela pa je
sprejel predlog za izdajo zakona in naložil Izvršnemu svetu
Skupščine Republike Slovenije pripravo osnutka zakona.
Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije predlaga v razpravo predlog zakona o prometnem davku s tem, da predlaga
Zboru združenega dela, da združi obravnavo osnutka zakona
s predlogom zakona.
Iz skupščinske razprave ter pripomb, predlogov in mnenj
delovnih teles je razvidno, da je koncept predlagane obdavčitve prometa proizvodov in storitev podprt. Pripombe in predlogi se nanašajo predvsem na opredelitev števila tarifnih številk, vključitve proizvodov v posamezne tarifne skupine in na
višino davčnih stopenj.
Pri pripravi predloga zakona je Izvršni svet upošteval pripombe glede dolžine členov in tako nekatere člene razdružil
poročevalec

oziroma jih oblikoval tako, da omogočajo večjo preglednost
besedila.
II. PREGLED PREDLOGOV IN PRIPOMB IZ SKUPŠČINSKE
RAZPRA VE, KI SO UPOŠTEVANI V TEM PREDLOGU
1. Več pripomb je bilo podanih k samemu naslovu zakonskega.predpisa s ciljem poenostavitve in razumljivosti. Predlagatelj je te pripombe upošteval.
2. Glede opredelitve pojmov pravne osebe, zasebnika in
fizične osebe, je predlagatelj sprejel pobudo Zakonodajno
pravne komisije in Odbora za proračun in javne finance, da se
ti pojmi podrobneje določijo.
Zato je vpeljal v zakon nov člen (3.člen), ki te pojme, kar
zadeva prometni davek, natančneje pojasnjujejo.
3. Predlagatelj je upošteval pripombe glede kmetov kot pooblaščenih kupcev in pojem kmeta kot pooblaščenega kupca
določil v odvisnosti od katastrskega dohodka. Predlagano je,
da fizična oseba, ki se ukvarja s kmetijsko dejavnostjo in ki
plačuje davek od dohodka iz kmetijstva, ki presega katastrski
dohodek od kmetijskih in gozdnih zemljišč v višini 4000 tolarjev v letu 1991. V zakon je vgrajena določba, po kateri se bo ta
znesek valoriziral glede na količnik valorizacije katastrskega
dohodka.
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4. Predlagatelj je v besedilu zakona upošteval pripombe, ki se
nanašajo na nakup novih avtomobilov s strani invalidnih oseb
in njihovih upravičencev ter glede vključevanja določenih
ortopedskih pripomočkov med oprostitve.
5. S strani več skupščinskih komisij in odborov je bila dana
pobuda, da se ponovno proučijo kazenske določbe. Predlagatelj je kazenske določbe pripravil po skupinah tako, da je
odmerjena sankcija v sorazmerju s težo storjenega prekrška.
6. Predlagatelj je upošteval pobudo Odbora za proračun in
javne finance, Odbora za varstvo potrošnikov in poslanske
razprave v Skupščini, da se določena stopnja zamudnih obresti za nepravočasno plačilo spremeni v splošno klavzulo.
Tako bo omogočena, hkrati z uveljavitvijo lastnega monetarnega sistema, v Republiki enotna ureditev plačevanja zamudnih obresti za nepravočasno plačilo dajatev.
7. Predlagatelj je upošteval pripombo odbora za kulturo glede
ustreznejše klasifikacije tiska.
8. V tarifi davka od prometa proizvodov je predlagatelj upošteval naslednje predloge:
- osebni avtomobili z močjo do 1,8 I so vključeni v splošno
stopnjo (20 % oziroma 25 %) z olajšavo za vgrajene katalizatorje v višini 10 % stopnje;
- denarno zlato je vključeno v tarifno številko 2 (po stopnji 10
%), namesto v tarifno številko 4 (po stopnji 32 %).
- ustreznejšo obdavčitev tobačnih izdelkov. Pri tem je upošteval model evropskih držav. Po teh ureditvah se tobačni
izdelki obdavčujejo ad valorem (to je na običajen način s stopnjo) in s specifično akcizo, ki je določena v nominalnem
znesku od merske enote. V tem modelu je otimalno izražen
interes proizvajalca, potrošnika in države.
9. V tarifi davka od prometa storitev so upoštevani predlogi
glede števila davčnih stopenj in večje izenačenosti obdavčitve
posameznih storitev.
III. PREGLED PREDLOGOV IN PRIPOMB IZ SKUPŠČINSKE
RAZPRAVE, Kl V TEM PREDLOGU NISO UPOŠTEVANE
1. V odboru za proračun in javne finance ter v razpravi je bilo
predlagano, da se črta pogoj brezgotovinskega plačila, če
pooblaščeni kupec nabavlja repromaterial in opremo brez
davka oziroma po znižani stopnji. Izvršni svet Skupščine
Republike Slovenije meni, da je navedeni pogoj potrebno
zadržati, saj bi v nasprotnem primeru pospeševal gotovinsko
izplačevanje in diferenciral pooblaščene kupce. Pravne osebe
namreč smejo nominalno poslovati le preko žiro računa,
gotovinsko pa le v okviru blagajniškega maksimuma. Opustitev plačevanja z žiro računa na žiro račun bi hkrati onemogočala nadzor nad kupovanjem brez plačila prometnega davka
oziroma po znižani stopnji.
2. Predlagatelj ni upošteval predloga, da se embalaža šteje
kot repromaterial pri trgovskih podjetjih in obratovalnicah,
zaradi koncepta davka v končni porabi, po katerem je vsak
kupec končni potrošnik, razen, če je njegova nabava definirana kot vmesna faza. Embalaža, ki jo trgovina uporablja pri
pakiranju, se šteje kot končna potrošnja v trgovini in je del
davčne osnove pri davku od prometa proizvodov.
3. Predlagatelj ni mogel upoštevati predlogov, da je zgornja
meja za gotovinsko izplačilo brez plačila prometnega davka
enaka pragu za obvezno odprtje žiro računa. Odlok o pogojih,
pod katerimi so zavezanci za dohodnino dolžni odpreti žiro
račun se nanaša na zavezance za dohodnino, medtem ko se
določba 9. člena nanaša na brezgotovinsko izplačilo brez
obračuna davka. Določba za prometni davek se nanaša na
vsakokratno izplačilo (fakturo), česar ni mogoče primerjati
z navedenim odlokom. Predlagatelj pa je znesek relativizira!
z deležem, upoštevaje odlok o pogojih pod katerimi morajo
zavezanci za dohodnino odpreti žiro račun.
4. Komisija za vprašanja invalidov je predlagala:
- oprostitev za proizvode, ki jih invalidske organizacije dobivajo brezplačno ali kupujejo pod enakimi pogoji kot drugi
pooblaščeni kupci, uporabljajo pa za doseganje svojih statutarno določenih ciljev.
Predlagatelj meni, da invalidske organizacije ni možno izenačiti z organizacijo Rdečega križa ali organizacijami, ki imajo
podobne statutarne cilje. Besedilo 8. točke 10. člena zakona je
dopolnjeno tako tako. da ni dvoma, za kakšne namene je
predpisana oprostitev.
- oprostitev proizvodov, proizvedenih v podjetju za poklicno
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rehabilitacijo in zaposlovanje invalidov, ustanovljeni v skladu
s posebnim zakonom, če so prodani končnim potrošnikom
neposredno prek lastnih prodajnih mest ali če so označeni
z enotnim zaščitnim znakom.
Predlagatelj meni, da v skladu z zastavljenim konceptom
splošne obdavčitve prometa, navedenih pobud ni moč sprejeti. Specifičnost te proizvodnje pa je predlagatelj podprl
z vključitvijo teh proizvodov v tarifno skupino, za katero je
predlagana najnižja stopnja (5%). Po veljavni ureditvi je sicer
predpisana oprostitev prometnega davka, vendar le za
naslednje proizvodi: sredstva za varstvo pri delu, ortopedske
pripomočke, medicinsko opremo ter športne in rekreativne
rekvizite. Predlagatelj meni, da je predlagana ureditev primernejša, saj se bo obdavčevalo po najnižji stopnji vse proizvode,
ki jih običajno proizvajajo ta podjetja, ne pa le navedene vrste
proizvodov.
- oprostitev proizvodov, ki jih med zdravljenjem in rehabilitacijo, organiziranima v okviru organizacij invalidov izdelujejo
invalidi, če so ti proizvodi prodani končnim potrošnikom
neposredno ali izključno z lastnih prodajnih mest.
Predlagatelj meni, da v skladu z zastavljenim konceptom
splošne obdavčitve prometa tudi navedene pobude ni moč
sprejeti. Ti proizvodi so vključeni v tarifno skupino, za katero
je predlagana najnižja stopnja (5%).
- oprostitev prometnega davka pri nakupu avtomobilov
s strani invalidskih organizacij za organiziran prevoz invalidov.
Predlagatelj te pobude ni sprejel, ker meni, da morajo biti vse
pravne osebe izenačene pri nakupu osebnih avtomobilov.
V zakon pa je vgrajena določba, po kateri se avtomobili za
prevoz invalidnih oseb, ki so posebej prirejeni tehničnim
normativom za takšen prevoz ne štejejo kot osebni avtomobili, temveč kot oprema za opravljanje dejavnosti (stopnja
davka 5%).
- oprostitev prometnega davka pri opremi, ki jo kupujejo
invalidske organizacije oziroma vsi, ki zastopajo invalide.
Predlagatelj meni, da bi z vključitvijo navedene ureditve
v oprostitev, kršili načelo enakega položaja vseh kupcev
opreme.
5. Predlagatelj nadalje iz konceptualnih razlogov ni sprejel
pobude, da se pravnim osebam, zasebnikom in zadrugam, ki
opravljajo kulturno - umetniške dejavnosti omogoči nakup
repromateriata brez plačila prometnega davka. Predlog pa je
delno upoštevan s tem, da ni več pogoja registracije pri
enotah neproizvodnih oseb temveč le predvidenost v statutu
oziroma drugem aktu zavezanca in s predlagano najnižjo
obdavčitvijo pri nakupu slikarskega in kiparskega materiala in
potrebščin.
6. Predlagatelj nadalje ni sprejel predloga, da se odvetniške
storitve izključujejo iz obdavčitve. Upoštevaje načelo splošnosti, so v obdavčitev zajete vse storitve, le nekatere so izključene. Pri kriteriju izključitve oziroma oprostitve je predlagatelj
izhajal predvsem iz socialnih razlogov in pri tem upošteval
tudi sistem obdavčitev storitev v sosednjih državah. V teh
državah odvetniške storitve nimajo posebnega statusa kot
npr. zdravstvene storitve, storitve oddajanja stanovanjskih
prostorov ali storitve javnih prevozov. Davek od storitev se
plačuje v primeru, da je bila ta storitev plačana (v denarju,
v naravi ali z nasprotno storitvijo). Do obračuna davka ne
pride, če je bila storitev opravljena brezplačno.
7. Predlagatelj ni upošteval predlogov, da se nakup gradbenega materiala za člane stanovanjskih zadrug oprosti plačila
davka iz razlogov, ki jih je navedel že v osnutku zakona.
8. Dane so bile pobude, da se nakup opreme izključi iz
obdavčitve. Tega predloga ni mogoče upoštevati, ker se z razšitvijo davčne osnove, katere del je tudi obdavčitev opreme,
vpliva na nadaljnje znižanje davka od dobička pravnih oseb, ki
omogoča večje naložbe. Zaradi enakih pogojev oblikovanja
skupnih naložb, ni možno sprejeti pobude, da se oprema iz
uvoza oprosti davka, ker bi bil sicer domač vlagatelj diskriminiran.
9. Predlog, da se carina in druge uvozne dajatve izključijo iz
davčne osnove predlagatelj ni sprejel iz razlogov, ki jih je
navedel že v osnutku zakona. Uvozne dajatve so element
zaščitne politike domače proizvodnje. Oblika in višina zaščitne politike pa je predmet drugih ureditev.
10. Dane so bile pobude, da bi se v sistemu prometnega davka
gostinstvo obravnavalo kot storitvena dejavnost.
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Vključitev gostinstva v obdavčitev prometa storitev bi pomenilo, da bi morali davčni zavezanci s področja gostinstva
v prometu nastopati kot končni potrošniki, kar pomeni, da bi
morali pri nakupu proizvodov plačevati davek, ki bi se kasneje
vključeval v osnovo za obračun davka od prometa storitev. Po
oceni predlagatelja je ta možnost za navedene zavezance
manj ugodna glede na predlagano ureditev, po kateri je
nabava vseh proizvodov za opravljanje njihove dejavnosti
davka prosta in kot taka vključena v davčno osnovo. Drugačna ureditev ni kompatibilna s sistemom davka v maloprodaji.
11. Danih je bilo ved pobud za zmanjšanje števila tarifnih
številk, kar pa po oceni predlagatelja zaradi velike regresivnosti takšnega ukrepa, ni moč sprejeti že v tem času.
IV. PREDLAGANE NOVE REŠITVE
1. V prvi fazi obravnave je bilo predlagano, da nadzor nad
obračunavanjem in pobiranjem prometnega davka izvaja
posebna služba za nadzor oziroma do njenega organiziranja

služba družbenega knjigovodstva.
V pripravi je nova organiziranost davčnega organa v Republiki Sloveniji, v katerega pristojnosti bo celovit nadzor vseh
davčnih zavezancev (pravnih oseb, zasebnikov in fizičnih
oseb). Zato je v vseh določbah predloga zakona, ki se nanaša
na kakršnokoli delovanje službe družbenega knjigovodstva in
uprav za družbene prihodke, že predlagan enoten naziv
- davčni organ.
Glede na to, da bo uveljavitev nove organiziranosti narekovala
daljše časovno obdobje, je do sprejema teh predpisov v prehodnih določbah predvideno delovanje nadzornih organov
po sedanji ureditvi.
2. Zaradi jasnejše opredelitve, kaj se obdavčuje v gradbeništvu, je v predlogu zakona predvideno, da se obdavčuje le
iiste gradbene storitve, od katerih se ne plačuje davek od
nepremičnin.
3. V predlogu zakona je na novo predvidena obdavčitev prometa z lesom in gozdnimi lesnimi sortimenti v reproverigi
zaradi nadomestitve izpada prihodkov na področju gozdarstva. Predlagana je obdavčitev po stopnji 10%.

OCENA REALIZACIJE DAVKA OD PROMETA
PROIZVODOV PO PREDLAGANIH TARIFNIH SKUPINAH ZA L. 1991
VRSTA DAVKA IN STOPNJA

1
DAVEK OD PROMETA PROIZVODOV
Tarifna številka 1
Splošna stopnja 20%
Tarifna številka 2
Reducirana stopnja 10%
Tarifna številka 3
Nižja stopnja 5%
Tarifna številka 4
Stopnja 32%
Tarifna številka 5
Naftni derivati
Tarifna številka 6
Tobačni izdelki
Tarifna številka 7
Alkohol in alkoholne pijače
SKUPAJ DAVEK OD PROMETA PROIZVODOV
DAVEK OD PROMETA STORITEV
Tarifna številka 1
stopnja 5%
Tarifna številka 2
stopnjži 3%
Tarifna številka 3
stopnja 20%
Tarifna številka 4
stopnja 0,1%
SKUPAJ DAVEK OD STORITEV
VSE SKUPAJ
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predvideni
ocenjena
struktura
struktura
davčna osnova davčne osnove prihodki po davkov glede
zal. 1991
zal. 1991 predloženem na predlagano
zakonu za leto
ureditev
1991

ocena
prihodkov
v letu 1990

v mio sit
struktura
davkov leta
1990

36.081,8

40,0

7.216,4

38,7

8.257,6

57,0

6.373,1

7,1

637,3

3,4

694,5

4,8

35.266,3

39,1

1.763,3

9,5

657,9

4,5

2.329,7

2,6

745,5

4,0

897,8

6,2

8.319,8

9,2

5.289,0

28,4

2.000,2

13,8

591,0

0,7

2.000,0

10,7

1.003,2

6,9

1.223,3
90.185,0

1,4
100,0

978,6
18.630,2

5,3
100,0

973,8
14.485,0

6,7
100,0

17.504,1

33,0

875,2

39,9

34.046,8

64,2

1.021,4

46,5

1.495,6

2,8

299,1

13,6

18,1
53.064,6
143.249,6

0,0
100,0

0,2
2.195,9
20.826,1

0,0
100,0

1.582,3
16.067,32

100,0
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Predlog zakona o SKLADU KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ IN GOZDOV
REPUBLIKE SLOVENIJE - ESA 435
Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije je na 127. seji
17. 10. 1991 določil besedilo:
- PREDLOGA ZAKONA O SKLADU KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ IN GOZDOV REPUBLIKE SLOVENIJE,
ki vam ga pošiljamo v obravnavo na podlagi prve alinee
215. člena, 266., 267. in 312. člena poslovnika Skupščine
Republike Slovenije v zvezi z drugim odstavkom 1. člena
začasnega poslovnika Skupščine Republike Slovenije.
Glede na to, da sta Zbor občin in Družbenopolitični zbor
Skupščine Republike Slovenije že sprejela tudi osnutek
zakona, Zbor združenega dela Skupščine Republike Slovenije pa je sprejel le predlog za izdajo tega zakona
predlagamo, da Zbor združenega dela na podlagi 312.
člena poslovnika Skupščine Republike Slovenije hkrati
obravnava zakonski osnutek in zakonski predlog po
določbah poslovnika Skupščine Republike Slovenije, ki
veljajo za sprejemanje zakonskega predloga.
Takšen način sprejemanja predlagamo, ker je sprejem
tega zakona nujno potreben zaradi uresničevanja zakona
o denacionalizaciji, zakona o lastninskem preoblikovanju
podjetij, zakona o zadrugah in zakona o gozdovih. V zadnjih treh zakonih je namreč predvideno podržavljanje

kmetijskih zemljišč, kmetij in gozdov v družbeni lastnini in
njihov prenos v Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije. Ta sklad je treba čimprej ustanoviti, da bo
lahko začel z delom in s tem z uresničevanjem prej navedenih zakonov. Ker gre torej za zakon, s katerim bi omogočili uresničevanje drugih zakonov, menimo, da je predlog
za skrajšani postopek obravnavanja in sprejemanja tega
zakona v Zboru združenega dela utemeljen.
Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije je na podlagi
69. člena poslovnika Izvršnega sveta Skupščine Republike
Slovenije in na podlagi 220. in 221. člena poslovnika
Skupščine Republike Slovenije v zvezi z drugim odstavkom 1. člena začasnega poslovnika Skupščine Republike
Slovenije določil, da bodo kot njegovi predstavniki pri
delu skupščinskih delovnih teles sodelovali:
- dr. Jože OSTERC, član Izvršnega sveta in minister za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
- Marija MARKEŠ, namestnica ministra za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano,
- Lojze SENEGAČNIK, svetovalec Izvršnega sveta v Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
- Martina LIPPAI, svetovalka Izvršnega sveta v Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Predlog zakona o skladu kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije bodo obravnavali Družbenopolitični zbor,
Zbor občin in Zbor združenega dela ter Zakonodajno-pravna
komisija. Obravnaval ga bo tudi Odbor za kmetijstvo in gozdarstvo kot matično delovno telo.

PREDLOG ZAKONA o skladu kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije
1. člen
Ta zakon določa naloge, pristojnosti, pravice in obveznosti
Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije.
2. člen
Ustanovi se Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike
Slovenije (v nadaljnjem besedilu: sklad), ki upravlja in razpolaga s kmetijskimi zemljišči, kmetijami in gozdovi v lasti Republike Slovenije.
Sklad opravlja naloge v imenu Republike Slovenije in za njen
račun.
3. člen
Sklad je pravna oseba in posluje v skladu s predpisi, ki veljajo
za javne zavode, če ni z zakonom drugače določeno.
4. člen
S ciljem oblikovanja, povečevanja in zaokroževanja kompleksov kmetijskih zemljišč in gozdov ter oblikovanja, povečevanja in zaokroževanja kmetijsko-gozdarskih gospodarskih
enot ter zagotovitve racionalne rabe in varstva kmetijskih
zemljišč in gozdov opravlja sklad zlasti naslednje naloge:
- upravlja in razpolaga s kmetijskimi zemljišči, kmetijami in
goz dovi v lasti Republike Slovenije v skladu s predpisi o kmetijskih zemljiščih in o gozdovih ter v ta namen opravlja promet
s kmetijskimi zemljišči, kmetijami in gozdovi ter daje kmetijska zemljišča in kmetije v zakup;
- vodi evidenco kmetijskih zemljišč, kmetij in gozdov v lasti
Republike Slovenije;
- upravlja finančna sredstva, ki jih dobi s prometom s kmetijskimi zemljišči, kmetijami in gozdovi ter z zakupom kmetijskih
zemljišč in kmetij;
- opravlja druge naloge, ki se nanašajo na kmetijska zem24

ljišča, kmetije in gozdove v lasti Republike Slovenije, določene v predpisih in statutu sklada.
Sklad opravlja promet s kmetijskimi zemljišči, kmetijami in
gozdovi ter daje v zakup kmetijska zemljišča in kmetije neposredno ali na podlagi natečaja in pri tem sodeluje z organi
lokalnih skupnosti.
5. člen
Pri vodenju evidence kmetijskih zemljišč, kmetij in gozdov
v lasti Republike Slovenije sklad uporablja podatke o:
- lastnini in drugih stvarnih pravicah po stanju v zemljiški
knjigi;
- legi, površini, katarstrski kulturi in katastrskem razredu iz
računalniške podatkovne baze zemljiškega katastra za
območje Republike Slovenije;
- enotni matični številki občana; enotni matični številki tujca,
imenu in priimku, stalnem prebivališču ter državljanstvu lastnikov oziroma uporabnikov kmetijskih zemljišč, kmetij in gozdov iz centralnega registra prebivalstva in drugih registrov;
- podjetjih, organizacijah in skupnostih, obratovalnicah in
zasebnikih iz ustreznih registrov, vodenih za območje Republike Slovenije.
Za vzpostavitev enotne evidence iz prejšnjega odstavka prenesejo Republiška in občinske geodetske uprave v 4 mesecih
po uveljavitvi tega zakona kopije računalniških podatkovnih
baz zemljiškega katastra na sklad. Kopije novih stanj in sprememb računalniških podatkovnih baz zemljiškega katastra pa
prenašajo Republiška in občinske geodetske uprave na sklad
sproti, vendar najmaj vsake tri mesece.
6. člen
Organ upravljanja sklada je svet sklada, ki ima predsednika in
8 članov in jih imenuje ter razrešuje Izvršni svet Skupščine
Republike Slovenije.
poročevalec

Svet sklada opravlja zlasti naslednje naloge:
- sprejema finančni načrt in program sklada, ki ga potrdi
Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije;
- sprejema zaključni račun sklada, ki ga potrdi Izvršni svet
Skupščine Republike Slovenije;
- imenuje in razrešuje direktorja sklada po predhodnem
soglasju Izvršnega sveta Skupščine Republike Slovenije;
- ima druge pravice in obveznosti, določene s statutom
sklada.
7. člen
Sklad vodi in zastopa direktor sklada.
8. člen
Sklad ima nadzorni odbor, ki šteje 5 članov in jih imenuje
Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije.
Nadzorni odbor spremlja zakonitost dela in finančno poslovanje sklada.
9. člen
Sklad ima statut, ki ga v soglasju z Izvršnim svetom Skupščine
Republike Slovenije sprejme svet sklada in v katerem so
določeni:
- organizacija sklada;
- organi sklada in njihove pristojnosti ter način odločanja,
- naloge sklada;
- način poslovanja sklada;
- pravice, obveznosti in odgovornosti delavcev s posebnimi
pooblastili;
- druga organizacijska vprašanja v zvezi s poslovanjem
sklada.
10. člen
Sklad je za svoje delo odgovoren Izvršnemu svetu Skupščine
Republike Slovenije.
Zakonitost dela sklada nadzira ministrstvo, pristojno za kmetijstvo in gozdarstvo.
Finančno poslovanje sklada nadzirata organizacija, pooblaščena za ekonomsko-finančno revizijo, in ministrstvo, pristojno za finance.
11. člen
Sredstva za začetek delovanja sklada zagotovi Republika Slovenija iz proračuna Republike Slovenije.
Sredstva, ki jih sklad pridobi s prometom s kmetijskimi zemljišči, kmetijami in gozdovi, z dajanjem kmetijskih zemljišč in
kmetij v zakup, so prihodek sklada.
Sklad lahko pridobiva sredstva za svoje delovanje tudi iz
proračuna Republike Slovenije in iz drugih virov.
Sredstva sklada so namenjena za:
- nakup ali menjavo kmetijskih zemljišč in gozdov ter
- stroške poslovanja sklada.
Presežek prihodkov nad odhodki sklada je prihodek proračuna Republike Slovenije.
12. člen
Sklad se ustanovi in začne delovati v 60 dneh po uveljavitvi
tega zakona.
Strokovna, administrativna in tehnična dela za ustanovitev
sklada, njegovo registracijo in začetek dela opravi ministrstvo, pristojno za kmetijstvo in gozdarstvo.
Do začetka dela sklada opravlja njegove naloge ministrstvo,
pristojno za kmetijstvo in gozdarstvo.
Do začetka dela organizacije, ki bo opravljala javno gozdarsko službo, opravljajo strokovno-tehnične in druge naloge

za sklad gozdnogospodarske organizacije.
Do začetka dela organizacije, ki bo opravljala kmetijskozemIjiško javno službo, opravljajo strokovno-tehnična in druga
dela za sklad občine kot pravne naslednice kmetijskih zemljiških skupnosti.
13. člen
Kmetijska zemljišča, kmetije in gozdovi v družbeni lastnini,
s katerimi upravljajo in razpolagajo občine, podjetja in organizacije ali druge pravne osebe (v nadaljnjem bvesedilu: upravlialci), postanejo z uveljavitvijo tega zakona last Republike
Slovenije in se prenesejo v sklad. V sklad se prenesejo tudi
kmetijska zemljišča, kmetije in gozdovi, ki so podržavljeni po
druaih predpisih.
Sklad je pravni naslednik občinskih skladov kmetijskih zemliišč.
Od uveljavitve tega zakona so vsi prihodki od prometa,
zakupa ali drugačnega razpolaganja s podržavljenimi kmetijskimi zemljišči, kmetijami in gozdovi prihodek sklada.
Premoženje iz prvega odstavka tega člena skupaj z urejeno
dokumentacijo upravljalci prenesejo v sklad najpozneje do
30.6.I992. Za prenos premoženja se smiselno uporablja navodilo o izvedbi prenosa kmetijskih zemljišč od družbenih pravnih oseb ki niso kmetijske oirganizacije, v kmetijski zemljiški
sklad (Uradni list SRS, št. 15/79). Ce upravljalci ne prenesejo
premoženja iz prvega odstavka tega člena na sklad v roku,
poskrbi za izvedbo penosa sklad na stroške upravljalca.
14. člen
Podržavljenje premoženja iz prvega odstavka prejšnjega
člena ne vpliva na pravice kmetijskih organizacij da obdelujejo kmetijska zemljišča in izkoriščajo gozdove, dokler to ne
bo urejeno s predpisi, koncesijami oziroma zakupnimi pogodPodržavljenje premoženja iz prvega odstavka prejšnjega
člena ne vpliva na najemna, zakupna in druga njim podobna
razmerja, ki so bila ustanovljena z odplačnimi pravnimi posli,
če pravni posel ali zakon ne določa drugače.
Ne glede na določbo prejšnjega odstavka tahko najemna,
zakupna in tem podobna razmerja, katerih trajanje je določeno oziroma dogovorjeno za dobo več kot 10 let, trajajo
največ še 10 let po uveljavitvi tega zakona, razen ce se sklad in
najemojemalec oziroma zakupnik ne sporazumeta drugače.
Razmerja iz prejšnjega odstavka zaradi podržavljenja ni
moaoče odpovedati pred potekom pogodbenega roka, dokler
ima najemojemalec oziroma zakupnik, ki je fizična oseba,
premoženje v najemu oziroma zakupu kot glavni vir preživljanja sebe in svoje družine.
Ne glede na določbe tega člena se za kmetijska zemljišča,
kmetije in gozdove, ki se vrnejo prejšnjim lastnikom, uporabljajo določbe predpisov o denacionalizaciji.
15. člen
Kmetijska zemljišča, kmetije, gozdovi in finančna sredstva
sklada so do izvršitve vseh denacionalizacijskih odločb namenjena predvsem vračanju oziroma odškodovanju prejšnjih
lastnikov ob pogojih in na način, določen s predpisi o denacionalizaciji in drugimi zakoni.
Pri izvrševanju denacionalizacijskih odločb sklad sodeluje
s Slovenskim odškodninskim skladom, organi, ki vodijo denacionalizacijske postopke, in z denacionalizacijskimi upravičenci.
16. člen
Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.

OBRAZLOŽITEV
navedenega zakona. Družbenopolitični zbor in Zbor občin sta
Izvršnemu svetu Skupščine Republike Slovenije kot predlagatelju zakona naložila, da pripravi predlog zakona, medtem ko
je Zbor združenega dela naročil predlagatelju, da pripravi
osnutek zakona. Pri pripravi nove zakonodajne faze pa naj
predlaaatelj upošteva pripombe, predloge in pobude, ki so
bile dane ob obravnavi na zborih in na delovnih telesih Skups-

i.
Zbor občin in Družbenopolitični zbor Skupščine Republike
Slovenije sta na zasedanju 29. 8. 1991 oziroma 10. 9. 1991
sprejela predlog za izdajo zakona o Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije z osnutkom zakona, medtem ko je Zbor združenega dela Skupščine Republike Slovenije na zasedanju 29. 8. 1991 sprejel le predlog za izdajo
poročevalec
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čine Republike Slovenije.
Pred obravnavo na zborih so o zakonu razpravljali Odbor za
kmetijstvo in gozdarstvo, Zakonodajno-pravna komisija,
Komisija za celovito proučitev okoliščin, posledic in pojavov
oškodovanja družbenega premoženja in Odbor za lokalno
samoupravo.
Pri pripravi predloga zakona je predlagatelj proučil vse pripombe, predloge in pobude delovnih teles in zborov Skupščine Republike Slovenije, nekatere je sprejel, do drugih pa je
stališče pojasnjeno v nadaljevanju te obrazložitve.
Ker torej zakon ni bil sprejet v enakih zakonodajnih fazah
v vseh treh zborih Skupščine Republike Slovenije, je predlagatelj pripravil predlog zakona in predlaga Zboru združenega
dela, da v skladu s 312. členom poslovnika Skupščine Republike Slovenije obravnava in sprejme ta zakon v skrajšanem
postopku, to je z združitvijo obravnavanja in sprejemanja
osnutka in predloga zakona, Zbor občin in Družbenopolitični
zbor pa naj obravnavata in sprejmeta predlog zakona.
II.
1. Predlagatelj meni, da je ustavna podlaga za predlagani
zakon podana v 4. in 10. točki 321. člena ustave Republike
Slovenije, v XXIX. amandmaju, 3. in 5. točki XIV. amandmaja,
ter tudi v drugem odstavku 1. točke XCIX. amandmaja k ustavi
Republike Slovenije, po kateri Skupščina Republike Slovenije
z zakoni samostojno ureja vsa razmerja, ki so skupnega
pomena za državljane Republike Slovenije, njihove organizacije in skupnosti; ter v 3. točki amandamja XCIX, v kateri je
dana podlaga, da se z zakonom ureja preoblikovanje družbene lastnine v javno in druge oblike lastnine ter lastninske
omejitve.
2. Vsebina zakona po mnenju predlagatelja tudi ne presega
njegovega naslova. V 1. do 11. členu predloga zakona so
določbe glede ustanovitve, pravnega statusa, nalog, dela,
organov, aktov ter sredstev sklada; v 12. členu je so določeni
roki in nosilci aktivnosti do ustanovitve sklada in organizacij,
ki bodo opravljale javno gozdarsko ter javno kmetijskozemljiško službo.
V 13. členu so določbe o prenosu kmetijskih zemljišč, kmetij
in gozdov v družbeni lastnini na sklad, pri čemer se na novo
določa le, da se podržavijo in prenesejo v sklad tudi kmetijska
zemljišča, kmetije in gozdovi, s katerimi zdaj upravljajo
občine kot pravne naslednice kmetijskih zemljiških skupnosti
ter druge pravne osebe, za katere to ni določeno v predlogu
zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij, predlogu
zakona o zadrugah in predlogu zakona o gozdovih. Kmetijska
zemljišča, kmetije in gozdovi, s katerimi zdaj upravljajo in
razpolagajo občine kot pravne naslednice kmetijskih zemljiških skupnosti, so prešli v začasno upravljanje občin na
podlagi 12. člena ustavnega zakona za izvedbo ustavnih
amandamjev IX do LXXXIX k ustavi Republike Slovenije, in to
le do uveljavitve z ustavo usklajene zakonske ureditve. Rok za
to uskladitev je 31. 12. 1991. Predlagani zakon pa je eden od
zakonov, ki bodo urejali to problematiko.
V 14. členu so določbe o varstvu sedanjih obdelovalcev podržavljenih zemljišč, ki se prenašajo na sklad na podlagi tega in
drugih zakonov.
V 15. členu pa so določbe o vlogi sklada pri izvajanju denacionalizacije, kar pa nikakor ni osnovna naloga sklada, čeprav
bo imela v obdobju izvajanja denacionalizacije prioriteto pred
osnovnimi nalogami.
S predlaganim zakonom se torej poleg ustanovitve, organizacije in nalog sklada določa tudi premoženje, s katerim bo ta
sklad upravljal v imenu in za račun Republike Slovenije, kar
pa ne presega naslova zakona. Podobno je to urejeno
v zakonu o zavodih (za premoženje določenih javnih zavodov), takšna ureditev je predvidena tudi v osnutku zakona
o gospodarskih javnih službah (za organizacije, ki te službe
izvajajo), v osnutku zakona o gozdovih (za Zavod za gozdove).
3. Črtana sta drugi in tretji odstavek 4. člena osnutka, ker
bodo naloge, ki jih bodo za sklad opravljale organizacije, ki
bodo opravljale javno gozdarsko in javno kmetijskozemljiško
službo določene v zakonu o gozdovih oziroma v zakonu
o kmetijskih zemljiščih. V prehodni določbi pa je določeno, da
začasno določene naloge za sklad opravljajo gozdnogospodarske organizacije in občine, kot pravne naslednice kmetijskih zemljiških skupnosti.
4. Upoštevana je pripomba, da je treba v zakonu predvideti
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tudi nadzorni odbor, kar je določeno v 8. členu predloga
zakona.
5. Določba o sestavi sveta sklada je iz predloga zakona črtana.
To bo določeno v statutu sklada, v katerem bo zagotovljena
takšna sestava sveta sklada, ki bo omogočala zastopanje
interesov ustanovitelja, delavcev sklada in uporabnikov.
Glede na to, da se sklad smiselno uporabljajo predpisi o javnih zavodih, mora biti tudi svet sklada sestavljen v skladu
s temi predpisi.
6. Črtane so določbe, s katerimi bi razveljavili nekatere
določbe zakona o'kmetijskih zemjiščih. Sklad je v osnutku
zakona opredeljen kot pravni naslednik občinskih skladov
kmetijskih zemljišč, kar pomeni tudi, da se nanj prenašajo vsa
pooblastila ter naloge, ki jih imajo po zakonu o kmetijskih
zemjiščih občinski skladi kmetijskih zemljišč.
7. Zaradi jasnosti in ciljev, ki jih želimo doseči z ustanovitvijo
in delovanjem sklada, je dopolnjen prvi odstavek 4. člena,
v katerem je posebej poudarjeno, da se sklad ustanavlja in
opravlja naloge s ciljem oblikovanja, povečevanja in zaokroževanja kompleksov kmetijskih zemljišč in gozdov, oblikovanja, povečanja in zaokroževanja kmetijsko-gozdarskih
gospodarskih enot in zagotovitve racionalne rabe ter varstva
kmetijskih zemljišč in gozdov. Na ta način se odpravijo tudi
dileme o tem ali se sklad ustanavlja zaradi denacionalizacije.
Sklad naj bi postal upravljalec podržavljenih kmetijskih zemljišč in gozdov v imenu in za račun Republike Slovenije. Ta
zemljišča in gozdove bi oblikoval v komplekse oziroma bi jih
povečeval in zaokroževal, oblikoval bi kmetijsko-gozdarske
gospodarske enote, to je kmetije, in bi tako oblikovane komplekse oziroma kmetije prodajal oziroma oddajal v obdelavo
na podlagi zakupnih pogodb oziroma koncesij fizičnim ali
pravnim osebam, ki bodo dokazale, da bodo te komplekse
oziroma kmetije racionalno in okolju primerno obdelovale ter
s tem zagotovile varstvo kmetijskih zemljišč in gozdov ter
okolja. Podrobneje bo način prodaje oziroma oddaje zemljišč
in gozdov predpisan z zakonom o kmetijskih zemljiščih, ki je
v pripravi, in z zakonom o gozdovih.
8. V 12. členu je poleg roka za ustanovitev in začetek delovanja sklada določeno tudi, da za njegovo ustanovitev in začetek delovanja poskrbi ministrstvo, pristojno za kmetijstvo in
gozdarstvo. Po uveljavitvi zakona in do začetka delovanja
sklada bo to ministrstvo opravljalo tudi naloge sklada.
Določeno je tudi, da do ustanovitve in začetka dela organizacije, ki bo opravljala javno gozdarsko službo (ustanavlja se
z zakonom o gozdovih, katerega osnutek naj bi Skupščina
Republiike Slovenije obravnavala in sprejela na zasedanju 23.
in 24. oktobra 1991), opravljajo naloge te službe gozdnogospodarske organizacije. Do ustanovitve organizacije, ki bo
opravljala kmetijsKozemljiško javno službo (priprave za njeno
organiziranje že potekajo in bo organizirana v skladu z zakonom o kmetijskih zemljiščih, ki je v pripravi in naj bi ga
Skupščina Republike Slovenije obravnavala kot predlog za
izdajo z osnutkom konec novembra 1991), bi njene naloge
opravljale občine kot pravne naslednice kmetijskih zemljiških
skupnosti. V zakonu o kmetijskih zemljiščih bodo razrešena
tudi vprašanja glede nalog bivših kmetijskih zemljiških skupnosti, njihovega premoženja in delavcev.
9. Dodan je nov 5. člen, po katerem je predvidena uporaba
določenih podatkov iz javnih evidenc in centralnega registra
prebivalstva ter registra organizacij in skupnosti, kajti šele
z uporabo vseh teh podatkov bo mogoče vzpostaviti pravilno
evidenco kmetijskih zemljišč, kmetij in gozdov, ki jih bo
upravljal in s katerimi bo razpolagal sklad.
Določene so tudi obveznosti Republiške in občinskih geodetskih upav, da v 4 mesecih po uveljavitvi tega zakona prenesejo na sklad kopije računalniških podatkovnih baz zemljiškega katastra in da spremembe sporočajo tekoče, vendar
najmanj vsake tri mesece. Za celotno območje Republike
Slovenije se evidence zemljiškega katastra vodijo računalniško. Le 20 občin pa je te baze preneslo v republiški računski
center pri Republiškem zavodu za informatiko, kjer jih bo
lahko uporabljal tudi sklad. Zato je treba z zakonom obvezati
tudi druge geodetske uprave, da to storijo. Na ta način se bo
zagotovila enotna evidenca zemljišč na nivoju Republike Slovenije, kar je tudi temelj za delovanje sklada. S tem se z ničemer ne posega v pristojnosti in organiziranost geodetskih
uprav, temveč se le omogoča uporabo nujno potrebnih obstoječih podatkov.
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10. V 13. členu je predvideno, da bi se vsi prihodki od prometa, zakupa ali drugačnega razpolaganja s kmetijskimi zemljišči, kmetijami in gozdovi v lasti Republike Slovenije, od
uveljavitve tega zakona dalje vplačevali v sklad.
Določena sta tudi rok in način prenosa kmetijskih zemljišč,
kmetij in gozdov od dosedanjih upravljalcev na Sklad. To
pomeni, da bodo morali dosedanji upravijalci do 30. 6. 1992
predlagati ustrezne vpise v zemljiški knjigi ter predati skladu
ustrezno urejeno dokumentacijo (zakupne in druge pogodbe
in drugo dokumentacijo. Podlaga za vpise v zemljiški knjigi bi
bile izjave, pogodbe /sklenjene med dosedanjim upravljalcem
in skladom/ oziroma odločbe sodišča v nepravdnem
postopku. Takšen način prenosa je predviden tudi v navodilu
o izvedbi prenosa kmetijskih zemljišč od družbenih pravnih
oseb, ki niso kmetijske organizacije, v kmetijski zemljiški
sklad /Uradni list SRS, št. 15/79/, ki se uporablja že zdaj. Če
dosedanji upravljalci ne bodo pravočasno uredili zemljiško
knjižnega stanja, bo to postopoma uredil sklad na stroške
dotedanjih upravljalcev.
11. V 14. členu so zavarovane pravice dosedanjih obdelovalcev kmetijskih zemljišč. Tem je zagotovljena obdelava teh
zemljišč, dokler to ne bo urejeno s predpiši oziroma za to ne
bodo dobile koncesij ali sklenile zakupnih pogodb. Pogoji za
dodelitev koncesije oziroma sklenitev zakupne pogodbe bodo
določeni z zakonom o kmetijskih zemljiščih. Pri tem pa bodo
za kmetijska zemljišča, ki jih bo treba vrniti po pravnomočnosti odločb o denacionalizaciji, veljali predpisi o denacionalizaciji.
Posebej pa je zagotovljeno varstvo sedanjim najemojemalcem oziroma zakupojemalcem, ki so sklenili najemne oziroma
zakupne pogodbe v skladu z zakonom.
III.
Pri pripravi osnutka zakona pa predlagatelj ni upošteval
naslednjih pripomb:
1. Presežki prihodkov nad odhodki sklada naj bi ostali prihodek proračuna Republike Slovenije. Takšna rešitev je predvidena tudi v zakonu o zavodih. Vsebinski razlogi, ki narekujejo
takšno rešitev, so predvsem naslednji:
- sredstva za celostno urejanje podeželja in obnovo vasi
/celostna ureditev zajema melioracije, komasacije, trajne
nasade itd./ se zagotavljajo iz proračuna Republike Slovenije
ne glede na lastništvo kmetijskih zemljišč. Čeprav proračunski viri niso več namenski, menimo, da je treba tudi v bodoče
zagotoviti enotno financiranje. Pri tem se sredstva iz zemljišč
v zasebni lastnini zagotavljajo z davkom od katastrskega
dohodka, davkom iz kmetijske dejavnosti, prometnim davkom
od prodaje kmetijskih proizvodov, odškodnine zaradi spremembe namembnosti kmetijskih zemljišč in gozdov ter
odškodnine zaradi izkoriščanja rudnin, sredstva iz zemljišč
sklada pa naj bi se za celostno urejanje zagotavljala iz presežkov prihodkov nad odhodki;
- sredstva za javno gozdarsko in javno kmetijskozemljiško
službo naj bi se zagotavljala iz proračuna Republike Slovenije. Ker bo ta služba opravljala tudi dela za zemljišča in
gozdove v lastnini Republike Slovenije, je treba njeno financiranje zagotoviti enotno;
- sredstva za nekatera nujna dela v gozdovih naj bi se ne
glede na lastništvo gozdov zagotavljala iz proračuna Republike Slovenije.
Ker proračunski viri niso namenski, tudi ni mogoče zagotoviti,
da bi se presežek prihodkov nad odhodki sklada uporabil za
razvoj kmetijstva v občini, v kateri so zemljišča in gozdovi ter
se je z njihovo prodajo, zakupom oziroma koncesijami ustva-
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ril prihodek. Program intervencij v kmetijstvu in program
celostnega urejanja podeželja in obnove vasi sta enotna republiška programa in se uresničujeta ne glede na to, iz katere
občine je zagotovljenih več sredstev.
2. Menimo, da zaenkrat zaradi ciljev, ki jih želimo doseči s tem
zakonom, ni mogoče občinam vrniti kmetijskih zemljišč in
gozdov, ki so bili po drugi svetovni vojni last občin. Natančnih
podatkov o površini kmetijskih zemljišč, ki so bila pred drugo
svetovno vojno v lasti občin, nimamo. Podatki za gozdove, ki
so bili v Dravski banovini last občin, pa so naslednji: skupno
je bilo 0,6% občinskih gozdov, kar v tistem obdobju pomeni
4.209 ha. Gozdove so imele takratne mestne, tržne ali upravne
občine, od tega so imele takratne občine v 12 srezih naslednje
površine gozdov: Kranj 897 ha, Kočevje 542 ha, Šmarje 382
ha, Brežice 348 ha, Ptuj 270 ha, Radovljica 232 ha, Celje 225
ha, Maribor 177 ha, Konjice 154 ha, Murska Sobota 130 ha,
Logatec 122 ha in Novo mesto 118 ha, druge občine pa so
imele manj kot 100 ha.
V osnutku zakona o gozdovih je predvideno, da bi tudi občine
lahko imele v lasti gozdove. Kateri gozdovi so to, naj bi določil
po denacionalizaciji in vzpostavitvi novih lokalnih skupnosti
Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije.
3. Zemljišča občinskih skladov kmetijskih zemljišč bi morala
biti zaradi uresničevanja ciljev tega zakona prenesena v republiški sklad. Le tako je možno zagotoviti oblikovanje, povečevanje in zaokroževanje kompleksov zemljišč in kmetijsko-gozdarskih gospodarskih enot ne glede na občinske meje in
politiko. Pri nakupu, prodaji, dajanju v zakup in dodeljevanju
koncesij pa bo sklad sodeloval z organi lokalnih skupnosti.
S prenosom vseh kmetijskih zemljišč, kmetij in gozdov v last
Republike Slovenije in njihovo dodelitvijo v upravljanje in
razpolaganje skladu bodo zagotovljeni boljše gospodarjenje
in enotna politika upravljanja in razpolaganja ter varstvo in
racionalna obdelava oziroma izkoriščanje kmetijskih zemljišč
in gozdov, ki so zdaj v družbeni lastnini.
Iz sredstev proračuna Republike Slovenije se že od leta 1990
dalje zagotavljajo občinam sredstva za odkup kmetijskih zemljišč. Občine namreč namesto nekdanjih kmetijskih zemljiških
skupnosti lahko uveljavljajo prednostno pravico do nakupa
kmetijskih zemljišč, za kar pa jim sredstva, ki jih pridobijo od
dela odškodnine zaradi spremembe namembnosti kmetijskih
zemljišč in gozda ter dela odškodnine zaradi izkoriščanja
rudnin, večinoma ne zadoščajo oziroma jih občine ne usmerijo za te namene.
Po podatkih iz občin /podatkov pa niso sporočile 4 občine/ je
v občinskih skladih kmetijskih zemljišč 52.123 ha kmetijskih
zemljišč. To so zemljišča, ki so jih morale v občinske sklade
prenesti nekmetijske organizacije, in zemljišča, ki so jih kmetijske zemljiške skupnosti odkupile. Sredstva za to so bila
v glavnem zagotovljena iz odškodnine zaradi spremembe
namembnosti kmetijskih zemljišč in gozda ter odškodnine
zaradi izkoriščanja rudnin, ki jih določa zakon o kmetijskih
zemljiščih. Ta zemljišča občine oddajajo na podlagi zakupnih
pogodb ali pa tudi brez njih različnim obdelovalcem. Zakupnina zanj je različno urejena. Praviloma se iz teh zemljišč ne
oblikujejo večji kompleksi ali večje kmetijsko-gozdarske
gospodarske enote, temveč gre za posamezne parcele, na
katerih ni mogoče organizirati racionalne kmetijske pridelave.
V nekaterih občinah tudi zdaj, ko velja prepoved prometa
z nepremičninami v družbeni lastnini, ki jih upravljajo družbenopolitične skupnosti, kot je to določeno v zakonu o začasni
prepovedi sečnje v gozdovih v družbeni lastnini in začasni
prepovedi prometa z nepremičninami v družbeni lastnini,
odprodajajo kmetijska zemljišča, prav tako se na teh zemljiščih vzpostavljajo nova dolgoročna zakupna razmerja, kar bo
tudi oteževalo denacionalizacijo.
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Predlog zakona o PRAZNIKIH IN DELA PROSTIH DNEVIH V REPUBLIKI
SLOVENIJI - ESA 403
Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije je na 129. seji
24. 10. 1991 določil besedilo:
- PREDLOGA ZAKONA O PRAZNIKIH IN DELA PROSTIH
DNEVIH V REPUBLIKI SLOVENIJI,
ki vam ga pošiljam v obravnavo na podlagi prve alinee 215.
člena, 266. in 267. člena poslovnika Skupščine Republike
Slovenije v zvezi z drugim odstavkom 1. člena začasnega
poslovnika Skupščine Republike Slovenije.
Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije je na podlagi

69. člena poslovnika Izvršnega sveta Skupščine Republike
Slovenije in na podlagi 220. in 221. člena poslovnika
Skupščine Republike Slovenije v zvezi z drugim odstavkom 1. člena začashega poslovnika Skupščine Republike
Slovenije določil, da bosta kot njegova predstavnika pri
delu skupščinskih delovnih teles sodelovala:
- Jožica PUHAR, članica Izvršnega sveta in ministrica za
delo,
— Nataša BELOPAVLOVIČ, namestnica ministrice za delo.

Predlog zakona o praznikih in dela prostih dnevih bodo
obravnavali Družbenopolitični zbor, Zbor občin in Zbor združenega dela ter Zakonodajno-pravna komisija. Obravnavala
ga bo tudi Komisija za notranjo politiko kot matično delovno
telo.

POVZETEK
Družbenopolitični zbor, Zbor združenega dela in Zbor
občin Skupščine Republike Slovenije so na svoji seji dne
17. 7. 1991 razpravljali o predlogu za izdajo Zakona
o praznikih in dela prostih dnevih v Republiki Sloveniji
z osnutkom zakona. Vsi trije zbori so predlog za izdajo
zakona z osnutkom sprejeli, predlagatelju zakona pa
naložili, da pri pripravi zakonskega predloga prouči in
ustrezno upošteva stališča, mnenja in predloge delovnih
teles skupščine in zborov ter pripombe delegatov v razpravi na sejah zborov.
Po proučitvi zgoraj omenjenih stališč, pripomb in predlogov, kakor tudi upoštevaje rezultate javnomnenjske razi-

skave v zvezi z nekaterimi spornimi vprašanji je predlagatelj ustrezno spremenil posamezne rešitve osnutka
zakona tako, da je:
— opustil splošno opredelitev praznikov, ki se praznujejo
v Republiki Sloveniji;
— spremenil zasnovo zakona tako, da je posebej določil
praznike in posebej dela proste dni; s prazniki se obeležujejo dogodki, povezani z zgodovino naroda in države,
kulturo in tradicijo; kot dela proste dni pa zakon določa
verske praznike:
— sprejel rešitev, po kateri so prazniki dela prosti dnevi;
— črtal 9. maj, dan zmage, ki je v osnutku odpredeljen kot
praznik, ki ni dela prost dan;

PREDLOG ZAKONA o praznikih in dela prostih dnevih v Republiki Sloveniji
1. člen
Prazniki v Republiki Sloveniji so:
- 1. in 2. januar - novo leto
- 8. februar - Prešernov dan, slovenski kulturni praznik
- 27. april - dan upora proti okupatorju
- 1. in 2. maj - praznik dela
- 25. junij - dan državnosti
- 1. november - dan spomina na mrtve
- 26. december - dan samostojnosti
Prazniki Republike Slovenije iz prejšnjega odstavka so dela
prosti dnevi.
2. člen
Dela prosti dnevi v Republiki Sloveniji so tudi:
- velikonočna nedelja in ponedeljek - velika noč
- binkoštna nedelja - binkošti
- 15. avgust - Marijino vnebovzetje
- 25. december - božič.

3. člen
Praznik Republike Slovenije oziroma dela prost dan v Republiki Sloveniji, ki pride na nedeljo, se ne prenaša na naslednji
delovni dan.
4. člen
Z dnem, ko začne veljati ta zakon, preneha veljati Zakon
o praznikih in dela prostih dnevih v Socialistični Republiki
Sloveniji (Uradni list SRS, št. 33/89) in se preneha uporabljati
tudi kot republiški predpis Zakon o praznikih Socialistične
Federativne Republike Jugoslavije (Uradni list SFRJ, št. 6/73).
5. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.

OBRAZLOŽITEV
i.
Na zasedanju 17. 7. 1991 so zbori Skupščine Republike Slovenije obravnavali in sprejeli predlog za izdajo zakona o praznikih in dela prostih dnevih z osnutkom ter naložili Izvršnemu
svetu Skupščine Republike Slovenije, naj pripravi predlog
Zakona o praznikih in dela prostih dnevih in pri tem upošteva
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stališča, mnenja in predloge delovnih teles skupščine in delegatov zborov.
II.
Predlagatelj je pri pripravi zakonskega predloga proučil vsa
stališča, pripombe in predloge, ki so mu bili posredovani.
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Prav tako je v zvezi z uvrstitvijo določenih dnevov med praznike, glede katerih ni bilo podano enotno stališče, upošteval
izide javnomnenjske raziskave, katera je bila opravljena po
naročilu predlagatelja zakona. Vzorec za to raziskavo je predstavljalo 800 telefonskih naročnikov, ki so bili s programom
izbora naključnih številk, izbrani iz obrazca 30.000 telefonskih
naročnikov.
Prejeta stališča in predlogi so dvojne narave. Nekateri so
povsem načelni in predstavljajo temelj zakonske ureditve,
drugi pa so konkretni in se nanašajo predvsem na 2. člen
zakonskega osnutka, torej na posamezne, v osnutku predlagane praznike.
V zvezi s 1. členom zakonskega osnutka, ki je predstavljal
podlago za enotno obravnavanje praznikov (državnih, verskih
in drugih) v Republiki Sloveniji, je predlagatelj upošteval
predlog po ločitvi državnih in verskih praznikov. Posledično
temu le predlagatelj spremenil zasnovo zakona tako, da je
v prvih dveh členih posebej opredelil praznike v Republiki
Sloveniji in posebej dela proste dni v Republiki Sloveniji. Med
praznike je predlagatelj, upoštevaje predloge uvrstil tiste
dneve, ki nosijo državotvorno, zgodovinsko, kulturno ali tradicionalno obeležje in jih je določil kot dela proste dneve.
Posebej pa je predlagatelj med dela proste dneve uvrstil
nekatere verske praznike, ki jih kot take obeležujejo tudi
druge evropske države in sicer: velikonočno nedeljo, 15.
avgust - Marijino vnebovzetje in 25. december - Božič.
Predlagatelj ni upošteval predloga, po katerem bi se naj verski
prazniki, ki se praznujejo na nedeljo, ne opredeljevali kot
prazniki oziroma dela prosti dnevi.
Delovnopravna zakonodaja namreč daje delavcem, ki delajo
na nedeljo oziroma na praznični dan, določene pravice (praznični dodatek), za katere pa bi delavci bili prikrajšani, če bi
predlagatelj sprejel navedeno pripombo.
V zvezi z mnenji in predlogi k 2. členu osnutka zakona o praznikih in dela prostih dnevih je predlagatelj:
- opredelil 8. februar, Prešernov dan kot praznik in dela
prost dan
- ohranil 27. april - dan upora proti okupatorju kot praznik,
ki nosi obeležje protifašističnega boja v Republiki Sloveniji.
Druge praznike s to vsebino (4. julij - dan borca, 22. julija
- dan vstaje slovenskega naroda), ki so bili politično pogojevani, je predlagatelj črtal.
- sprejel predloge, da naj se praznik dela praznuje 1. in 2.
maja. Predlagatelj je pri tem spoštoval tradicijo praznovanja
praznika dela ter upošteval tudi praktične razloge, ki jih nare-
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kujeta narava in organizacija dela predvsem na področju
šolstva in turizma.
- Črtal praznik 9. maj, dan zmage
- sprejel rešitev, po kateri bi bil dan državnost 25. junij, in ki
predstavlja kompromis, med predlogi po dvodnevnem junijskem prazniku in predlogi po združitvi državotvornih praznikov v en praznik; sprejeta rešitev tudi ustreza rezultatom
javnomnenjske raziskave
- določil 26. december za dan opredelitve slovenskega
naroda za samostojno in neodvisno državo, kar ustreza rešitvi
iz zakonskega osnutka, večini posredovanih mnenj s strani
skupščinskih teles in delegatov ter rezultatom javnomnenjske
ankete.
Predlagatelj želi opozoriti, da pomeni v zakonu predlagana
ureditev usklajevanje praznovanja z evropskimi državami ne
le glede uvedbe verskih praznikov kot dela prostih dni, ampak
zlasti glede števila predlaganih praznikov in dela prostih dni,
ki ne odstopa od števila uveljavljenih praznikov v drugih
evropskih državah.
III.
V razpravi ob zakonskem osnutku so bila podana tudi mnenja
in predlogi, katerih predlagatelj zakona po proučitvi ni upošteval predvsem iz razloga, ker so kontradiktorni in
v nasprotju z večinskimi stališči. Ti predlogi so:
- združitev vseh državotvornih praznikov v en praznik - dan
državnosti;
- uvedba spominskih dnevov (npr. 2. julij - dan sprejema
deklaracije o suverenosti, 4. julij - dan borca, 9. maj — dan
zmage, 1. ali 3. oktober - dan državnosti, 27. junij - dan
napada na Republiko Slovenijo), za katere predlagatelj meni,
da opredelitev teh dni v zakonu ni potrebna;
- uvedba stanovskih praznikov; predlagatelj meni, da se
praznovanje teh praznikov ureja na drugih ravneh in ne z zakonom;
- predlagane so bile tudi podrobnejše delitve praznikov, kot
je ta, ki je predvidena v zakonu; predlagatelj meni, da je
takšno drobljenje praznikov (npr. na državne, nacionalne,
cerkvene in dela proste dni ali na državne praznike, dela
proste dneve in spominske dneve) nepotrebno.
Poleg navedenih predlogov so bili v nasprotju z večinskim
mnenje, do katerega se je v točki II. opredelil predlagatelj, tudi
posamezni predlogi h konkretnim praznikom, predlaganim
v zakonskem osnutku.
IV.
Na temelju navedenega Izvršni svet Republike Slovenije predlaga, da zbori Skupščine Republike Slovenije sprejmejo predlagani zakon.
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VPRAŠANJA DELEGATOV

DRUŽBENOPOLITIČNI ZBOR
Kaj bo storila vlada za preprečitev novega vala
inflacije?
JANEZ LAMPRET, delegat v Družbenopolitičnem zboru, je
na nadaljevanju 25. seje tega zbora 19. septembra 1991,
v Izvršnemu svetu Skupščine Republike Slovenije postavil
vprašanje, kaj bo storil na področju oblikovanja cen proizvodov in storitev, da se iz kalkulacije izločijo elementi bodoče
inflacije. Kako bo ukrepal zoper podjetja, ki v cenah svojih
proizvodov in storitev že vključujejo pričakovano inflacijo?
Dobil je naslednji odgovor:
V skladu z zakonom o cenah, ki se v Republiki Sloveniji
uporablja od 25. junija 1991, podjetja in zasebniki oblikujejo
cene prosto po tržnih zakonitostih.
Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije ima po zakonu
pooblastilo, da daje soglasje k določenim cenam energetske
in prometne infrastrukture (električna energija, pomembnejši
naftni derivati, zemeljski plin, osnovne ptt-storitve in prevoz
potnikov po železnici). Pri dajanju soglasja k cenam Izvršni
svet Skupščine Republike Slovenije upošteva dejanske stroške, nastale pri poslovanju v predhodnem obračunskem
obdobju, in ne priznava nobenih .bodočih' stroškov, ki bodo
nastali na podlagi predvidevanj o rasti cen v prihodnjem
obdobju. To načelo Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije upošteva tudi pri cenah naftnih derivatov, čeprav se
plačilo izvede tudi do 45 dni po odobritvi predloga za povišanje cen. Kot primer navajamo, da je Izvršni svet Skupščine
Republike Slovenije pri zadnji podražitvi naftnih derivatov (21.
9. 1991) upošteval izvozno spodbudo (evidenčne devizne pravice) v višini 73,7 %, t.j. toliko, kot je znašal tečaj na borzi
vrednostnih papirjev v trenutku obravnave predloga za povišanje cen, čeprav bo nafta dokončno plačana šele 10. novembra in čeprav je bilo realno pričakovati, da se bo ta tečaj
povišal (trenutno znaša 110 %). To načelo bo Izvršni svet
Skupščine Republike Slovenije upošteval tudi v bodoče.
Med agresijo na Slovenijo je prišlo do zviševanja cen, predvsem osnovnih živil. Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije je menil, da so bila povišanja cen v tem času neupravičena, zato je sprejel odlok o najvišjih cenah in kot najvišjo
raven določil cene, ki so veljale na dan 25. junija 1991. Odlok
je veljal do 1. avgusta. Od tedaj dalje pa še vedno veljata odlok
o načinu oblikovanja cen pšenice, moke in kruha ter odredba
o načinu oblikovanja cen konzumnega mleka. Teh cen zaenkrat ni moč povsem prepustiti tržnim zakonitostim oziroma
podjetjem. Če bi prišlo do neupravičenega zviševanja cen tudi
na drugih področjih, bo Izvršni svet Skupščine Republike
Slovenije pravočasno sprejel ustrezne predpise.
Za obravnavo v Izvršnem svetu Skupščine Republike Slovenije je odgovor pripravilo Ministrstvo za trgovino.
Še enkrat o »ločevanju« potnikov v mednarodnih
vlakih, ki vozijo po Jugoslaviji (*)
JANEZ LAMPRET, delegat v Družbenopolitičnem zboru, je
Ministrstvo za promet in zveze in Železniško gospodarstvo
zaprosil, naj mu pojasnijo, da osnovi katerih mednarodnih
predpisov, ki jih je Jugoslavija ratificirala, se na mednarodnih vlakih ločujejo potniki, ki potujejo v notranjem prometu
od potnikov, ki potujejo v tujino ali potujejo preko Jugoslavije?
Na poslansko vprašanje, ki ga je dne 12. 6. 1991, na 20. seji
družbenopolitičnega zbora Skupščine Republike Slovenije
podal poslanec Janez Lampret glede ločevanja potnikov
v mednarodnem železniškem prometu v Republiki Sloveniji
podajamo naslednji odgovor:
Od 2. junija 1991 oziroma od veljavnosti voznega reda 1991/
1992 je Skupnost jugoslovanskih železnic uvedla nov režim
30

prevoza potnikov v mednarodnem železniškem prometu, ki se
je v praksi uveljavil pod imenom »ločevanje lokalnih potnikov«. Gre za ukrep za katerega so se Jugoslovanske železnice
kot mednarodnopravni subjekt odločile zaradi večletnega
opozarjanja evropskih železniških uprav na zelo nizko raven
storitev v mednarodnih vlakih na jugoslovanskem ozemlju.
Zaradi tega so evropske železniške upravne nameravale celo
ukiniti mednarodne vlake oziroma jih preusmeriti mimo Jugoslavije.
Da bi se ta problematika rešila je bila septembra lanskega leta
v Balatonfredu na Madžarskem na železniški potniški konferenci (EPK) sprejeta odločitev, da bodo JŽ poskrbele za višjo
kakovost v mednarodnih vlakih, tako da bodo v teh določili
posebne vozove, ki bodo namenjeni za lokalne potnike. Skupnost JZ je ta sklep realizirala tako, da je določila vlake in
število voz v mednarodnih vlakih, ki so namenjeni za lokalne
potnike. Ta sklep in način realizacije je bil objavljen v Tarifsko-transportnem vestniku SJŽ št. 7/91.
V javno objavljenem voznem redu JŽ, ki je namenjen potnikom in je na voljo v potovalnih agencijah, je pri mednarodnih
vlakih navedeno v zaglavju posameznega voznega reda, da
velja tarifa za mednarodni promet, kar je označeno s kratico
TVC. Na ta način je potnik obveščen, da se lahko vozi v mednarodnih vlakih samo v kolikor je voljan kupiti vozovnico po
mednarodni tarifi.
Iz navedenega je razvidno, da javno objavljeni vozni red JŽ
»Kurir« ni usklajen z internimi določili za organizacijo potniškega prometa, ki so bila objavljena v TTV-ju.
Zaradi te pomanjkljivosti je najbrž prišlo do razlage, da se
lokalni potniki sploh ne morejo voziti z mednarodnimi vlaki
oziroma da morajo v vsakem primeru za vožnjo z mednarodnim vlakom plačati vozovnico po mednarodni tarifi četudi se
dejansko vozijo v posebnih vagonih, ki so k tem vlakom
priključeni za lokalne potnike.
Ze v prvem mesecu izvajanja tega ukrepa je zaradi znanih
razmer v Jugoslaviji bila velika večina mednarodnih vlakov
ukinjenih, mednarodni vlaki, ki še vozijo, pa vozijo v zmanjšani sestavi (manjše število voz). Število mednarodnih potnikov se je občutno zmanjšalo. Zaradi tega je dne 30. 7.1991 ŽG
Ljubljana preklicala v veljavnost zadevnih sklepov, tako da se
od takrat v Republiki Sloveniji več ne izvajajo.
(*) OPOMBA: Odgovor železniškega gospodarstva smo
objavili v Poročevalcu št. 19, ki je izšel 27. 6. 1991
Zakaj takšno ravnanje SDK?
SONJA LOKAR, delegatka v Družbenopolitičnem zboru, je
na nadaljevanju 25. seje tega zbora, 30. 9. 1991, Izvršnemu
svetu Skupščine Republike Slovenije postavila vprašanje
v zvezi z ukrepanjem Službe družbenega knjigovodstva pri
izplačevanju osebnih dohodkov v podjetjih, ki jim je začasno
odloženo plačilo neporavnanih obveznosti do proračuna.
V svojem vprašanju ga. Lokarjeva ugotavlja, da je tako
administrativno omejevanje osebnih dohodkov nesprejemljivo ter da so posledice katastrofalne, ker ob tem ni upoštevana izobrazbena struktura, ter opozarja, da je Demos ob
volitvah obljubljal, da njegova vlada ne bo administrativno
omejevala osebnih dohodkov.
V nadaljevanju pojasnjujemo razloge in podlago za sprejem
sklepa Izvršnega sveta Skupščine Republike Slovenije, ki jim
določa pogoje za začasno odlaganje prispevkov nesolventnim pravnim osebam.
Po 97. členu Zakona o dohodnini (Ur. I. RS, št. 38/91) in
tretjem odstavku 8. člena Zakona o prispevkih za pokojninsko
in invalidsko zavarovanje, zdravstveno varstvo in zaposlovanje (Ur. I. RS, št. 48/91) se davek od osebnih prejemkov ter
prispevki za socialno varstvo plačujejo v šestih dneh po izplačilu osebnih dohodkov, vendar najpozneje do prvega naslednjega izplačila osebnih dohodkov.
Zaradi težkih pogojev gospodarjenja je v letošnjem in preteklem letu veliko število insolventnih podjetij, ki ne moreio
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zagotoviti dovolj sredstev za poravnavo družbenih dajatev,
kot jih predpisuje veljavna zakonodaja. Da bi preprečili
uvedbo številnih stečajnih postopkov za insolventna podjetja
in omogočili izplačilo osebnih dohodkov, je Izvršni svet
Skupščine Republike Slovenije omogočal odloge plačila davkov in prispevkov, ki so prihodki republiškega proračuna (za
ta namen je bila imenovana operativna skupina za preprečevanje stečajev). Te odloge so spremljali določeni pogoji, med
katerimi je tudi omejitev izplačila osebnih dohodkov med
odlogom kot logičen ukrep preprečevanja prelivanja sredstev
za družbene potrebe v osebno porabo.
Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije je 1. avgusta 1991
sprejel sklep ter pooblastil Službo družbenega knjigovodstva,
po katerem je od 1. 9. do 31. 12. dana možnost, da se
insolventnim podjetjem s področja gospodarstva in organizacijam (zavodom) s področja družbenih dejavnosti omogoči
začasen odlog plačila zapadlih neplačanih davkov in prispevkov, ki so prihodek republiškega proračuna, z namenom, da
lahko izplačajo osebne dohodke v tekočem mesecu.
V nasprotnem primeru številna podjetja, zlasti še v Mariboru,
ne bi mogla izplačevati osebnih dohodkov, ker jim to ne
dovoljuje 14. člen zakona o finančnem poslovanju (Ur. I.
SFRJ, št. 10/89, 26/88 in 35/89), ki določa prednostni vrstni red
plačil za insolventna podjetja. Pri tem je insolventnim podjetjem oziroma organizacijam z neporavnanimi družbenimi
obveznostmi omejeno izplačevanje osebnih dohodkov,
z namenom da se zagotovi vsaj minimalna socialna varnost
zaposlenih ter nekoliko izboljša izpolnjevanje obveznosti do
republiškega proračuna. Omejen priliv sredstev v proračunu
namreč pomeni primanjkljaj sredstev za izplačilo osebnih
dohodkov in pokrivanje materialnih stroškov v družbenih dejavnostih.
Insolventno podjetje oziroma organizacija, ki ji je začasno
odloženo plačilo družbenih obveznosti, lahko izplačujejo
osebne dohodke, in sicer:
- do 90% zneska sredstev za osebne dohodke, ki jih je izplačalo za prejšnji mesec, če jih ni temu ustrezno znižalo že pri
predhodnem izplačilu.
- Pri tem pa povprečni osebni dohodek na zaposlenega ne
sme presegati 85% povprečnega bruto osebnega dohodka na
zaposlenega v gospodarstvu Republike Slovenije. Odstotek je
po sklepu Izvršnega sveta Skupščine Republike Slovenije od
1. oktobra 1991 spremenjen s 75% na 85%.
Za obravnavo v Izvršnem svetu je odgovor pripravilo minit strstvo za delo.
ZBOR OBČIN
Zakaj je srbohrvaščina še vedno učni predmet?
DANIEL BOŽIČ, delegat v Zboru občin, je na seji tega zbora,
12. 9.1991, postavil vprašanje, do kdaj se bodo učenci viših
razredov osnovnih šol na Koprskem učili štiri jezike, pri
čemer je četrti jezik, ob slovenščini, italijanščini in angleščini, srbohrvaščina. Ker se odnos do srbohrvaščine ne zaostruje le na Koprskem, temveč povsod v Sloveniji, menimo,
da bo odgovor poslancu Božiču zanimiv tudi za druge
poslance Zbora občin.
Srbohrvaščino kot učni predmet v 5. razredu osnovne šole se
ni problematiziralo šele z agresijo JA na Republiko Slovenijo,
tudi ne zaradi političnih, temveč predvsem strokovnih razlogov. Res pa je, da je celotna zadeva, spričo vsega, kar se je
dogajalo in se še dogaja, dobila čisto politično obeležje.
Temu se seveda ni mogoče izogniti, vendar Ministrstvo za
šolstvo in šport meni, daje potrebno govoriti predvsem o strokovnih zadevah.
Zavod Republike Slovenije za šolstvo, ki je po zakonu odgovoren za pripravo strokovnih podlag za programe vzgoje in
izobraževanja je, kot nosilec evalvacije celotnega programa
življenja in dela osnovne šole, ugotovil, da »kakovost pouka
srbohrvatskega jezika ne zadovoljuje zaradi neenotne usposobljenosti učiteljev tega predmeta. Zaradi tega se smotri
predmeta ne uresničujejo«. Oblikovan je bil predlog, naj se ta
predmet izloči iz predmetnika v osnovni šoli s tem, da se fond
ur ohrani in uporabi npr. za slovenski in angleški jezik.
Zavod Republike Slovenije za šolstvo je za Strokovni svet za
vzgojo in izobraževanje Republike Slovenije, ki je bil sklican
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19. 9.1991, vendar seje zaradi nesklepčnosti ni bilo, predlagal
konkretno rešitev tega problema. Gradivu je priložil tudi stališče Filozofske fakultete. Kakšen bo sklep Strokovnega sveta
ni mogoče prejudicirati, vendar je skoraj gotovo, da bo srbohrvatski jezik izločen iz predmetnika osnovne šole.
Kakšna je resnica o gradnji elektrarn na Savi?
VITOMIR GROS, delegat v Zboru občin, je postavil naslednje
vprašanje: ,Izvedel sem, da je ,baje' republiška vlada dala
licenco za gradnjo elektrarn na Savi po sistemu 60:40
avstrijskemu partnerju. Vprašujem, ali je to resnica ali ne?'
Dne 17. 9. 1991 sta minister za energetiko dr. Miha Tomšič
in avstrijski zvezni minister za gospodarske zadeve dr. Wolfgang Schuessel na Dunaju podpisala protokol o energetskem
sodelovanju med Avstrijo in Slovenijo. Po tem protokolu gre
sprva za sodelovanje pri gradnji in izkoriščanju hidroelektrarn
na spodnji Savi, pri prestrukturiranju slovenske energetike ter
pri smotrnem ravnanju z energijo. Iz priloženega protokola je
med drugim razvidno, da bo Slovenija zagotovila za gradnjo
hidroelektrarn na spodnji Savi 40% potrebnih investicijskih
sredstev, s tem da se bo v investicijski vložek Slovenije vključila vrednost hidroelektrarne Vrhovo. Koncesija za vsako
zgrajeno hidroelektrarno bo trajala 30 let. O porabi oz. prodaji
proizvedene električne energije bo dogovorjeno naknadno.
Kot prvi korak za skupno graditev in izkoriščanje hidroelektrarn na spodnji Savi so štiri podjetja, dve avstrijski (VerbundPlan in Stuag) in dve slovenski (Savske elektrarne in Smelt),
podpisala pogodbo o ustanovitvi delniške družbe ,Sava' d. d.
s sedežem v Ljubljani.
Slovenska vlada oz. Skupščina Republike Slovenije bo odločala o koncesiji za gradnjo in obratovanje hidroelektrarn na
spodnji Savi na podlagi vloge za dodelitev koncesije, ki jo
pričakujemo od delniške družbe Sava.
PRILOGA: protokol
Za obravnavo v Izvršnem svetu Skupščine Republike Slovenije je odgovor pripravilo Ministrstvo za energetiko.
AVSTRIJSKO-SLOVENSKO SODELOVANJE NA PODROČJU
ENERGETIKE
PROTOKOL
Zvezni minister za gospodarstvo Republike Avstrije dr. Wolfgang SCHUSSEL, ter minister za energetiko Republike Slovenije dr. Miha TOMŠIČ sta se 16. septembra 1991 na Dunaju
dogovorila za intenziviranje sodelovanja obeh dežel na
področju energetskega gospodarstva in energetske politike.
Zato so v prihodnje potrebni redni razgovori na ravni pristojnih ministrov za energetiko ter z uradniki in eksperti po
določenih temah, in sicer najmanj enkrat letno.
Sodelovanje se bo sprva osredotočilo na naslednja področja:
- realizacija projektov savskih elektrarn,
- prestrukturiranje energetskega gspodarstva Slovenije,
- povečanje energetske učinkovitosti.
A) Projekti elektrarn na Savi so že predmet razprav med
avstrijskimi in slovenskimi podjetji, na osnovi katerih se je
možno sporazumeti o:
- Slovenska stran prevzame do 40% udeležbe ter je na razpolago avstrijskim podjetjem možnost udeležbe do 60% v za
te namene ustanovljeni delniški družbi »»SAVA« d. d.
- SAVA d. d. prejme za sleherno, z njene strani zgrajeno
elektrarno, koncesijo v trajanju 30 let.
- V novo akcijsko družbo je s strani Slovenije predviden
vložek v obliki v večjem delu že zgrajene elektrarne Vrhovo.
- Del proizvedene električne energije za kritje investicij, bo
stvar posebnega dogovora med družabniki.
Prvi korak k uresničitvi tega koncepta s strani avstrijskih in
slovenskih družabnikov predstavlja ustanovitev SAVA d. d., ki
je tudi primeren pravni ter organizacijski okvir za podrobno
pripravo nadaljnjih korakov realizacije, vključno z ustreznimi
vprašanji financiranja in jamstva.
V drugem koraku naj bi kot glavni delničarji vstopili dokončni
družabniki mešane elektrarniške družbe.
Obe strani menita, da je uresničitev projekta Savske elektrarne smotrna v časovnem okviru terminskega načrta študije
izvedljivosti.
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B) Prestrukturiranje in nova ureditev energetike v Sloveniji sta
bili osrednji in najpomembnejši vprašanji, pri čemer je bilo
poudarjeno naslednje:
- organizacijski ter lastniški prehod v energetskem sektorju;,
- ovrednotenje elektrarn ter elektrogospodarskih podjetij;
- organizacijska struktura proizvodnje in prenosa električne
energije v Sloveniji;
- osnove za investicijske odločitve pri novih vlaganjih v proizvodnjo in prenos električne energije;
- informacijski sistem elektrogospodarstva, osnove za priporočila za vodenje ter strateške načrte;
- cene osnovane na tržnih razmerah in proizvodnih možnosti, s poudarkom na tarifah za elektriko;
- modeli financiranja elektrarn in prenosno-razdelilnih projektov;
- uvedba plinovodov ter daljinskega ogrevanja v posameznih mestih (zlasti v Ljubljani in Mariboru);
- izdelava variant za saniranje obstoječih naprav (npr.
Toplarna Ljubljana, Termoelektrarna Šoštanj);
- sodelovanje avstrijskih strokovnjakov in ustanov pri
osnutku zakona o prestrukturiranju energetskega gospodarstva v Republiki Sloveniji.
Predstavitev podrobnega programa bo po slovenskih podatkih stala okoli 90 mio ATS, od katerih naj bi okoli 50%
prispevala avstrijska stran.
K temu je Verbund-Plan (VPL), ki je skupaj s KELAG-om in
ODK-jem že izvedel oz. pripravlja nekaj raziskav, slovenski
strani predložil pisno izdelan program, ki bi ga izvajali pod
okriljem avstrijske agencije za uporabo energije (EVA) in
avstrijske zveze potrošnikov energije (OEKV), v katerem je
ponujeni avstrijski obseg dejavnosti okoli 30 mio ATS.
Spodbujano bo tudi regionalno sodelovanje med deželo Štajersko in Slovenijo. Razskovalni center Joanneum v Gradcu
bo za Slovenijo pripravil energetske in naravovarstvene študije, za katere so predvideli obseg okoli 15 mio ATS.
S tem je avstrijska dejavnost za prestrukturiranje slovenske
energetike predvidena v skupnem obsegu okoli 45 mio ATS.
C) Za povečanje energetske učinkovitosti je avstrijska zveza
potrošnikov energije (oEKV) slovenski strani predložila
podroben pisni predlog za izdelavo študije o smotrni rabi
energije v Šloveniji.
Avstrijska stran se bo za ta predlog še naprej zavzemala, saj
meni, da bi to lahko bil njihov prispevek k omenjenemu
prestrukturiranju slovenskega energetskega gospodarstva.
Avstrijska zveza potrošnikov energije OEKV je na ta način
pripravljena za strokovno sodelovanje s slovenskimi eksperti.
D) Avstrijska zvezna vlada, posebej zvezni deželi Koroška in
Štajerska, pričakujejo ustavitev slovenske jedrske elektrarne
Krško, kot predpogoj za finančno angažiranje v Sloveniji.
K temu je slovenska stran poudarila, da je le 50% Jedrske
elektrarne Krško last Republike Slovenije in da si bo v okviru
tega slovenskega deleža prizadevala za ustavitev jedrske elektrarne do leta 1995.
V prilogi so priključeni spiski avstrijske in slovenske deleaaM
cije.
Dunaj, 17. septembra 1991
dr. VVolfgang SCHUSSEL
Zvezni minister za
gospodarstvo
Republike Avstrije

Miha Tomšič
Minister za energetiko
Republike Slovenije

Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije na navedeno vprašanje odgovarja naslednje:
Postopek, v katerem odloča republiški upravni organ, pristojen za notranje zadeve, o pridobitvi državljanstva, je upravni
postopek. V tem postopku pristojni organ na zahtevo posameznika presoja in ugotavlja na podlagi zbranega dokaznega
gradiva, ali so v konkretno določenem primeru izpolnjeni
pogoji za pridobitev državljanstva po določbah zakona
o državljanstvu Republike Slovenije. Navedeni zakon kot
materialni predpis določa pogoje oziroma dejstva in okoliščine, ki morajo obstajati in so potrebni upravnemu organu, da
lahko odloči o vlogi oziroma zahtevku posameznika za pridobitev državljanstva. Organ mora istočasno varovati tako paravice in koristi posameznika kot tudi države.
Za ugotavljanje dejstev pa upravni organ potrebuje določena
dokazila v obliki listin. Zakon o državljanstvu določa, da mora
stranka predložiti določene listine, vendar upravni organ
posamezna dejstva, pomembna za ugotovitev, ali posameznik
izpolnjuje poogoje za pridobitev državljanstva, lahko ugotovi
le na podlagi določenih listin, katere mora predložiti posameznik ob vložitvi vloge za sprejem v državljanstvo Republike
Slovenije. Izpisek iz rojstne matične knjige dokazuje osebnf
status posameznika (točno osebno ime, datum rojstva, kraj
rojstva, spol, očetovstvo, poroko, skrbništvo, posvojitev itd.),
kar je pomembno zaradi točnosti podatkov v odločbi in s tem
veljavnosti odločbe glede na posameznikove podatke v rojstni
matični knjigi.
Ne glede na podatke v drugih listinah (osebni izkaznici, potnem listu, itd.) se namreč vedno za osnovo pri ugotavljanju
identitete vzame rojstna matična knjiga. Poleg tega bodo vsi,
ki so bili ali bodo sprejeti v državljanstvo Republike Slovenije
po 25. 6. 1991 vpisani v Sloveniji v rojstno matično knjigo
tako, da bodo lahko vse listine, vezane na vpis rojstva, v prihodnje dobivali v Sloveniji. Potrdilo o državljanstvu pa dokazuje prejšnje državljanstvo, saj Zakon o državljanstvu Republike Slovenije, določa, da ob pogojih iz 40. člena pridobijo
državljanstvo Republike Slovenije državljani drugih republik
in je zato potrebno predložiti listino, ki dokazuje republiško
državljanstvo ali po kateri je vsaj mogoče ugotoviti dosedanje
republiško državljanstvo.
Glede na to, da imajo zaradi trenutne politične situacije,
občani težave pri pridobivanju listin iz matičnih občin, je
Ministrstvo za notranje zadeve občinskim upravnim organom
dalo navodilo, da lahko občani, ki ne morejo pridobiti potrebnih listin, predložijo starejše listine. V skrajnem primeru lahko
občinski organ vzamejo vlogo brez izpiska iz rojstne matične
knjige in potrdila o državljanstvu, vendar morajo občana ob
sprejemu vloge zapisniško opozoriti na možnost netočnih
podatkov v odločbi in s tem v zvezi na težave, ki bi kasneje
utegnile nastati pri dokazovanju posameznikove identitete.
V zvezi s plačilom upravne takse v višini 600,00 tolarjev in
15,00 tolarjev za vlogo za sprejem v državljanstvo Republike
Slovenije, pojasnjujemo, da je višina upravne takse določena
v zakonu o upravnih taksah. V zvezi s primeri strank, za katere
delegat omenja, da so »na robu preživetja« in torej težko
plačajo predpisano takso, pojasnjujemo, da je za osebe v slabih premoženjskih razmerah možna oprostitev takse, tako po
zakonu o upravnih taksah kot tudi v okviru oprostitev plačila
stroškov po zakonu o splošnem upravnem postopku.
Za obravnavo v Izvršnem svetu je odgovor pripravilo Ministrstvo za notranje zadeve.
O zaščiti pobeglih pripadnikov JA v Sloveniji

Še o postopku za pridobitev slovenskega
državljanstva
AURELIO JURI, delegat v Zboru občin, sprašuje Izvršni svet
Skupščine Republike Slovenije, kako to, da je za pridobivanje državljanstva potrebno toliko dokazil tudi za tiste prosilce (s stalnim bivališčem v Sloveniji na dan 23.12.1990), ki
so, spričo vojnih razmer v Jugoslaviji, v marsikaterem primeru težko dosegljiva. Ti isti prosilci so nato še obvezni
plačati 615 tolarjev takse, kar ni majhen denar, če pomislimo, da je dobršen del teh tudi na robu preživetja.«
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TONE KRAMARIČ,delegat v Zboru občin, je na 25. seji, (12.
septembra 1991) postavil vprašanje, kako je z zaščito prebeglih vojakov JA. Predlaga, da se prekličejo tiralice, ki so jih
izdali organi JA, tako da prebegli vojaki ne bi bili v skrbeh za
svojo usodo.
Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije v zvezi s tem
vprašanjem in predlogom ugotavlja naslednje:
Na vprašanje podobne vsebine, ki sta ga zastavila Matjaž Jež,
delegat v Zboru občin, in Anka Osterman, delegatka v Zboru
združenega dela Skupščine Republike Slovenije, je Izvršni
svet Skupščine Republike Slovenije že odgovoril (Poročevalec št. 23, str 65/66). Bistvo tega odgovora je, da akti, ki jih je
Republika Slovenija sprejela v zvezi z izvrševanjem vojaške
poročevalec

dolžnosti, zagotavljajo vojaškim obveznikom iz Republike
Slovenije, ki so zapustili JA na poziv pristojnih republiških
organov, pa tudi pred tem, popolno pravno varstvo na ozemlju Republike Slovenije. Pri tem so zlasti pomembne določbe
ustavnega zakona za izvedbo ustavnih amandmajev XCVI in
XCVII k ustavi Republike Slovenije na področju ljudske
obrambe (Ur. I. RS, št. 18/91) ter seveda ustavnega zakona za
izvedbo temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije (Ur. I. RS, št. 1/91 - leto I).
Iz navedenih aktov lahko ugotovimo, da pregon omenjenih
vojaških obveznikov na ozemlju Republike Slovenije ni
mogoč. Pristojni republiški organi za takšne postopke nimajo
pravne podlage, saj ravnanje vojakov, ki so zapustili JA, ni bilo
v nasprotju z veljavno republiško zakonodajo, varnostni in
pravosodni organi JA pa na ozemlju Republike Slovenije
nimajo več pristojnosti, da bi sami ali preko republiških organov zahtevali tak pregon. Vsaka tiralica, ki bi zahtevala pregon vojaškega obveznika, ki je zapustil JA, je za državne
organe Republike Slovenije zato pravno brez veljave. Tudi
v praksi, razen posamičnih poskusov med agresijo, ni primerov, da bi vojaški varnostni organi izvajali posamezne aktivnosti v zvezi s pregonom omenjenih vojaških obveznikov.
Seveda pa takšnega varstva, kot ga Republika Slovenija zagotavlja prebeglim vojakom na svojem ozemlju, realno ne more
zagotoviti na območju nekaterih drugih republik, kjer imajo
vojaški varnostni in pravosodni organi še določene pristojnosti. V tem smislu so pristojni republiški organi tem vojaškim
obveznikom dali tudi ustrezna opozorila.
Glede na navedeno Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije sodi, da ni treba sprejemati še kakšnih dodatnih pravnih
aktov ali odločitev o pravnem varstvu vojaških obveznikov, ki
so zapustili JA, saj obstoječi predpisi to v celoti zagotavljajo.
Za obravnavo v Izvršnem svetu Skupščine Republike Slovenije je odgovor pripravilo Ministrstvo za obrambo.
Kako gleda vlada na zaplembo slovenskega premoženja v drugih republikah?
VLADIMIR SLEJKO, delegat v Zboru občin, je na 25. seji
tega zbora, 12. septembra 1991, postavil naslednje delegatsko vprašanje:
»Vladi bi postavil vprašanje, kakšen je odnos vlade do
zaplembe slovenskega premoženja v drugih republikah oziroma v drugih državah, s katerimi smo bili skupaj v Jugoslaviji. Gre predvsem za Srbijo in tudi Hrvaško. Mislim, da bi
morala dati jasno stališče do tega. Na drugi strani bi celo
predlagal, da v določenih trenutkih uvedemo tudi recipročne ukrepe na zaplembo slovenskega premoženja.'
Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije na zastavljeno
vprašanje odgovarja naslednje:
V zvezi s plenjenjem slovenskega premoženja v drugih republikah, (*) zlasti v Srbiji, so bile do zdaj v dogovoru z Gospodarsko zbornico Slovenije opravljene naslednje pomembne
aktivnosti:
- predsednik Izvršnega sveta Skupščine Republike Slovenije
je dne 29. 3. 1991 naslovil na g. Dragutina Zelenoviča, predsednika Izvršnega sveta SKupščine Republike Srbije, pisni
protest zaradi riekorektnega ravnanja s predstavništvi slovenskih podjetij v Republiki Srbiji. V dopisu je bil poudarjen tudi
interes slovenske vlade, da bi se delegaciji vlad čim prej
srečali in dogovorili o odprtih problemih gospodarskega
sodelovanja in izraženo je bilo povabilo na srečanje delegacij
obeh vlad v Sloveniji za 5. 4. 1991;
- Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije je poslal dne
15. 7. 1991 dopis Zveznemu izvršnemu svetu in vladi Republike Bosne in Hercegovine z zahtevo po zagotovitvi spoštovanja osnovnega pravnega reda in v skladu z dogovori iz
skupne Brionske deklaracije. Zahteva se je nanašala na
plembe slovenskega premoženja v Srbiji, črni gori in Bosni in
Hercegovini;
- na pobudo Ministrstva za industrijo in gradbeništvo Republike Slovenije je bil dne 29. 7. 1991 na Ministrstvu za industrijo in gradbeništvo Republike Srbije sestanek, ki sta mu
prisostvovala ministra obeh vlad in večje število direktorjev
slovenskih in srbskih podjetij. Ti so v razgovoru obravnavali
vsa aktualna vprašanja medsebojnega gospodarskega sodeporočevalec

lovanja. Dogovorjene so bile aktivnosti za odpravo motenj,
zastojev in drugih problemov v medsebojnem gospodarskem
sodelovanju. Obravnavana pa so bila tudi vprašanja odtujevanja slovenskega premoženja v Republiki Srbiji. O navedenih
vprašanjih so bili še isti dan razgovori tudi na Gospodarski
zbornici in Službi družbenega knjigovodstva Republike Srbije;
- na zahtevo Gospodarske zbornice Slovenije sta bila v GZ
Jugoslavije dva sestanka (konec julija in v začetku septembra
1991), ki so mu prisostvovali predstavniki drugih republik.
Sprejeto je bilo skupno stališče do nemotenega pretoka
blaga, za pravni red in zavarovanje lastnine. Na tej osnovi je
GZ Slovenije pisno predlagala GZ Srbije in GZ Vojvodine, da
zahtevata od vlade Srbije preklic vseh predpisov in dejanj, ki
onemogočajo normalno gospodarsko sodelovanje med
obema republikama.
Rezultat vseh naštetih aktivnosti je bil, da je Republika Bosna
in Hercegovina v občini Banja Luka preklicala odlok z dne 8.
julija 1991, s katerim je ustavila in blokirala poslovanje devetnajstim slovenskim poslovnim enotam na svojem območju.
Žal pa se v Republiki Srbiji nadaljuje plenjenje slovenskih
poslovnih enot. Dosedanji dogovori o normaliziranju poslovnih odnosov med republikama pa so bili uresničeni samo
v obsegu izrazitejših interesov Republike Srbije, o vsem ostalem pa je ostalo pri obljubah, kar velja tako za dogovore na
vladni ravni kot tudi na ravni gospodarskih zbornic republik.
Napotilo gospodarstvu za .pravno ukrepanje v zvezi z odvzemi
premoženja slovenskim podjetjem v Srbiji' je izdelala in objavila Gospodarska zbornica Slovenije pod št. 25-5/91, dne 5.
aprila 1991.
Težave Republike Slovenije z Republiko Hrvaško zaradi njene
uredbe o prevzemanju in koriščenju počitniških domov ter
turističnih objektov, ki so v slovenski lasti, so deloma že
odpravljene. Razgovori o delnem angažiranju počitniških
zmogljivosti slovenskih podjetij na Hrvaškem, za nastanitev
beguncev iz hrvaških območij, kjer potekajo vojaški spopadi,
pa še potekajo in bodo glede na dosedanji razplet dogovorov
sporazumno dogovorjeni.
Evidenco o dosedanjih zaplembah slovenskega premoženja
v Republiki Srbiji vodi Gospodarska zbornica Slovenije, ki
0 tem redno seznanja tudi Izvršni svet Skupščine Republike
Slovenije.
S problemi prisvajanja slovenskega premoženja v Republiki
Srbiji je bil seznanjen na posebnem razgovoru v Ministrstvu
za zunanje zadeve, dne 23. 8. 1991, tudi član opazovalne
misije Evropske skupnosti g. Vitorio Ghidi; problem pa poznajo tudi g. Kučan, g. Drnovšek in g. Rupel, predstavniki
Republike Slovenije na mirovni konferenci v Haagu.
Večji del gospodarstva si je do sedaj prizadeval, da se v Sloveniji ne bi sprejemalo povračilne ukrepe do drugih republik,
kar je zastopala tudi Gospodarska zbornica Slovenije v svojih
stališčih, ker bi s tem dodatno zmanjšali plasmajske in
nakupne trge in si pokvarili poslovni ugled v Evropi, povečali
nezaposlenost, zmanjšali vrednost svojih podjetij z manjšim
trgom, pridobili pa ne bi ničesar. Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije se s takšnim stališčem gospodarstva in Gospodarske zbornice Slovenije strinja.
Za obravnavo v Izvršnem svetu Skupščine Republike Slovenije je mnenje pripravilo Ministrstvo za industrijo in gradbeništvo v sodelovanju z Ministrstvom za trgovino in Ministrstvom za zakonodajo.
(*)' Uredba o privremenoj zabrani razpolaganja odredjenim nepokret2ninama (Službeni glasnik Republike Srbije br. 49/91).
0dluka o mjerama za sprečavanje nastanka šteta pravnim i fizičkim
licima opštine Banja Luka, prouzrokovanim mijerama Republike Slovenije (Odluka Izvršnog odbora Skupštine opštine Banja Luka z dne 8.
7.
3 1991).
Uredba o preuzimanju u posjed i koriščenje odmarališta, hotela
1 drugih hotelsko-turističkih objekata i pokretnina koje se u njima
nalaze, na kojima pravi razpolaganja odnosno vlastništvo imaju ili jih
drže u posjedu poduzeća i druge pravne i fizičke osobe, koje imaju
sjedište izvan teritorija Republike Hrvatske (SI. I. RH, br. 43/91).
Vprašanja v zvezi z zastavami narodnosti
MARCEL ŠTEFANČIČ, delegat v Zboru občin, je pristojne
opozoril oziroma vprašal o tem, kako je z zastavami narodnosti. Istrska in reška Unija Italijanov sta namreč sprejeli
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sklep, da z zeleno-belo-rdeče tribarvnice umaknejo zvezdo,
s čimer pa ta postane identična italijanski državni zastavi.
Postavlja se vprašanje kako je z izobešanjem takšne
zastave povsod tam, kjer je to potrebno.
Na delegatsko vprašanje Izvršni svet Skupščine Republike
Slovenije odgovarja naslednje:
Po veljavnih predpisih je v Republiki Sloveniji na narodnostno
mešanih območjih dovoljena tudi uporaba zastav narodnosti.
Organi Republike Slovenije doslej uradno niso bili seznanjeni
s spremembo zastave italijanske narodnosti v Sloveniji. Italijanska Unija je ustrezno sporočilo poslala samo obalnim
občinam, in sicer v italijanščini in hrvaščini.
Če se je italijanska narodnost odločila, da je njena zastava
zastava Republike Italije, to ne sme vplivati na pravico manjšine do izobešanja njene zastave. Izobešati pa jo je treba
v skladu z veljavnimi predpisi skupaj z zastavo Republike
Slovenije, ki mora biti na častnem mestu.
Da bi zastava italijanske narodnosti lahko visela tudi sama, bi
jo bilo treba spremeniti tako, da bi se ločila od italijanske
državne zastave.
Za obravnavo v Izvršnem svetu Skupščine Republike Slovenije je odgovor pripravilo Ministrstvo za zunanje zadeve.
O garancijah za hranilne vloge občanov
MARCEL ŠTEFANČIČ, delegat v Zboru občin je postavil
delegatsko vprašanje o tem ali se lahko zgodi, da Republika
Slovenija ne bo garantirala tudi za dinarske vloge občanov,
kar se je že zgodilo z deviznimi vlogami.
V skladu z 19. členom Ustavnega zakona za izvedbo temeljne
ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike
Slovenije je Banka Slovenije prevzela jamstvo za dinarske
vloge v bankah na ozemlju Republike Slovenije. Za devizne
" vloga pa je prevzela jamstvo Republika Slovenija.
Težave posameznih bank pri izplačevanju deviz iz deviznih
vlog ne pomenijo, da republika zanje ne jamči. Jamstvo
pomeni, da bi Republika izplačala te vloge, če bi morala
banka v stečaj. Takšne primere smo v Sloveniji že imeli in
takrat so bile izpolnjene vse obveznosti, ki izvirajo iz jamstev
za dinarske in devizne vloge.
Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije se zaveda problemov, na katere opozarjate, in pripravlja spremembe na tem
področju, s katerimi bi ponovno vzpostavili zaupanje državljanov v bančni sistem.
Za obravnavo v Izvršnem svetu Skupščine Republike Slovenije je odgovor pripravilo Ministrstvo za finance.

Kako je z vpoklicem rezervistov v TO?
MILOŠ URBANČIČ, delegat Zbora občin Skupščine Republike Slovenije je 29. avgusta 1991, postavil vprašanje, zakaj
so nekateri vojaški obvezniki klicani na usposabljanje v teritorialno obrambo tudi trikrat ali več, kar ni ustrezno glede na
druge obveznike.
Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije odgovarja naslednje:
Nekateri vojaški obvezniki so bili dejansko že večkrat vpoklicani na usposabljanje v enote teritorialne obrambe. Na večkratno usposabljanje so bili vpoklicani zlasti:
- vojaški obvezniki-specialci za uporabo zahtevnejših tehničnih sredstev, za katere je predvideno daljše in večkratno
usposabljanje ter določene izkušnje;
- vojaški obvezniki, razporejeni v enote teritorialne
obrambe, namenjene za protizračno in protioklepno obrambo
ter za protidiverzantsko-teroristično dejstvovanje in nekatere
druge specifične naloge;
- vojaški obvezniki, razporejeni v enote teritorialne
obrambe, namenjene za zaščito pomembnejših objektov.
Na neenakomerno obremenitev vojaških obveznikov je torej
v prvi vrsti vplival razpored obveznikov na posamezne vojaškoevidenčne dolžnosti njihove specialnosti ter posebne
naloge enot. Še posebej to velja za obdobje naglega spremi34

njanja varnostnih razmer v širšem smislu. Postopno se popolnjuje tudi mobilizacijski razvoj enot teritorialne obrambe iz
rezervnega sestava vojnih enot JA v Republiki Sloveniji. Nove
enote pa je treba vsaj delno usposobiti. Končno je na neenakomerno obremenitev vplivala nedosegljivost posameznikov,
pa tudi prošnje podjetij in drugih organizacij za oprostitev
vojaških vaj zaradi nenadomestljivosti delavcev ter delno tudi
nedosegljivost v času šolskih počitnic in letnih dopustov.
Nekatere subjektivne pomanjkljivosti oziroma posamične primere večkratnih vpoklicev za popolnjevanje enot v teritorialni
obrambi pa Ministrstvo za obrambo ureja preko Republiškega
štaba za teritorialno obrambo in njemu podrejenih štabov, ki
usposabljanje operativno vodijo.
Za obravnavo v Izvršnem svetu Skupščine Republike Slovenije je odgovor pripravilo Ministrstvo za obrambo.
O gospodarskem sodelovanju z JA
JOŽE ZAKONJŠEK, delegat v Zboru občin, je od ministra
zahteval za industrijo in gradbeništvo, da poslance republiške skupščine podrobneje seznani z vsebino pogovorov, ki
jih je imel s predstavniki generalštaba JA in vojaškega
podjetja v Beogradu, v okviru nadaljnjega sodelovanja z JA
na področju proizvodnje vojaške opreme za izvoz ter
z »načinom reševanja transportnih težav in sodelovanja
med republikami, ki so vključene v proizvodne verige«.
Minister Izidor Rejc mu je poslal naslednji odgovor:
V letu 1991 sta bila s predstavniki vojno-gospodarskega sektorja ZSLO dva razgovora. Prvi je bil 30. 5. 1991 v Ljubljani,
drugi pa 4. 9. 1991 v Beogradu. Na obeh sestankih je bila
v ospredju analiza sodelovanja in odprte nerazrešene obveznosti ene in druge strani. Zlasti so bila v ospredju sledeča
vprašanja:
1. Perspektive sodelovanja in preusmeritev namenske industrije v civilno;
2. Zahteva slovenskih namenskih podjetij po takojšnjem plačilu neplačanih zapadlih terjatev;
3. Blokada vseh dobav zaradi agresije na Slovenijo.
Na sestanku 30. 5. 1991. je bilo dogovorjeno, da dela industrije, ki sodeluje v izvoznih projektih ni potrebno preusmeriti
v druge programe. Kazalo je, da so izvozni posli uspešni in
perspektivni. Drugi del namenske industrije je potrebno preusmeriti na druge kupce. Financiranje takšnega preusmerjanja
je ostalo odprto dasi je bila že 22. 5. 1991. izdelana okvirna
analiza stroškov preusmerjanja.
Glede izterjave neplačanih zapadlih obveznosti je bila podana
obljuba, da bo armada v okviru zmanjšanega dotoka sredstev
korektno plačevala vse kar bo dobavljeno po veljavnih pogodbah za leto 1991.
Na razgovoru v Beogradu 4. 9. 1991. je bilo v ospredju vprašanje blokade dobav zaradi agresije na Republiko Slovenijo.
Postavljena je bila zahteva, da se blokada odpravi. Pogoj za
deblokado je plačilo vseh zapadlih terjatev in nadaljnje poslovanje s predplačili. Vojski smo posredovali analizo neplačanih
terjatev.
Iz podatkov zbranih v dvajsetih podjetjih se vidi, da je bila do
1. 9. 1991. fakturirana vrednost blaga 685 mio din, neplačana
pa vsota 210 mio din.
Razmere v septembru 1991 kažejo, da bo težko še karkoli
izterjati, pa tudi nadaljevanje dobav je vprašljivo.
Razvoj dogodkov je potrebno spremljati in se sproti odločati
za tisti del dobav, ki kompletira izvozne posle za leto 1991.
ZBOR ZDRUŽENEGA DELA
Za koga so posojila za nabavo ozimnice
in kurjave
MIRKO KRAJEC, delegat v Zboru združenega dela, je pristojne vprašal, od kje bo vzet nadomestni denar za ugodne
pogoje pri kratkoročnih kreditih za nabavo kurjave in ozimnice ter opozoril, da teh kreditov v glavnem ne koristijo tisti
najbolj ogroženi sloji prebivalstva, katerim so ti krediti namenjeni.
poročevalec

Od Ljubljanske banke, Sektorja za poslovanje z občani, je
dobil naslednji odgovor:
V Ljubljanski banki d. d., Ljubljana, smo 16. 9. 1991 ponudili
posojila za nakup ozimnice. Doba vračanja posojila je do
6 mesecev. Obrestna mera je za dobo odplačevanja fiksna.
Sestavljena je iz revalorizacijskega dela in 5% letne realne
obrestne mere.
Gospod poslanec sprašuje, »od koga se nadomesti denar za
te ugodne pogoje«.
Pri določitvi navedene obrestne mere smo izhajali iz obrestnih mer za vezana sredstva občanov nad 3 mesece, ki jo
sestavlja revalorizacijski del in 3% letna realna obrestna mera,
in iz obrestne mere za vezana sredstva nad 6 mesecev, ki jo
sestavlja revalorizacijski del in 5% letna realna obrestna mera.
V zvezi z določilom o fiksni obrestni meri naj poudarimo, da ta
velja za vse kredite občanom z dobo vračila do 6 mesecev.
Obdelava kreditov oziroma mesečno spreminjanje obrokov
zaradi spremembe revalorizacijskega dela, je s stališča banke
prezahtevna in neracionalna. Samo določilo o fiksni obrestni
meri za kreditojemalca ni vedno ugodno - v primeru relativnega znižanja stopnje rasti cen, ki je podlaga za določitev
revalorizacijske stopnje. V primeru zvišanja te stopnje, kar se
je zgodilo v mesecu oktobru (revalorizacijska stopnja za september je znašala 8,8%, za oktober znaša 17%), pa je kredit,
najet v preteklem mesecu, relativno ugoden.
Nadalje se v poslanski pobudi navaja, »da krediti niso upravičeni, ker imajo določeno kvoto in ga uprabljajo le tisti, ki za te
kredite hitro izvedo.«
Ljubljanska banka, d. d. v Ljubljana v svoji ponudbi omogoča
najem posojila za ozimnico na podlagi dokumentacije. V tem
primeru ne gre za nikakršne »kvote«, ampak banka kreditira
posojilojemalca v celotnem znesku, razvidnem iz dokumentacije, v okviru posojilojemalčeve kreditne sposobnosti.
Za nakup ozimnice pri kmetih (brez dokumentacije), pa banka

odobri posojilo do 12.000 din glede na posojilojemalčevo
kreditno sposobnost. Znesek 12.000 din je izračunan na podlagi statističnih podatkov za nakup ozimnice (premog,
jabolka, krompir, drva...) za štiričlansko družino.
Kreditne zahtevke sprejema Ljubljanska banka d. d. vsak dan,
celotno obdobje omejene ponudbe.
Zaradi nepričakovano velikega števila zahtevkov so v nekaterih enotah začasno le omejili čas sprejemanja vlog. Z namenom, da bi lahko odobrili čim večje število kreditov v čimkrajšem času, smo pooblaščene enote kadrovsko in tehnično
okrepili. Vendar vsaka priprava dokumentacije za sklenitev
pogodbe zahteva določen čas.
Vsi vloženi zahtevki so bili realizirani. Ljubljanska banka ni
nikoli omejila kvote za ta namen kreditiranja.
Ob uvedbi nove ponudbe smo poskrbeli tudi za ustrezno infor- ^
miranost, in sicer: 17. 9. 1991 v stalni rubriki Ljubljanske
banke d. d. na RGL, 20. 9. 1991 v časopisu Neodvisni dnevnik
ter dajali pojasnila na bančnih okencih. Tako so posojila
dostopna vsem interesentom in ne le tistim, ki za njih hitro
izvedo.
Poslanec g. Kranjec ugotavlja, da krediti niso pravični, ker ne
pridejo do tistega najrevnejšega sloja, ker imajo le-ti premajhno osnovo ali so celo brez zaposlitve.
Vsaka banka pri kreditiranju upošteva rizičnost naložbe. V ta
namen so vsi krediti zavarovani. Načini zavarovanja so
različni. V kolikor stranka ni zaposlena, lahko najame kredit
na podlagi zastave obveznice Republike Slovenije, I. emisija,
ali na podlagi zastave deviznih sredstev. Analiza podatkov je
v Ljubljanski banki d. d., pokazala, da je najelo posojilo 42%
strank s plačo do 10.000 din, 47% strank s plačo do 15.000 din
in le 11% strank s plačo nad 15.000 din.
Zgoraj navedena pojasnila in odziv varčevalcev kažejo, da je
bila poslovna odločitev banke o pogojih kreditne ponudbe za
ozimnico pravilna.

DELEGATSKE POBUDE

DRUŽBENOPOLITIČNI ZBOR
MNENJE
Odbora za kulturo in varstvo kulturne dediščine
na pobudo Stanka Suserja, delegata v Družbenopolitičnem zboru, v zvezi s odstranitvijo kipov
in slik vodij revolucije
Odbor za kulturo in varstvo kulturne dediščine na ravni
Skupščine Republike Slovenije na seji dne 9. 9.1991 obravnaval delegatsko pobudo delegata Družbenopolitičnega zbora
Stanka Buserja, ki se »nanaša na odstranitev kipov in slik
vodij revolucije. Delegat Stanko Buser meni, da je treba umetniške stvaritve naših znanih umetnikov ustrezno zaščititi ter
jih zavarovati pred uničenjem. Predlaga, naj se slike in kipi
shranijo v večjih krajin na določena mesta (v Ljubljani je tak
kraj lahko Muzej revolucije ali prostor pred muzejem).
V razpravi so člani odbora opozorili, da so o problematiki
odstranitve kipa Josipa Broza-Tita iz Skupščine Republike
Slovenije razpravljali na seji 23. 10. 1990, ko so se zavzeli za
korekten in kulturen način odstranjevanja simbolov in umetniških del na ustrezno lokacijo.
Odbor meni, da je treba slike in predmete, ki pomenijo umetniško oziroma zgodovinsko vrednost, prepustiti v hrambo in
upravljanje pristojnim organizacijam v skladu z določbami
zakona o naravni in kulturni dediščini (Ur. I. SRS, št. 1/81 in
41/86).
poročevalec

DOPOLNILNO STALIŠČE
Ministrstva za zdravstvo, družino in socialno varstvo do pobude Janka Halba, delegata v Družbenopolitičnem zboru, za uporabo slovenskega
jezika v izvidih in drugih zdravstvenih dokumentih (*)
Ministrstvo za zdravstvo, družino in socialno varstvo je posredovalo še dopolnilno stališče na pobudo Janka Halba, ki ga je
prejelo od Slovenskega zdravniškega društva in se glasi:
Pozdravljamo poslansko pobudo, ki se zavzema za slovenščino v medicinski dokumentaciji. Menimo sicer, da ni mogoče
od zdravnikov zahtevati dosledno pisanje diagnoz v slovenščini, pač pa, da je ostali zapis, ki daje bolniku in svojcem,
včasih tudi uradnim organom, vse potrebne podatke v lepem
in razumljivem slovenskem jeziku. Nikakor ni sprejemljiva
marsikje še vedno uveljavljena praksa, da je zdravniški zapis
v srbohrvaščini ali v »ilirsko« spakedrani slovenščini.
Zahtevamo lahko (in celo moramo), da zdravniki naš jezik
v celoti obvladajo in se v njem tudi brez napak izražajo.
(*) OPOMBA: Prvi del odgovora je bil objavljen v Poročevalcu št. 23, ki je izšel 18. 9. 1991
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MNENJE
o pobudi Izvršnega sveta Skupščine Republike
Slovenije Janeza Lampreta, delegata v Družbenopolitičnem zboru, v zvezi z dopolnitvijo carinskega zakona
Gospod Janez Lamprel je v Družbenopolitičnem zboru
Skupščine Republike Slovenije dal pobudo, da Ministrstvo za
zunanje zadeve in Ministrstvo za finance čim prej pripravita
dopolnitev carinskega zakona, po katerem bi bile dobrodelne
organizacije, med njimi tudi slovenska KaritaS, oproščene
plačila carinskih dajatev za blago, ki ga prejmejo iz tujine kot
pomoč za ljudi v stiski. O navedeni pobudi Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije meni naslednje:
Carinski zakon (Ur. I. SFRJ, št. 34/90 — prečiščeno besedilo)
določa v členu 29, točka 1, podtočka 2, da so plačila carine
oproščeni »državni organi, organizacije združenega dela,
podjetja, skupnosti in druge organizacije za blago, ki ga
brezplačno dobijo iz tujine za znanstvene, prosvetne, kulturne, športne, humanitarne, zdravstvene in socialne
namene.. .<• V carinskem zakonu je torej predvidena oprostitev plačila carine za blago, ki ga dobrodelne organizacije
brezplačno prejmejo iz tujine kot pomoč za ljudi v stiski. Tako
je tudi slovenska Karitas s svojimi enotami kot dobrodelna
organizacija za blago, ki ga prejme iz tujine kot pomoč za ljudi
v stiski, oproščena plačila carine.
Zato Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije meni, da ni
razlogov za dopolnitev carinskega zakona.
Za trditev v vprašanju g. Lampreta, da je blago po več mesecev ležalo na carini, prosimo za konkretne podatke (carinarnica, kje je blago ležalo, čas, ko je ležalo in za kakšno blago je
šlo). Le na ta način bo možno osvetliti vzroke in zaplete.
Za obravnavo v Izvršnem svetu je odgovor pripravilo Ministrstvo za zunanje zadeve.
ODGOVOR Ministrstva za delo na pobudo
Janeza Gajška, delegata v Družbenopolitičnem
zboru, v zvezi z ustrezno dopolnitvijo delovne
zakonodaje
Gospod Janez Gajšek, delegat v Družbenopolitičnem zboru
Skupščine Republike Slovenije, v delegatski pobudi ugotavlja
ohlapnost veljavne zakonodaje glede omejevanja izvajanja
del tujih državljanov, zlasti pri izvajanju investicijskih del tujih
pravnih oseb v Sloveniji ter predlaga ustrezno dopolnitev
zakonodaje v smislu čimvečjega zaposlovanja naših delavcev.
V zvezi z navedeno ugotovitvijo in predlogom menimo naslednje:
Slovenija, kot republika v okviru države Jugoslavije, ni imela
republiških predpisov, ki bi urejali navedeno problematiko.
Izvajanje investicijskih del v naši državi po tujih pravnih osebah se ureja z zveznim zakonom o zunanjetrgovinskem poslovanju, vendar le-ta ne vsebuje omejitvenih določb glede izvajanja del po tujih državljanih. Posebej je z zvezno Uredbo
o natančnejših pogojih za odpiranje in delo predstavništev
tujih oseb v Jugoslaviji urejeno zaposlovanje v predstavništvih tujih firm, vendar tudi ta uredba nima omejitvenih
določb glede dela tujih državljanov v teh predstavništvih oziroma določb, ki bi zavezovale zaposlovanje naših državljanov.
Po Ustavnem zakonu za izvedbo temeljne ustavne listine
o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije, se do
izdaje ustreznih predpisov v Republiki Sloveniji uporabljajo
kot republiški predpisi tisti zvezni predpisi, ki so veljali
v Republiki Sloveniji ob uveljavitvi tega zakona.
Nedvomno se strinjamo, da navedena zvezna predpisa, ki se
kot republiška uporabljata v prehodnem obdobju, ne določata
zaščitnih norm glede zaposlovanja naših državljanov pri tujih
osebah, ki izvajajo delo na območju Slovenije, zato bo to
predmet ureditve nove slovenske zakonodaje.
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ODGOVOR
Izvršnega sveta Skupščine Republike Slovenije
na pobudo dr. Draga Plešivčnika, delegata
v Družbenopolitičnem zboru, za pripravo poročila o vrstah poškodb pri ubitih v oboroženem
spopadu na Slovenskem
Na nadaljevanju 25. seje družbenopolitičnega zbora Skupščine Republike Slovenije 26. septembra 1991 je dr. Drago
Plešivčnik dal pobudo, da pristojna služba Izvršnega sveta
Skupščine Republike Slovenije pripravi poročilo o vrstah
poškodb pri ubitih v oboroženem spopadu (vojni?) na Slovenskem junija in julija 1991.
Delegat dr. Drago Plešivčnik je dal pobudo v interesu priprave
ocene sanitetno-taktičnih ukrepov.
Podatkov o vrstah poškodb ministrstvo za obrambo in Republiški štab za teritorialno obrambo nista zbirala. Za potrebe
poizvedovalne službe Rdečega križa Slovenije so se zbirali
podatki o umrlih in ranjenih za obveščanje svojcev in te
informacije ne vsebujejo vrste poškodb ali vzrokov smrti.
O ranjenih so se svojci lahko pozanimali v kriznih štabih
zdravstvenih organizacij.
V vojni za Slovenijo je umrlo 5 pripadnikov teritorialne
obrambe in 4 pripadniki organov za notranje zadeve. V bojih
je bilo ranjenih 42 pripadnikov teritorialne obrambe in 21
pripadnikov organov za notranje zadeve. O vzrokih smrti pa bi
najbrž imel podrobnejše podatke Inštitut za patologijo in
sodno medicino Univerzitetnega kliničnega centra, ki izdaja
obdukcijske zapisnike naročniku le-teh, na prošnjo svojcev
pa tudi njim.
Za obravnavo v Izvršnem svetu je odgovor pripravilo Ministrstvo za obrambo.
ODGOVOR
Izvršnega sveta Skupščine Republike Slovenije
na pobudo dr. Draga Plešivčnika, delegata
v Družbenopolitičnem zboru in Andreja Železnika, delegata v Zboru občin, v zvezi s pojavom
razpok na dnu akumulacijskega jezera Hidroelektrarne Golica—Koralpe
Delegat Zbora občin Andrej Železnik in delegat Družbenopolitičnega zbora dr. Drago Plešivčnik, sta v zvezi s pojavom
razpok na dnu akumulacijskega jezera HE Golica dala naslednjo pobudo:
- da Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije ponovno
zahteva varnostno preverbo pregrade hidroelektrarne tako
s strani naših kot avstrijskih strokovnjakov in o dogodku ter
ugotovitvah oz. rezultatih včerajšnjega obiska hidroelektrarne
z naše strani celovito obvesti skupščino in javnost.
- Zahtevamo tudi, da Elektrogospodarstvo Slovenije kot partner avstrijske družbe Keiag pri gradnji HE Golica pojasni
svojo vlogo pri obveščanju javnosti ob tem in morebitnih
podobnih dogodkih.
- Pričakujemo, da bo v podobnih primerih Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije poskrbel za pravočasno, celovito
obveščanje, da prizadeti in javnost ne bodo prepuščeni delnim informacijam, kot je bilo zdaj.
- Skupščinski komisiji za varstvo okolja predlagamo, da na
osnovi poročila Izvršnega sveta Skupščine Republike Slovenije preveri novo nastali položaj, predlaga ukrepe za zaščito
prebivalcev bistriškega jarka in Mute ter ugotovi odgovornost
za omenjeno pomanjkljivo obveščanje.
Dobila sta naslednji odgovor:
V zvezi z zahtevo po ponovni varnostni preverbi pregrade je
treba pojasniti, da so v letu 1991 strokovne institucije, ki
delujejo v Sloveniji, to so Seizmološki zavod Republike Slovenije, Elektroprojekt Ljubljana in Geološki zavod Republike
Slovenije oziroma njihovi strokovnjaki - dr. Lapajne, ing.
Premru in ing. Janežič, opravile strokovno revizijo varnosti
pregrade HE Golica. Vsa strokovna mnenja na podlagi predhodno opravljenih meritev seizmološke, seizmotektonske in
gradbene varnosti pregrade so bila predložena Skupščini
poročevalec

Republike Slovenije in objavljena v Poročevalcu Skupščine,
št. 20/91, ravno tako pa je takratni Republiški sekretariat za
varstvo okolja in urejanje prostora objavil širši prispevek tudi
v Delu - v rubriki Znanje za razvoj dne 15. 5.1991. V juniju pa
je Geološki zavod Slovenije izvedel dodatne geofizikalne
— seizmične meritve na pregradi. Meritve so pokazale, da je
pregrada grajena vsaj za 7. st. MSK. Varnost pregrade pa je
med drugim nadzorovana tudi preko monitoringa za opazovanje in registriranje potresnih pojavov, in sicer na slovenski
strani akumulacije.
Slovenski predstavniki, in sicer namestnik ministra za varstvo
okolja in urejanje prostora mag. Mitja Bricelj, dr. Janez
Lapajne s Seizmološkega zavoda Republike Slovenije in dr.
Stanko Buser, predestavnik Zelenih Slovenije, so obiskali
sedež KELAGA v Celovcu, na pobudo Ministrstva za varstvo
okolja in urejanje prostora. Opozoriti je treba, da ministrstvo
ni bilo uradno obveščeno o stanju pregrade. Obisk je bil
v javnih sredstvih širše predstavljen v časopisju in na slovenski televiziji. Ogledu in razpravi so prisostvovali tako predstavniki občine Radlje ob Dravi kot tudi prebivalci Bistriškega
jarka na sami pregradi. Sledila sta tudi ogled Bistriškega jarka
na slovenski strani in pogovor naših strokovnjakov s tamkajšnjimi prebivalci.
O tistem delu prvega vprašanja v delegatski pobudi, ko se
predlaga ponovna varnostna preverba pregrade, je svoje strokovno mnenje dal tudi dr. Lapajne s Seizmološkega zavoda.
V njem takole opredeljuje problem: 'Razpokana in preperela
cona oz. natančneje zelo prepereli predeli v njej, ki so v kameninski podlagi pregrade, so geološko tektonski, inženirsko
geološki, hidrogeološki, hidrološki ter geotehnični problem in
v okviru slednjega predvsem problem tehnologije injektiranja.' Dr. Lapajne je mnenja, da kot geofizik sicer ne more
presojati celovitosti tega problema. Glede na seznanjenost
s podobnimi problemi pa ugotavlja, da sam pojav ni nič
izrednega, saj se taki in večji problemi pojavljajo pri večini
velikih geotehničnih posegov v naravo. Težave v zvezi z razpokano cono in uhajanjem vode bo možno odpraviti z injektiranjem oz. zatesnitvijo obravnavane prepustne cene.
Elektrogospodarstvo pa pojasnjuje naslednje:
Vloga Elektrogospodarstva Slovenije do patnerja avstrijske
družbe KELAG je določena z medsebojno pogodbo, sklenjeno 18.11. 1988 med JUGELOM - EGS - KELAGOM. Po tej
pogodbi vodi vsa dela pri gradnji tega objekta KELAG. Po
dogovoru pa EGS pomaga pri urejanju zadev na slovenskem
ozemlju.
V smislu navedenega je KELAG prevzel obveznosti na razgovorih konec junija 1991, da o problemih precejanja v osnovni
hribini obvesti slovenske upravne organe. Na podlagi poročil
na avstrijski televiziji 21. 9.1991 je KELAG dal izjavo Dnevniku
- izjava je bila objavljena 23. 8. 1991. EGS je posredoval prvo
informacijo Večeru dne 23. 8. 1991, podobno poročilo pa 24.
8. 1991. Oba dnevnika sta o problematiki in o obisku slovenske delegacije izčrpno poročala 28. in 29. avgusta 1991.
Komisiji Skupščine Republike Slovenije za varstvo okolja in
naravno dediščino je že bil predložen eleborat KELAGA Injektiranje na pregradi HE Golica. Ministrstvo za varstvo okolja in
urejanje prostora pa ji je predlagalo, da problematiko Golice
uvrsti na dnevni red ene prihodnjih sej.
Za obravnavo v Izvršnem svetu Skupščine Republike Slovenije je mnenje pripravilo Ministrstvo za varstvo okolja in
urejanje prostora v sodelovanju z Elektrogospodarstvom
Slovenije.
MNENJE
Izvršnega sveta Skupščine Republike Slovenije
o pobudi Ignaca Poljanarja in Jožefa Školča,
delegatov v Družbenopolitičnem zboru, za spremembo zakona o vojaški dolžnosti
Ignac Poljanar, vodja poslanskega kluba Slovenskih krščanskih demokratov, je na zasedanju Družbenopolitičnega zbora
Skupščine Republike Slovenije 11.9. 1991 v imenu poslanskega kluba dal pobudo za spremembo zakona o vojaški
dolžnosti v delu, ki se nanaša na uveljavljanje pravice do
ugovora vesti vojaški dolžnosti. V pobudi ugotavljajo, da
zakon trenutno omogoča uveljavljanje ugovora vesti le naborporočevalec

nikom, ne pa tudi tistim, ki so nabor in služenje vojaškega
roka opravili pred sprejetjem tega zakona. Ti so zato v neenakopravnem položaju nasproti tistim, ki so oziroma bodo opravili civilno službo, saj so oproščeni dolžnosti služiti v rezervnem sestavu, prvi pa ne. Upoštevajoč navedeno, poslanski
klub Slovenskih krščanskih demokratov predlaga spremembo
zakona o vojaški dolžnosti, ki naj omogo.či uveljavljanje pravice do ugovora vesti vojaški dolžnosti tudi tistim vojaškim
obveznikom v rezervnem sestavu, ki so vojaški rok odslužili
po starem zakonu o vojaški obveznosti, s čimer bo zagotovljena enakopravnost vseh vojaških obveznikov.
Tej poslanski pobudi se pridružuje tudi poslanski klub Liberalno demokratske stranke (pobuda z dne 12. 9. 1991).
V pobudi navajajo, da je treba pravico do ugovora vesti
vojaški dolžnosti zagotoviti tudi tistim, ki bodo vojaški rok
odslužili po sedaj veljavnem zakonu o vojaški dolžnosti.
Menijo namreč, da je poleg argumentov poslanskega kluba
Slovenskih krščanskih demokratov treba upoštevati, da se
posameznikova stališča, vrednote ipd. spreminjajo, spreminjajo pa se tudi okoliščine izpolnjevanja vojaške dolžnosti.
Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije ugotavlja naslednje:
Pobude z enako vsebino so bile prisotne že ob sprejemanju
zakona o vojaški dolžnosti aprila letos. Tako je bilo k predlogu
zakona predlaganih več amandmajev (LDS), ki naj bi omogočili uveljavljanje ugovora vesti vojaški dolžnosti tudi preostalim kategorijam vojaških obveznikov in ne le nabornikom ob
naboru. Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije teh pobud
ni podrl, in to tako iz formalnih kot tudi vsebinskih razlogov.
Temu je sledila tudi Skupščina Republike Slovenije in predlaganih amandmajev ni sprejela.
Razlogi, na katere je Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije oprl svoje stališče do predlaganih amandmajev, so aktualni tudi sedaj.
Urejanje ugovora vesti vojaški dolžnosti v zakonu o vojaški
dolžnosti temelji na tretjem odstavku 7. člena ustavnega
zakona za izvedbo ustavnih amandmajev XCVI in XCVll
k ustavi Republike Slovenije na področju ljudske obrambe
(Ur. I. RS, št. 35/90, 10/91, 20/91). Le-ta določa, da je_v Republiki Sloveniji priznana pravica do ugovora vesti vojaški dolžnosti, na podlagi katere je mogoče dolžnost služiti vojaški rok
nadomestiti s služenjem v civilnih službah, civilna služba pa
ne more biti daljša od vojaške službe. Ustavni zakon torej
v okviru pravice do ugovora vesti omogoča le nadomestitev
dolžnosti služenja vojaškega roka s služenjem v civilnih službah (civilna služba kot nadomestilo vojaškemu roku), ne pa
tudi širše. Urejanje pravice do ugovora vesti vojaški dolžnosti
vojakom med služenjem vojaškega roka ter vojaškim obveznikom v rezervnem sestavu v zakonu o vojaški dolžnosti bi bilo
tako torej v nasprotju z navedeno določbo ustavnega zakona.
Veljavne rešitve, povezane s pravico do ugovora vesti, so
določen kompromis med dvema skrajnima zahtevama; prvo,
da je treba ugovor vesti vojaški dolžnosti omogočiti komur
koli, kadar koli in iz katerih koli razlogov (praktično ukinitev
vojaške dolžnosti) in drugo, da je treba ta institut urediti čim
bolj restriktivno. Predlagana pobuda je bližja prvi zahtevi, ki
pa nima podlage niti v veljavni ustavi.
Vprašanje enakopravnosti med tistimi, ki so opravili civilno
službo in so na tej podlagi oproščeni obveznosti služenja
v rezervnem sestavu, ter preostalimi vojaškimi obvezniki, ki te
možnosti nimajo, je mogoče zastaviti tudi drugače. Sedanja
opredelitev, da trajanje civilne službe ne more biti daljše od
trajanja vojaškega roka, že v osnovi v neenakopraven položaj
postavlja vojaške obveznike, ki ne uveljavljajo pravice do
ugovora vesti nasproti tistim, ki to pravico uveljavljajo. Prvi so
namreč po odsluženem vojaškem roku dolžni izpolnjevati še
dolžnost v rezervnem sestavu, drugi pa so te dolžnosti oproščeni. Uveljavitev te pravice tudi za preostale kategorije vojaških obveznikov bi neenakopravnost med obvezniki še povečala, saj bi se lahko srečali z veliko večjim številom oseb, ki bi
bile na podlagi uveljavljene pravice do ugovora vesti oproščene izpolnjevanja dolžnosti v rezervnem sestavu, vojaški
obvezniki, ki te pravice ne bi mogli ali želeli, pa bi te dolžnosti
še vedno morali izpolnjevati. Poudariti je treba, da je sedanja
ureditev pravice do ugovora vesti vojaški dolžnosti v Republiki Sloveniji ena najbolj liberalnih, da večina evropskih
držav določa daljšo civilno službo, kot pa je vojaški rok.
Poleg tega je težko slediti ugotovitvi poslanskega kluba Libe37

ralno demokratske stranke, ki kot argument za uveljavitev
predlagane pobude navaja tudi dejstvo, da se posameznikova
stališča in vrednote lahko spreminjajo ter da na ta stališča
lahko vplivajo tudi spremenjene okoliščine izpolnjevanja vojaške dolžnosti. Podlaga za uveljavitev ugovora vesti vojaški
dolžnosti naj bi bilo nasprotovanje uporabi orožja v vseh, ne
pa le ob določeni)? (zaostrenih) okoliščinah.
Obstoječa liberalna ureditev vojaške dolžnosti, vključno s pravico do ugovora vesti vojaški dolžnosti, bo v Republiki Sloveniji v celoti uveljavljena šele v letu 1991. Tedaj bo možno
pridobiti tudi posebne izkušnje o intenzivnosti posameznih
rešitev. Kakršno koli spreminjanje obstoječe zakonodaje pa bi
pomenilo le spreminjanje normativne ureditve, ne da bi se
nujnost sprememb potrdila tudi v praksi.
Ob upoštevanju navedenega Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije meni, da pedlagana pobuda za spremembo
zakona o vojaški dolžnosti trenutno nima niti formalne niti
vsebinske podlage.
Za obravnavo v Izvršnem svetu je mnenje pripravilo Ministrstvo za obrambo.
MNENJE
Sveta za varstvo človekovih pravic in temeljnih
svoboščin k pobudi mag. Dušana Semoliča,
delegata v Družbenopolitičnem zboru, v zvezi
s poslabševanjem delavčevega materialnega in
socialnega položaja
Svet za varstvo človekovih pravic in temeljnih svoboščin je na
9. seji, dne 10. oktobra 1991 obravnaval pobudo, ki jo je dal
delegat Dušan Semolič na seji Družbenopolitičnega zbora
Skupščine Republike Slovenije, dne 26. 9. 1991. Svet je
pobudo prejel s pismom predsednika Družbenopolitičnega
zbora s prošnjo, da se opredeli do navedene pobude.
Pobuda vsebuje splošno oceno trenutnega materialnega,
socialnega in pravnega položaja delavcev v Republiki Sloveniji ter predloge za preprečitev nadaljnjega poslabševanja
stanja na tem področju.
Svet meni, da je pobuda v načelu upravičena in legitimna,
problemi, na katere opozarja, pa resni in zaslužijo temeljito,
na podatkih utemeljeno, obravnavo. Vprašanja, ki so navedena v pobud, lahko posegajo tudi na področje človekovih
pravic in temeljnih svoboščin. Splošna deklaracija človekovih
pravic, ki jo je sprejela Generalna skupščina Združenih narodov, v 22. členu določa, da ima vsakdo, kot član družbe,
pravico do socialne varnosti in pravico do uživanja ekonomskih, socialnih in kulturnih pravic, nepogrešljivih za njegovo
dostojanstvo in svoboden razvoj njegove osebnosti,
s pomočjo prizadevanj in v skladu z ureditvijo v državi. Mednarodni pakt o ekonomskih, socialnih in kulturnih pravicah
v 7. členu zavezuje države, podpisnice tega pakta, da priznavajo vsakomur pravico do delovnih pogojev, ki zagotavljajo
človeka vredno življenje zanj in za njegovo družino, v skladu
z določbami tega pakta.
Pobuda je preveč splošna, da bi na tej podlagi Svet za varstvo
človekovih pravic in temeljnih svoboščin lahko ukrepal. Na
splošni ravni je Svet že opozarjal tudi na ta vprašanja v svojih
predlogih k osnutku Ustave Republike Slovenije in v nekaterih
pobudah za spremembe v zakonodaji. V konkretnih primerih
pa lahko Svet ukrepa, ko razpolaga s konkretnimi podatki
o kršitvah predpisov ali o drugih zlorabah, ki pomenijo tudi
kršitev temeljnih človekovih pravic in svoboščin. V vsakem
primeru pa bo Svet še naprej spremljal razmere na področjih,
ki jih navaja delegatska pobuda in ukrepal v skladu s svojimi
zakonskimi pristojnostmi, ko bi imel konkretne podatke
o kršitvah na tem področju.
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ODGOVOR
Ministrstva za zdravstvo, družino in socialno varstvo na pobudo mag. Dušana Semoliča, delegata
v Družbenopolitičnem zboru, za skupščinsko
razpravo o vse težjem socialnem in materialnem položajem delavcev zaposlenih v zdravstvu in socialnem skrbstvu
Ker je odgovor na pobudo oziroma predlog mag. Dušana
Semoliča enak odgovoru Izvršnega sveta Skupščine Republike Slovenije sindikatom s področja zdravstvenega varstva
in socialnega skrbstva, mu je Ministrstvo za zdravstvo, družino in socialno varstvo posredovalo kar ta odoovor
Ad. 1.
Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije ponavlja, da je
glede na oceno razmer v zdravstvu že v mesecu juniju sprejel
sklep o valorizaciji sredstev v višini 18,5% za bruto osebne
dohodke in 38% za materialne stroške. Realizacija te odločitve je bila zaradi znanih razmer koncem meseca junija in
v začetku meseca julija odložena do konca meseca julija in
v avgust.
V mesecu juliju so bila zagotovljena sredstva, ki so pokrivala
valorizacijo osebnih dohodkov, v mesecu avgustu pa tudi
sredstva za materialne stroške. TakcS je bilo v mesecu juniju
nakazano za program zdravstvenega varstva 880 mio din,
v mesecu juliju 980 mio din, v mesecu avgustu 1.250 mio din
in v mesecu septembru 1.420 mio din. Vsi zdravstveni zavodi
so v mesecu avgustu ter septembru prejeli plačila za opravljene zdravstvene storitve po višjih - valoriziranih cenah s 1.
7.1991. V cenah, ki veljajo od 1. 7.1991 dalje, so pri zdravstvenih zavodih upoštevani enaki izhodiščni osebni dohodki kot
veljajo za delavce v državni upravi in drugih družbenih dejavnostih. Valorizacija sredstev za zdravstveno varstvo s 1. 9.
1991, ki se nanaša na osebne dohodke (36,3%), tudi pomeni
enako višino izhodiščnih osebnih dohodkov za zdravstvo kot
za delavce v državni upravi in drugih družbenih dejavnostih.
V okviru povečanega proračuna s 1. 9. 1991 od 10,6 milijard
dinarjev na 14 milijard dinarjev za zdravstveno varstvo, bodo
zdravstveni zavodi prejeli sredstva iz naslova poračuna za I.
polletje 1991. Renominacija proračuna namre<i,dopušča, da
za I. polletje 1991 povečamo cene za cca 7% za zdravstvene
storitve. Poračuni glede na višje cene bodo upoštevali tudi
opravljen obseg dela v I. polletju.
Nakazilo 600 mio din je pomenilo skrajšanje plačila zdravstvenih storitev zavodom za cca 10 dni. Zdravstveni zavodi v povprečju dobivajo plačila za opravljene storitve s 30-35 dnevnim
zamikom. V mesecu septembru se je ta rok skrajšal na 20-25
dni.
Višina nakazil posameznim zdravstvenim zavodom je bila
odvisna od vrednosti programa in že prejetih plačil do 18.
septembra 1991. Dokazila o posameznih nakazilih so na voljo
v knjigovodstvu Republiške uprave za zdravstveno varstvo
- Centrale in območnih enot.
Ad, 2.
Podpis generalne kolektivne pogodbe za negospodarstvo je
bil pogoj za podpis panožnih kolektivnih pogodb. Glede na to,
da je bila generalna kolektivna pogodba za negospodarstvo
podpisane šele v petek 27. 9. 1991, ni bilo možno nadaljevati
dela na kolektivni pogodbi za zdravstvo in socialno varstvo.
Podpis kolektivne pogodbe za negospodarstvo ter že vsklajena razmerja v tarifnem delu panožne kolektivne pogodbe za
zdravstvo in socialno varstvo dajeta realne možnosti za njen
skorajšnji podpis.
Primerjava rasti osebnih dohodkov v obdobju med posamezno dejavnostjo in gospodarstvom za določeno obdobje je
strokovno nekorektno, če ne upoštevamo dosežene ravni na
začetku tega obdobja. Po metodologiji Zavoda za makroekonomske analize in razvoj Republike Slovenije iz leta 1979 bi
naj bilo razmerje med zdravstvenim varstvom in gospodarstvom v osebnih dohodkih na ravni indeksa 121. Izplačani
osebni dohodki za mesec december 1990 so bili na ravni
indeksa 157, za vse leto 1990 na ravni indeksa 138, za obdobje
I. polletja 1991 pa na ravni indeksa 124.
Podatki periodičnih obračunov zdravstvenih zavodov za I.
polletje 1991 kažejo, da so bili izplačani osebni dohodki
poročevalec

v večini zdravstvenih zavodov višji kot so predvidevali izračuni, izhajajoč iz izhodiščnih osebnih dohodkov, ki veljajo za
delavce v državni upravi (BOD 4831 din). Izplačila v posameznih zdravstvenih zavodih so seveda različna, praviloma so
v bolnišnicah višja kot v osnovnem zdravstvu, če izhajamo iz
primerjav dejanskih izplačil in izračunov osebnih dohodkov
po kriterijih za delavce v državni upravi. Pri primerjavah je
potrebno upoštevati, da zdravstveni zavodi dobivajo tudi do
20% prihodka iz naslova opravljenega dela za druge plačnike.
Zdravstveni zavodi tudi različno odstopajo glede na število
zaposlenih v okviru planiranega obsega dejavnosti, ki ga
plača proračun.
Če primerjamo izplačane osebne dohodke za I. polletje 1991
in dohodke, izračunane na podlagi zagotovljenih sredstev
v proračunu za I. polletje 1991, pomenijo dejanska izplačila
tudi do 70% več izplačanih sredstev za osebne dohodke.
Zmanjševanje izplačil osebnih dohodkov, ki ga navaja stavkovni odbor, v mesecu juliju in avgustu v posameznih zdravstvenih zavodih ne dosega preveč izplačanih sredstev za I.
polletje 1991.
Ob tem Izvršni svet nikakor ne trdi, da so izplačani osebni
dohodki v zdravstvenih zavodih visoki, še posebno, če upoštevamo osebne dohodke zdravnikov, vendar velja, da je
presežena izplačana masa sredstev za bruto osebne dohodke
glede na veljavne kriterije v državni upravi, ki jih jemljemo kot
element cene zdravstvenih storitev. Zdravstveni zavodi pa
seveda lahko, glede na svojo odločitev, izplačujejo višje
osebne dohodke za posamezne profile delavcev, še posebej,
če to lahko dosežejo z racionalnejšo organizacijo poslovanja
in gospodarnim ravnanjem.
V ceni zdravstvenih storitev je bil vkalkuliran regres za letni
dopust v letu 1991 za delavca bruto 5.500 dinarjev, enako kot
to velja za delavce v državni upravi. V večini zavodov je bil
izplačan višji regres.
Ad 3.
Odlaganje plačil še ne pomeni oprostitev plačil prispevkov.
Ponavljamo, da gre le za premostitve plačevanj, da se s tem
preprečijo številni stečaji podjetij. Ob tem pa velja povedati,
da Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije vodi široko
akcijo, ki naj bi uvedla večjo disciplino pri plačevanju prispevkov.
Za odložena plačila prispevkov tečejo zamudne obresti, ki
ohranjajo realno vrednost neporavnanih oziroma odloženih
plačil prispevkov.
Ad 4.
Na podlagi sprejetih programov o ugotovitvi presežnih delavcev v zdravstvenih zavodih bosta pristojni ministrstvi, Ministrstvo za delo in Ministrstvo za zdravstvo, družino in socialno
varstvo, predložili predlog programov ugotavljanja presežnih
delavcev. Dogovorjeno je, da bo Ministrstvo za delo zagotovilo 50% stroškov v skladu z zakonom. Ministrstvo za zdravstvo, družino in socialno varstvo pa bo vztrajalo, da se ostala
sredstva zagotovijo v okviru proračuna.
V zvezi z zahtevo, da se sredstva, zbrana s prispevki za
zdravstveno varstvo, uporabljajo namensko, smo dolžni opozoriti stavkovni odbor, da je zakon o integralnem proračunu
sprejela Skupščina Republike Slovenije. Verjetno ni možno,
pa tudi ni smotrno, da bi sedaj ob koncu leta spreminjali že
sprejeti zakon o integralnem proračunu, še posebej, ker se bo
sistem financiranja zdravstva že prihodnje leto spremenil.
Renominirani proračun za leto 1991 zagotavlja:
- v povprečju za vse leto 1991 za 31% večja sredstva;
- valorizacija, določena 1. 7. 1991, pomeni 43% povečanje
sredstev v primerjavi s I. polletjem;
- valorizacija 1. 9.1991 pa pomeni 24% več sredstev glede na
prvih 8 mesecev letošnjega leta.
Opozarjamo, da povprečno zvišanje ne pomeni, da bodo vsi
zdravstveni zavodi avtomatično dobili povečana sredstva
glede na zgoraj navedene odstotke. Plačila v posameznih
mesecih so bila različna v različnih zdravstvenih zavodih,
različen je bil tudi obseg opravljenega dela, zato bodo tudi
plačila selektivna.
Poudarjamo, da renominacija 1. 7. 1991 in 1. 9. 1991 zagotavlja zdravstvenim delavcem enake vkalkulirane osebne
dohodke kot veljajo za delavce v drugih družbenih dejavnostih in v državni upravi.
Izvršni svet sprejema izhodiščni BOD v zdravstvenem in socialnem varstvu v višini 58% povprečno BOD v gospodarstvu
poročevalec

v zadnjih treh mesecih leta 1991 s tem, da sindikat uresniči
obljubo, da pristane na 20% znižanje v teh treh mesecih.
Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije zagotavlja akontacije za zdravstveno varstvo v zadnjih treh mesecih leta 1991:
oktobra 1,7 milijarde din, novembra 1,5 milijarde din in
decembra 1,5 milijarde din.
4. oktobra 1991 bo za zdravstveno varstvo nakazana pospešena akontacija v višini 400 milijonov din, ki je namenjena
izključno za poravnavo neplačanih računov zdravstvenih zavodov.
Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije podpira strogo
namensko ločitev mase sredstev za plače od mase sredstev za
materialne stroške.
Prosimo stavkovni odbor, da še enkrat prouči Zakon o stavki,
ki se uporablja kot republiški zakon na podlagi ustavnega
zakona in opredeljuje pravice ter obveznosti v času stavk, ne
predvideva pa nadomestila za plače stavkajočim delavcem.
V času stavke so upravičeni delavci do plače za dejansko
opravljeno delo.
MNENJE
Izvršnega sveta Skupščine Republike Slovenije
o pobudi Francija Pivca, delegata v Družbenopolitičnem zboru, dr. Petra Glaviča, delegata
v Zboru občin in Rudija Mogeta, delegata
v Zboru združenega dela, za spremembo in
dopolnitev zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti
Na 24. seji Družbenopolitičnega zbora Skupščine Republike
Slovenije 28. avgusta 1991 je delegat Franci Pivec dal pobudo
za spremembo in dopolnitev Zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti (Ur. I. RS, št. 5/91). Dopolnitev naj se nanaša na obveznost Republiškega zavoda za
zaposlovanje, da priznava pravico delavcem, ki jim je nezakonito prenehalo delovno razmerje, da pridobijo denarno nadomestilo za čas brezposelnosti, zavod pa naj 'uveljavlja' tožbene zahtevke zoper kršitelje, to je organizacijo oziroma
delodajalce. Delegat utemeljuje pobudo z dejstvom, da se
v praksi zaznava vedno več nezakonitih odločb o prenehanju
delovnega razmerja ter s tem v zvezi vprašanje socialne varnosti teh ljudi. Republiški zavod za zaposlovanje je namreč
v takšnih primerih izdal sklep o prekinitvi postopka za priznanje pravic do denarnega nadomestila z napotitvijo brezposelne osebe, da pri pristojnem sodišču združenega dela zahteva varstvo svojih pravic glede na nezakonitost načina prenehanja delovnega razmerja.
Vsebinsko enako pobudo sta dala dr. Peter Glavič v Zboru
občin in Rudi Moge v Zboru združenega dela Skupščine
Republike Slovenije.
Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije je pobudo proučil
in meni naslednje:
Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti, ki v 19. členu taksativno našteva, kdaj zavarovanec ne
more uveljaviti pravice do denarnega nadomestila, med primere, ko zavarovanec nima pravice do denarnega nadomestila, ne uvršča prenehanja delovnega razmerja v nasprotju
s III. poglavjem Zakona o delovnih razmerjih oziroma
v nasprotju z Zakonom o delovnih razmerjih na splošno. Torej
na podlagi 19. člena Zakona o zaposlovanju in zavarovanju za
primer brezposelnosti osebam, ki jim je nezakonito prenehalo
delovno razmerje, zavod za zaposlovanje ne more odreči
pravice do denarnega nadomestila med brezposelnostjo.
Takšno razlago potrjuje tudi dejstvo, da so vsi primeri, ko
uveljavitev pravice do denarnega nadomestila ni možna,
z izjemo primera zavarovanca, ki izpolnjuje pogoje za upokojitev in ima s tem tudi zagotovljeno socialno varnost, povezani
s krivdnim ravnanjem osebe ali vsaj njegovo voljo. Takšnega
krivdnega ravnanja osebe oziroma njegove volje pa ni moč
zaslediti ob prenehanju delovnega razmerja zaradi nezakonitega ravnanja organizacije oziroma delodajalca.
Upoštevati je treba tudi, da so pravice iz zavarovanja za
primer brezposelnosti namenjene zagotavljanju socialne varnosti delavcev, ki se brez krivde znajdejo v odprti brezposelnosti, zato je v prvi vrsti treba izhajati iz stališča, da zavarova39

nec ne sme trpeti škode zaradi nezakonitega ravnanja organizacije oziroma delodajalstva.
Republiški zavod za zaposlovanje mora zato priznavati
denarno nadomestilo med brezposelnostjo hkrati pa delavca
poučiti o možnosti za uveljavljanje kršenih pravic iz delovnega razmerja v okviru delovnega spora pri pristojnem
sodišču združenega dela oziroma družbenem pravobranilcu
samoupravljanja.
V primerih ko zavod za zaposlovanje izplača sredstva, ki jih
sicer ne bi bil dolžan izplačati, če organizacija oziroma delodajalec ne bi ravnal v nasprotju z Zakonom o delovnih razmerjih, pa zavod za zaposlovanje uveljavlja vrnitev izplačanih
sredstev na podlagi samostojne odškodninske tožbe zoper
organizacijo oziroma delodajalca ali pa se ob že sproženem
delovnem sporu zaradi zavarovanja svoje priavice udeleži
postopka kot stranski intrvenient. Takšna navodila za delo
oziroma zavarovanje je Ministrstvo za delo poslalo Republiškemu zavodu za zaposlovanje in vsem njegovim območnim
enotam.
Ker je bilo bistvo problema v tolmačenju zakona in je z omenjenim navodilom problematika teh delavcev rešena,
menimo, da ni razloga za spremembo zakona. Zato Izvršni
svet Skupščine Republike Slovenije ne sprejema pobude za
spremembo Zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer
brezposelnosti.
Za obravnavo v Izvršnem svetu Skupščine Republike Slovenije je odgovor pripravilo Ministrstvo za delo.
ZBOR OBČIN
STALIŠČE
Izvršnega sveta Skupščine Republike Slovenije
do pobude Daniela Božiča, delegata v Zboru
občin, v zvezi z izplačilom dnevnic članom Teritorialne obrambe za aktivno sodelovanje v enotah TO v času agresije na Republiko Slovenije
ter oceno dogajanj na vojevališčih ter delovanju
in učinkovitosti enot
Danijel Božič, delegat Zbora občin Skupščine Republike Slovenije, je 29. 8. 1991 predlagal izplačilo dnevnic vsem članom
teritorialne obrambe ter postavil delegatsko vprašanje o kritični oceni bojnega delovanja teritorialne obrambe.
Na delegatski pobudi Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije odgovarja naslednje:
Pravilnik o povračilu potnih in drugih stroškov v teritorialni
obrambi z dne 20. 05. 1983 določa, da prejemajo dnevnice
vojaške starešine, postavljene na dolžnost podčastnika ali
častnika, kakor tudi vojaki v rezervi, postavljeni na dolžnost
podčastnika ali častnika v teritorialni obrambi.
Za določitev pogojev in višine dnevnic se uporablja kot republiški predpis Pravilnik o povračilu potnih in drugih stroškov
v Jugoslovanski ljudski armadi (Voj. ur. list 28/88 s spremembami in dopolnitvami), ki določa, da morata biti vojakom
v rezervi zagotovljena brezplačna hrana in nastanitev in jim
v tem primeru ne pripadajo dnevnice. Če to ni zagotovljeno,
jim pripada 80% dnevnice.
Zakon o obrambi in zaščiti (Ur. list RS, št. 15/91) v 138. členu
določa, da podjetja, zavodi in druge organizacije ter drugi
delodajalci zagotavljajo sredstva za nadomestila osebnega
dohodka za svoje delavce med njihovim usposabljanjem
v teritorialni obrambi ali rezervni sestavi organov za notranje
zadeve, civilni zaščiti ter službi za opazovanje in obveščanje.
Omenjene rešitve veljajo samo za letos, s 1. 1. 1992 pa bo
v breme Republike Slovenije preneseno tudi izplačevanje
nadomestil osebnih dohodkov ter drugih povračil.
Navedeni izvedbeni predpisi bodo v kratkem novelirani, pri
čemer pa ne bo mogoče zagotoviti, da bi veljali za nazaj.
V Teritorialni obrambi Republike Slovenije, organih za notranje zadeve kot tudi v drugih delih obrambnega, varnostnega
in zaščitnega sistema so bile v glavnem že opravljene analize
delovanja med agresijo na Republiko Slovenijo. Pri tem se je
posebna pozornost posvečala pomanjkljivostim, problemom
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ipd., ki so vplivali na organiziranost, učinkovitost in uspešnost
obrambnega in zaščitnega delovanja.
Značilnosti, ki jih ugotavljamo pri tem, so zlasti naslednje:
- v bojno delovanje so bile vključene vse pokrajine s težiščem na območju Dolenjske, Vzhodnoštajerske, Južnoprimorske in Gorenjske pokrajine;
- pravočasnost in ustrezna stopnja dodelanosti obrambnih
načrtov je omogočila načrtno delovanje, kar se je potrdilo tudi
v praksi;
- koordinacija bojnih aktivnosti med teritorialno obrambo,
organi za notranje zadeve in civilno obrambo je bila v glavnem dobra;
- učinkoviti sta bili obramba komunikacij in blokada kasarn;
- sistem vodenja in poveljevanja je bil kontinuiran;
- učinkovito je deloval informativni sistem;
- sodelovanje teritorialne obrambe, civilnega prebivalstva in
civilnih struktur je bilo večinoma dobro.
Ne glede na navedeno pa se ugotovljene pomanjkljivosti
poskušajo čim prej odpraviti pri načrtovanju obrambnih, varnostnih in zaščitnih priprav ter organiziranju obrambnih in
zaščitnih sil ter dejavnikov.
Za obravnavo v Izvršnem svetu Skupščine Republike Slovenije je stališče pripravilo Ministrstvo za obrambo.

MNENJE
Izvršnega sveta Skupščine Republike Slovenije
o pobudi Daniela Božiča, delegata v Zboru
občin, za razveljavitev sklepa Izvršnega sveta
o obračunu osebnih dohodkov delavcev in funkcionarjev v državnih organih Republike Slovenije z dne 19. 7. 1991
Delegat Danijel Božič je v Zboru občin Skupščine Republike
Slovenije dal naslednjo delegatsko pobudo:
.Predlagam, da se sklep spozna za protizakonit in se nemudoma razveljavi, ker ni v skladu z 2. členom Zakona o spremembi in dopolnitvi zakona o funkcionarjih v državnih organih in z 2. členom Zakona o spremembi in dopolnitvi zakona
o delavcih v državnih organih.
OBRAZLOŽITEV:
Ker je (sta) zakon(a) predvidel 45 % povprečnega OD na
delavca - funkcionarja, izplačanega v gospodarstvu Republike Slovenije za mesec maj 1991, kot obračunsko osnovo,
sklep Izvršnega sveta Skupščine Republike Slovenije pa aprilsko povprečje, je bila obračunana osnova protizakonito
zmanjšana za 350,70 dinarjev.'
Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije meni o pobudi
naslednje:
S sklepom Izvršnega sveta Skupščine Republike Slovenije
z dne 19. 7.1991 (Ur.. RS, št. 7/91-1) je bila za obračun osebnih
dohodkov delavcev in funkcionarjev v državnih organih določena začasna osnova za obračun osebnih dohodkov v višini
5.726,00 din bruto. Ta začasna osnova ni dosegla 45% povprečnega OD na delavca, izplačanega v gospodarstvu za maj
1991, kot je predvideno v ustreznih zakonih, pomenila pa je
približno 18 % povečanje osnove, ki je veljala od začetka leta
1991 (4.831 din bruto).
Ta osnova je bila določena neposredno po vojaški agresiji na
Slovenijo, ki je vplivala tudi na prihodke in odhodke proračunov. V skladu s proračunsko situacijo in realnimi možnostmi
je zato Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije lahko določil le začasno osnovo.
Sklep, s katerim je osnova določena le začasno, pa ni nezakonit, saj je ta osnova le začasna akontativna višina. Dokončne
osnove ni bil mogoče določiti zaradi zaostanka prilivov proračunskih sredstev, ki je nastal zaradi neugodnih gospodarskih
razmer in vojnih dogodkov.
Za mesec september 1991 pa je določena nova osnova za
obračun OD (sklep - Ur. I. RS, št. 14/91).
Za obravnavo v Izvršnem svetu je mnenje pripravilo Ministrstvo za pravosodje in upravo.
poročevalec

STALIŠČA
veterinarskih institucij na pobudo Janeza Černeja, delegata v Zboru občin, za pripravo nove
zakonodaje s področja varstva živali v Republiki
Sloveniji (*)
Glede na to, da je bila pobuda Janeza Černeja obravnavana
v veterinarskih društvih, na Poslovni skupnosti za veterinarstvo in na Veterinarski fakulteti, je ministrstvo delegatu posredovalo stališča teh veterinarskih institucij. S temi stališči
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano soglaša.
ZADEVA: Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona
o zdravstvenem varstvu živali - stališča
Zveza društev veterinarjev in veterinarskih tehnikov Slovenije,
Veterinarska fakulteta Ljubljana, Poslovna skupnost za veterinarstvo in Republiška veterinarska uprava so ves čas sodelovali v pripravah delovnega osnutka predloga za izdajo zakona
in tez osnutka zakona o spremembah in dopolnitvah zakona
o zdravstvenem varstvu živali. Na sestanku dne 5. 9.1991 smo
skupno proučili mnenje in predloge Janeza Černeja, poslanca
ZORS Demos SDZ Celje, z dne 4. 5.1991 in sprejeli naslednje
ugotovitve in stališča:
1. Ugotovitev g. poslanca, da je novi osnutek zakona v bistvu
stari zakon iz leta 1985 ozaljšan z »invalidno privatno prakso«,
ne drži.
Novi osnutek zakona je bistveno spremenil poglavje o organiziranosti veterinarske službe starega zakona o zdravstvenem
varstvu živali iz leta 1985, saj odpravlja oviro za opravljanje
veterinarskih storitev s samostojnim delom in ureja zdravstveno varstvo živali v skladu z določbami novega zakona
o zavodih, določa obseg veterinarske dejavnosti, ki sodi
v okvir javne službe, uvaja javne zavode na področju veterinarstva in povsem na novo ureja druge veterinarske zavode
(privatne) in zasebno veterinarsko dejavnost.
2. Zdravstveno varstvo živali ne more biti prilagojeno niti
»kolhoznim« farmam niti privatnemu kmetijstvu, in tudi ne
megalomanskim živalskim obratom, niti »normalnim« malim
živilskim obratom, temveč zdravstveni problematiki, vrsti
živali in načinu proizvodnje na posameznih območjih. Zato je
v delovnem osnutku zakona določeno, da mora biti za zagotovitev učinkovitega zdravstvenega varstva živali zagotovljeno:
- za območje občine: osnovna veterinarska dejavnost in
preskrba z zdravili in sanitetnim materialom;
- za širše območje: veterinarsko - sanitarna preventiva in
higiena, osnovna diagnostična dejavnost in zdravstveno varstvo v osemenjevalnih središčih;
- za območje republike: specialistična veterinarska dejavnost.
Evropa od nas zahteva učinkovito zdravstveno varstvo živali,
in to ne glede na velikost posameznih obratov.
Četudi problematika »megalomanskih« klavnic in mlekarn
nima nobene zveze z zakonom, pa moramo vseeno opozoriti,
da je poslanec, ko smatra, da so mali obrati normalni, v zmoti.
Trenutno je v Sloveniji npr. samo šest klavnic, ki jih je komisija EGS smatrala, da so glede na predpise Evrope normalne.
V Sloveniji tudi nimamo »megalomanskih« živilskih obratov,
niti z vidika Evrope, niti z vidika živinorejskega zaledja.
3. Pri izvajanju dejavnosti veterinarsko-sanitarnih pregledov
in kontrole živil gre za strokovna opravila veterinarske inšpekcije, ki naj jih, po predlogu osnutka zakona, opravlja javni
zavod in se ne more opravljati z zasebno dejavnostjo. Pri tem
ne gre za »nezaupanje lastnim strokovnjakom«, temveč ali je
ta dejavnost združljiva z zasebno dejavnostjo. Veterinar, ki je
zdravil žival in je mogoče tudi zaradi njegove napake prišlo do
zakola živali ne more neutralno odločati o uporabnosti takega
živila; njegovo odločanje je v takem primeru v korist konkurenčnosti privatne prakse, vendar v škodo razvoja privatne
prakse same. Veterinar, ki je npr. v hlevu ukrepal zaradi
higienske oporečnosti mleka, je v konkurenčnem boju
zasebne dejavnosti bi lahko izgubil vse možnosti nadaljnjega
obstoja.
Osnovno stališče komisije in EGS pri registraciji naših obra(*)OPOMBA: Odgovor ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano je bil objavljen v Poročevalcu št. 15, ki je izšel 20.
maja 1991
poročevalec

tov je bilo, da opravlja veterinarsko - sanitarne preglede
državna služba. Smatramo, da je za zaščito zdravja ljudi edino
pravilna usmeritev, državna veterinarska služba. Poleg tega
pa gre pri teh pregledih tudi za kontrolo izvajanja veterinarske
dejavnosti, osnovno načelo nadzora pa mora ostati: nihče ne
sme kontrolirati samega sebe.
Iz povedanega izhaja, da te dejavnosti in drugih strokovnih
opravil inšpekcijskega nadzorstva ne more opravljati zasebna
veterinarska služba.
4. Poslanec v svojem dopisu trdi, da s pojmom »veterinar« ali
»pastir« - se ohranja skriti trend vsiljevanja v živinorejo (kar
ohranja zavode in direktorje). Veterinarstvo pri nas ni imelo
v preteklosti, niti v novem zakonu nima nobenega »skritega
trenda vsiljevanja v živinorejo«. Naloge in cilji veterinarstva na
področju živinoreje, zdravstva in okolja so povsem odkriti:
z učinkovito veterinarsko dejavnostjo zagotoviti razvoj živinoreje in nemoteno proizvodnjo zdrave hrane, s preprečevanjem
in zatiranjem zoonoz in zagotavljanjem zdravstveno neoporečnih živil živalskega izvora, zagotoviti primerno preventivo
v zdravstvu ter preprečevati kontaminacijo okolja.
Naziv »veterinar« je v Sloveniji in mnogih državah že dolgo
ustaljen.
Naziv »živinozdravnik« je večinoma opuščen, ker se ponekod
le 30% veterinarjev ukvarja z zdravljenjem živali, večinoma pa
deluje na področju preventive.
Pregledali smo nazive fakultet in diplomantov, ki jih uporabljajo v večini držav. Samo v 5 državah uporabljajo še naziv
živinozdravnik, povsod drugod pa je v nazivu beseda veterinar
(dr. vet., vet. med., dipl. vet, dipl. vet. med., ipd.).
Iz navedenega izhaja, da je naziv »živinozdravnik« večinoma
opuščen, ker izvira še iz časov, ko je bila glavna preokupacija
veterinarske službe zdravljenje bolnih živali. Tudi evropska
skupnost v svojih predpisih uporablja termine: veterinarski
predpisi, stalni veterinarski odbor, veterinarski izvedenci, ipd.
5. Ne soglašamo s tem, da novi zakon monopolira državno
veterino v osmih organizacijskih oblikah, privatizaciji pa
pušča kar bi ostalo Privatizacija je možna na področju
osnovne veterinarske dejavnosti, preskrbe z zdravili in sanitetnim materialom, laboratorijske diagnostike bolezni, ki niso
določene z zakonom in preiskav, ki niso del inšpekcijskega
nadzorstva ter specialistične veterinarske dejavnosti, za
bolezni, ki niso določene z zakonom in mednarodnimi konvencijami.
Ugotovitev, da novi osnutek zakona uvaja »invalidno privatno
prakso« oziroma, da monopolira državno veterino ni točna,
ker je 70% dejavnosti, ki se lahko opravljajo z zasebno veterinarsko dejavnostjo, in le 30% veterinarske dejavnosti, ki je ni
mogoče opravljati z osebnim delom.
Predložena rešitev v delovnem osnutku zakona je po našem
mnenju opredeljena pravilno in strokovno.
Poleg tega bo predložena rešitev podobno urejena tudi
v novem zakonu o zdravstveni dejavnosti, ki tudi predvideva,
da ne bo možno opravljati z osebnim delom higiensko epidemiološke dejavnosti, obdukcij, mrliške službe ipd.
6. Delovni osnutek zakona opredeljuje oblike veterinarskih
dejavnosti-in tudi nivoje dejavnosti ter vrste veterinarskih
organizacij. Te oblike, nivoje in vrste je oblikoval razvoj veterinarske dejavnosti povsod v svetu in pri nas, tako v zdravstveni
kot v veterinarski službi Predložena paleta veterinarskih
organizacij obstoja tudi v veterinarski praksi Republike Slovenije.
Soglašamo s tem, da zasebna veterinarska dejavnost ne
potrebuje direktorja, ne moremo pa si zamišljati, da bi lahko
veterinar opravljal svoje delo brez zavodov. Tudi v državah, ki
imajo zelo razvito zasebno veterinarsko prakso se veterinarji,
ki kot posamezniki niso več kos vsem problemom združujejo,
specializirajo na različnih nivojih dejavnosti, na področjih
javnega sektorja pa država ustanavlja inštitute, zavode,
državne laboratorije ipd.
Vračanje veterinarske službe v obdobju »živinozdravnika«
brez zavoda ali podobne nadgradnje, bi pomenilo vračanje
veterinarske službe v začetke tega stoletja.
7. Delovni osnutek zakona ne govori o veterinarski službi
v JLA, temveč o zdravstvenem varstvu živali v oboroženih
silah, katero naj bi opravljala veterinarska služba oboroženih
sil v skladu s posebnim zakonom.
Poseben zakon bo torej določil, ali bodo oborožene sile
države Slovenije imele v svoji sestavi tudi veterinarsko službo,
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ali pa bi to dejavnost za oborožene sile opravljala civilna
veterinarska služba in katera.
8. V šesti točki dopisa je navedeno, da bi bilo potrebno
posebej izpostaviti velike aglomelioracije živali kot stalni izvor
kužnih in zajedalskih bolezni, ki ogrožajo privatne reje in
zdravje ljudi.
Povsem soglašamo s tem, da predstavljajo velike aglomelioracije tudi veliko nevarnost na področju epizootilogije in epidemiologije. Vendar pa nič manjšo nevarnost ne predstavljajo
na tem področju tudi manjše privatne reje, ki iz neznanja ali
trenutnih gospodarskih koristi, ne spoštujejo veterinarskih
predpisov in osnovnih načel preventive. Tako so privatne reje
v zadnjih letih vnesle v Slovenijo klasično prašičjo kugo,
Q mrzlico, nalezljivo malokrvnost kopitarjev, brucelozo, atipično kokošjo kugo in nekatere druge manj nevarne kužne
bolezni. Zato menimo, da mora biti zakon o zdravstvenem
varstvu živali enako obvezujoč za vse imetnike živali, ne glede
na število živali.
9. Predlagatelj meni, da je za diagnostiko kužnih bolezni
dovolj državni laboratorij v Sloveniji.
Sodobna problematika na področju epizootiologije, higiene
živil, reprodukcije in varstva okolja zahteva hitro diagnostiko,
ker le s pravočasnimi laboratorijskimi izvodi lahko zagotovimo pravočasno in učinkovito ukrepanje.
Menimo, da je bil dosedanji razvoj in predloženi koncept
diagnostične dejavnosti racionalen in v skladu s potrebami
veterinarske službe, veterinarske inšpekcije in živinoreje. Na
terenu je bila za območje več občin (okoli 40 do 70.000 žival,
enot) organizirana osnovna diagnostična dejavnost (patoanatomska diagnostika, parazitološke in osnovne bakteriološke
in serološke preiskave). Hitra doprema materiala v sedem
regionalnih laboratorijev in objektov za obdukcijo je zagotavljala hitro obveščanje operativne službe o rezultatih preiskav
in pravočasno ukrepanje.
Vsa ostala zahtevnejša diagnostična dejavnost pa je bila organizirana v enem centralnem diagnostičnem inštitutu (npr.
preiskave na nekatere kužne bolezni, virološke in toksikološke preiskave, biološki poskusi, preiskave na biološka rezidua
in druge snovi, kontrola imunosti ipd.).
Smatramo, da bi centralizacija diagnostike v enem državnem
laboratoriju povzročila nepotreben transport materiala, ki bi
lahko povzročil tudi zamude v diagnostiki in ukrepanju na
terenu. Osrednji inštitut trenutno tudi ne more prevzeti nalog
obstoječih regionalnih laboratorijev in objektov za obudkcijo.
Iz predloženega delovnega osnutka zakona pa jasno izhaja,
da so lahko vsi ostali laboratoriji (npr. preiskave mleka za
določanje odkupne cene, klinični laboratorij, interni laboratoriji v živilskih obratih ipd.) privatne ustanove, ki se bodo
ustanavljali glede na potrebe živinoreje, mlekarstva, živilstva
in privatnih veterinarjev.
10. Prvotno je bilo zamišljeno, da bi podobno kot v zdravstvu
tudi veterinarstvo imelo Poslovno skupnost veterinarskih
zavodov in veterinarsko zbornico, ki bo združevala samo
posamezne zasebne veterinarje. Ko smo analizirali stroške
posameznih zbornic v drugih državah, smo ugotovili, da veterinarstvo Slovenije takšnih izdatkov ne zmore. Zato smo predložili racionalnejšo pot: skupno zbornico.
Ne glede na to, pa bomo pobudo preučili.
ODGOVOR
Izvršnega sveta Skupščine Republike Slovenije
na pobudo Slavka Dragovana, delegata v Zboru
občin, za odpravo težav avtoprevoznikov
v notranjem prometu
Na delegatsko pobudo Slavka Dragovana, delegata Zbora
občin Skupščine Republike Slovenije, ki se nanaša na
odpravo težav avtoprevoznikov v notranjem prometu, Izvršni
svet Skupščine Republike Slovenije odgovarja naslednje:
1. V zvezi s predlogom, da se omogoči registracija kaminov za
dobo 6 mesecev, Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije
ugotavlja, da problematika, ki jo sproža ta delegatska pobuda,
m vezana na samo registracijo motornih vozil, temveč na
način plačevanja obveznega zavarovanja lastnika vozila za
škodo, povzročena drugim (91. člen zakona o temeljih
sistema premoženjskega in osebnega zavarovanja — Ur. I.
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SFRJ, št. 17/90), in letnega povračila za uporabo cest (odlok
o določitvi višine letnih povračil za uproabo cest, ki jih plačujejo uporabniki cest za cestna motorna vozila in priklopna
vozila - Ur. I., RS, št. 32/90).
Glede plačila obveznega zavarovanja zavarovalnice na
področju Republike Slovenije že več let omogočajo pravnim
osebam plačilo letne zavarovalne premije obročno (v 12mesečnih obrokih). Ker je tak način plačevanja letne zavarovalne premije za pravne osebe že dobro utečen, bi se morala
organizacija zasebnih avtoprevoznikov z zavarovalnicami
dogovoriti, da omogočijo tak način plačevanja letne zavarovalne premije tudi zasebnim avtoprevoznikom.
2. Glede predloga, da se zagotovi za storitve, ki jih opravljajo
zasebni avtoprevoznki, plačilo v zakonitem roku, Izvršni svet
Skupščine Republike Slovenije ugotavlja, da zakon ne določa
rokov, v katerih je treba zagotoviti plačilo za opravljanje
storitve. Gospodarski subjekti te roke določajo s pogodbo.
Vse slabša plačilna sposobnost gospodarskih subjektov povzroča nespoštovanje s pogodbo določenih rokov, zato naj
samostojni avtoprevozniki v danih razmerah pri vstopanju
v pogodbene odnose z drugimi gospodarskimi subjekti uporabljajo z zakonom določene instrumente zavarovanja plačil.
3. Glede na vojne razmere, ki vladajo v nekaterih republikah,
Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije samostojnim avtoprevoznikom tako kot tudi drugim gospodarskim subjektom
ne more v celoti zagotoviti varnosti na celotnem področju
Jugoslavije, čeprav si na medrepubliški ravni prizadeva za
zagotovitev varnosti premoženja gospodarskih subjektov iz
Republike Slovenije.
Za obravnavo v Izvršnem svetu Skupščine Republike Slovenije je odgovor pripravilo Ministrstvo za malo gospodarstvo.
ODGOVOR
Izvršnega sveta Skupščine Republike Slovenije
na pobudo Petra Jamnikarja, delegata v Zboru
občin, za ustanovitev strokovne komisije v zvezi
z odhodom Jugoslovanske armade iz Slovenije
V zvezi z delegatsko pobudo Petra Jamnikarja za ustanovitev
medresorske strokovne komisije, ki bo naredila posnetek
stanja ob odhodu jugoslovanske armade ter kontrolirala
predvsem področje bojnih strupov, kislin, morebitnega jedrskega orožja in podobno, da bi tako preprečili morebitni
škodljivi vpliv vseh teh sredstev na poslabšanje stanja v okolju, lahko povemo, da je bila pri Ministrstvu za varstvo okolja
in urejanje prostora že v začetku avgusta ustanovljena
mešana komisija iz predstavnikov Kemijskega inštituta Boris
Kidrič, Instituta Jožef Štefan, Inštituta za varstvo okolja Maribor, Ministrstva za obrambo, Univerzitetnega zavoda za
zdravstveno in socialno varstvo Ljubljana in Ministrstva za
varstvo okolja in urejanje prostora.
Komisija je že pričela z delom in v tem času izdelala metodologijo obravnavanja problematike za lokacije po namembnosti objektov na teh lokacijah. O delu komisije, rezultatih aktivnosti in sanaciji bodo delegati obveščeni.
Za obravnavo v Izvršnem svetu Skupščine Republike Slovenije je mnenje pripravilo Ministrstvo za varstvo okolja in
urejanje prostora.
STALIŠČE
Izvršnega sveta Skupščine Republike Slovenije
do pobude Branka Novaka, delegata v Zboru
občin, v zvezi z odškodnino za spremembo
namembnosti zemljišč
Odškodnina zaradi spremembe namembnosti kmetijskih zemljišč in gozda se določa na podlagi 14. člena zakona o kmetijskih zemljiščih, (Uradni list SRS, št. 1/79, 11/81 in 1/86 ter
Uradni list RS, št. 9/90 in 5/91) po vrednosti točke za izračun
odškodnine zaradi spremembe namembnosti, kmetijskih
zemljišč in gozda, določene z odlokom (Uradni list RS, št. 7/
91). Ta vrednost točke se mesečno usklajuje z indeksom cen
Republike Slovenije.
poročevalec

Višina odškodnine je odvisna od katastrske kulture, katastrskega razreda in katastrskega okraja, v katerem leži kmetijsko
zemljišče oziroma gozd, ki se mu spremeni namembnost. To
odškodnino je treba plačati tudi za črno gradnjo in sicer po
višini, ki velja na dan vložitve popolne vloge za legalizacijo
objekta. Veljavni zakon ne pozna oprostitev za črne gradnje,
prav tako ne daje pooblastila nobenemu organu, da bi lahko
odločal o znižanju oziroma oprostitvi plačila odškodnine za
črne gradnje. Takšna rešitev tudi ne bi bila v skladu z ustavo
in z načeli pravičnosti, saj ne bi zagotavljala enakosti državljanov, poleg tega pa bi še bolj vzpodbujala črne gradnje, saj bi
črnograditelji plačali nižjo odškodnino, kot tisti, ki so zgradili
objekte po legalnem postopku.
V primeru črne gradnje se odškodnina zaradi spremembe
namembnosti kmetijskega zemljišča oziroma gozda odmeri
na podlagi podatkov iz zemljiškega katastra, ki so veljali pred
nedovoljenim posegom v prostor. Odškodnina se odmeri od
površine, ki je z lokacijskim dovoljenjem določena za gradnjo
in redno rabo objekta.
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano pripravlja
nov zakon o kmetijskih zemljiščih in ob tem proučuje tudi
možnosti drugačne ureditve odškodnine zaradi spremembe
namembnosti kmetijskih zemljišč in gozda. Ta zakon bo dan
v postopek sprejemanja še v letošnjem letu.
Na navedbo delegata Branka Novaka o neurejenosti katastrskih podatkov ugotavljamo, da vzdrževanje zemljiškega katastra ureja zakon o zemljiškem katastru (Uradni list SRS, št. 16/
74). Ministrstvo za varstvo okolja in urejanje prostora in Republiška geodetska uprava pa pripravljata nov geodetski zakon,
ki bo na novo opredelil tudi zemljiški kataster, njegovo vzdrževanje in s tem zagotavljanje ažurnosti, vzpostavitev zemijiško-mejnega katastra, ugotavljanje in določanje mej v upravnem postopku ter evidentiranje mej, ki jih določi sodišče.
Zemljiški kataster bo po novem zakonu definiran kot tehnična
evidenca podatkov o označbi, legi, obliki, mejah, površini in
vrsti rabe zemljišča, pri katastrskih kulturah pa tudi o katastrskem razredu oziroma proizvodni sposobnosti ter katastrskem dohodku zemljišča. Besedilo osnutka geodetskega
zakona bo Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije posredoval v obravnavo in sprejem Skupščini Republike Slovenije
predvidoma do konca tega leta.
Za obravnavo v Izvršnem svetu Skupščine Republike Slovenije je odgovor pripravilo Ministrstvo za varstvo okolja in
urejanje prostora.
MNENJE
Izvršnega sveta Skupščine Republike Slovenije
o pobudi Tomaža Pavšiča, delegata v Zboru
občin, v zvezi s problematiko vodnega izvira
Podroteja v Idriji
V Zboru občin Skupščine Republike S'oveniie ie delegat
Tomaž Pavšič dal naslednjo pobudo:
»Idrijski izvršni svet je 20. 8. 1991 razpravljal o ukrepih za
razrešitev težkega vprašanja v zvezi z onesnaženjem vodnega
zajetja izvira Podroteja v Idriji, Ugotovljeno je bilo, da se iz
vodooskrbnega območja godoviško-črnovrške planote delno
oskrbujeta tudi občini Ajdovščina in Nova Gorica, vode pa
odtekajo tudi v porečje Ljubljanice.
Razrešitev tega vprašanja presega sposobnosti in pristojnosti
idrijske občine, zato dajemo pobudo, da Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije ustanovi republiško koordinacijsko
telo, ki bo usklajevalo vse dejavnosti pristojnih ustanov pri
odkrivanju, analiziranju in sanaciji onesnaževanja.«
Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije meni, da naj aktivnosti potekajo v okviru, pristojnih strokovnih in upravnih organov v občini in republiki. Republiška koordinacijska telesa naj
bi ustanavljali le za primere akcidentnih onesnaženj večjih
razsežnosti.
PCB je spojina, katere uporaba je bila v preteklosti zelo
vsestranska in razširjena in je zato prisotna v zelo različnih
količinah praktično povsod.
Vsebnost PCB v vodnem viru Podroteja je treba spremljati
v skladu z navodilom pristojnega Zavoda za socialno medicino in higieno Ljubljana, inšpekcijski organi pa so že pooporočevalec

strili nadzor nad vsemi možnimi viri onesnaževanja in bodo
ukrepali v skladu z ugotovitvami in pooblastili.
Najpomembnejši in prednostni ukrep pa je priprava odloka
o varovanju vodoprispevnega območja vodnih virov na Idrijskem in na robu Vipavske doline. Po veljavni zakonodaji je to
zaenkrat še občinska pristojnost, so pa vsi pristojni republiški
upravni organi pripravljeni sodelovati in so se o obliki sodelovanja že dogovorili z Ministrstvom za varstvo okolja in urejanje prostora.
Za obravnavo v Izvršnem svetu je odgovor pripravilo Ministrstvo za zdravstvo, družino in socialno varstvo v sodelovanju z Ministrstvom za varstvo okolja in urejanje prostora.

MNENJE
Izvršnega sveta Skupščine Republike Slovenije
o pobudi Vladimirja Slejka, delegata v Zboru
občin, o nastopanju slovenskih športnikov pod
jugoslovansko zastavo
Vključevanje slovenskih športnih zvez v mednarodne športne
zveze bo praviloma možno šele, ko bo priznana samostojnost
Slovenije. To je tudi pogoj za nastopanje slovenskih športnikov na uradnih mednarodnih tekmovanjih pod zastavo Slovenije. Naši vrhunski športniki dosegajo na teh tekmovanjih
odmevne rezultate in na ta način tudi pripomorejo k promociji
Slovenije. Nenadna prekinitev nastopanja bi pomenila tudi
izgubo stika z najboljšimi ter nezadovanje slovenskega vrhunskega športa.
Sodelovanje naših športnikov, čeprav prehodno formalno se
pod imenom in simbolom Jugoslavije, je pomembno zaradi
širjenja resnic o Sloveniji ter odločenosti za samostojno
državo Slovenijo kakor tudi zaradi pospeševanja procesa normalnega vključevanja slovenskega športa v mednarodne
športne zveze in v Mednarodni olimpijski komite. Na največjih
mednarodnih športnih tekmovanjih je ne glede na formalno
nastopanje za jugoslovansko reprezentanco možno na najrazličnejše načine s simboli in drugimi ustreznimi dejanji izražati pripadnost športnikov slovenskemu narodu in državi.
Morebitna odločitev Skupščine Republike Slovenije o nenastopanju naših športnikov pod jugoslovansko zastavo bi
lahko povzročila nemalo zapletov, v končni posledici pa bi
morda celo zaprla pot Slovencem na bližnje zimske olimpijske igre februarja 1992, kjer so v smučarski odpravi izključno
naši športniki, kakor tudi na letne olimpijske igre istega leta.
Slovenske športne organizacije se že dlje časa intenzivno
pripravljajo na samostojno vključevanje v mednarodne
športne zveze in na samostojno nastopanje slovenskih športnih reprezentanc v mednarodni konkurenci, v najkrajšem
času pa bo ustanovljen tudi Olimpijski komite Slovenije.Menimo, da bi bilo primerno, da odločitve o nastopanju ali
nenastopanju slovenskih športnikov pod jugoslovansko
zastavo v prehodnem obdobju sprejemajo športne organizacije v Sloveniji, saj te najbolje poznajo bistveno različne
možnosti in razmere v posameznih športih in mednarodnih
športnih organizacijah.
Za obravnavo v Izvršnem svetu Skupščine Republike Slovenije je mnenje pripravilo Ministrstvo za šolstvo in šport.
ODGOVOR
Izvršnega sveta Skupščine Republike Slovenije
na pobudo Vladimirja Slejka, delegata v Zboru
občin, v zvezi s protitanskovskimi ovirami
Protioklepne jeklene ovire so bile razmeščene ob komunikacijah v Republiki Sloveniji med vojno. Pred postavitvijo na
komunikacije jih nismo utegnili antikorozijsko zaščiti, kar
bomo storili še pred verjetnimi slabimi vremenskimi razmerami. Barve ovir bodo enotne - v naseljih sive, zunaj naselij
zelene, razen če jih je občina, v kateri so, že predhodno
prebarvala z drugo barvo (samo Tržič).
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Za antikorozijsko zaščito skrbimo z lastnimi močmi, to je
z bivšimi civilnimi osebami v JA, ki so prestopile k teritorialni
obrambi in še niso zaposlene v teritorialni obrambi, le manjši
del bodo opravili najugodnejši zunanji izvajalci. Tako bo cena
teh storitev zreducirana na materialne stroške.
Za obravnavo v Izvršnem svetu Skupščine Republike Slovenije je odgovor pripravilo Ministrstvo za obrambo.
MNENJE
Izvršnega sveta Skupščine Republike Slovenije
o pobudi Vladimirja Slejka, delegata v Zboru
občin, glede vojaških stanovanj
Na seji Zbora občin Skupščine Republike Slovenije, 16. septembra 1991, je delegat Vladimir Slejko dal pobudo, da se
nekaj ukrene z izpraznjenimi vojaškimi stanovanji. O tej
pobudi Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije meni naslednje:
V skladu z ustavnim zakonom za izvedbo temeljne ustavne
listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije
(Ur. I. RS, št. 1/91 -leto I) se v Republiki Sloveniji uporabljajo
do sprejetja predpisov Republike Slovenije tisti zvezni predpisi kot republiški predpisi, ki so veljali ob uveljavitvi ustavnega zakona, če niso v nasprotju s pravnim redom Republike
Slovenije. Po 9. členu istega ustavnega zakona je skrbnik
premoženja, s katerim je razpolagala JA na območju Republike Slovenije, Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije.
Del tega premoženja so tudi stanovanja vojaškega stanovanjskega sklada. Del tega premoženja so tudi stanovanja vojaškega stanovanjskega sklada. Z umikom JA iz Republike
Slovenije je oziroma še bo del teh stanovanj ostal prazen.
Komisjja Republike Slovenije in komisija 5. vojaškega
območja, ki urejata vprašanja in probleme, ki nastajajo pri
uresničevanju brionske deklaracije, memoranduma in sklepa
o umiku JA iz Republike Slovenije z dne 18. 7. 1991, sta se že
2. 8. 1991 dogovorili, da se izpraznjena vojaška stanovanja
predajo pristojnim komisijam, ki naj bi jih ustanovila Republika Slovenija, da se o prevzemu naredi zapisnik o stanju,
stanovanja pa zapečatijo. Komisija Republike Slovenije je
komisiji 5. vojaškega območja izročila 9. 8. 1991 tudi seznam
komisij, ki so bile v Republiki Sloveniji ustanovljene v večini
občin, kjer so bile garnizije. Kljub večkratnim opozorilom
predstavnikov Republike Slovenije pristojni organi JA niso
pokazali pripravljenosti, da začno s predajo praznih stanovanj
republiškim organom
Dogovor o predaji izpraznjenih stanovanj je bil obnovljen na
sestanku med predstavniki Izvršnega sveta Skupščine Republike Slovenije in pomočnikom Zveznega sekretariata za ljudsko obrambo za zaiedje 30. 8. 1991. Dogovorjeno je bilo, da
bo pristojna uprava izdala poseben ukaz poveljstvu 5. armadnega območja o predaji izpraznjenih stanovanj. Tak ukaz po
informacijah, s katerimi razpolaga Izvršni svet Skupščine
Republike Slovenije, ni bil izdan kljub ponovnim urgencam.
V avgustu in septembru letošnjega leta so organi JA, namesto
da bi začeli s predajo izpraznjenih stanovanj, nadaljevali
z aktivnostmi, kot je prodaja stanovanj pod pogoji, ki jih
določa zvezni zakon o zagotavljanju stanovanj v JA iz decembra 1990, h kateremu Skupščina Republike Slovenije ni dala
soglasja, zamenjavami omenjenih stanovanj in podobno. Tudi
zaradi pospešenega umika JA v avgustu in septembru ter
navedenih dejstev izpraznjena stanovanja doslej še niso predana pristojnim organom Republike Slovenije. Da ne bi nastajala dodatna škoda na teh stanovanjih ter da ne bi prihajalo do
protipravnega razpolaganja z njimi, so pristojni organi Repubjike Slovenije že začeli neposredne aktivnosti, da se omenjeni stanovanjski sklad prevzame, ustrezno zavaruje in zagotovi njegovo vzdrževanje v prihodnje.
Za obravnavo v Izvršnem svetu Skupščine Republike Slovenije je mnenje pripravilo Ministrstvo za obrambo.
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ODGOVOR in MNENJE
Izvršnega sveta Skupščine Republike Slovenije
na vprašanji in pobudo Janeza Žampe, delegata
v Zboru občin, v zvezi z oblikovanjem in koriščenjem sredstev za spodbujanje razvoja demografsko ogroženih območij
V Zboru občin Skupščine Republike Slovenije je delegat
Janez Zampa zastavil Izvršnemu svetu Skupščine Republike
Slovenije dve vprašanji:
- do kdaj bodo znani rezultati Natečaja za pridobitev sredstev po Zakonu o demografsko ogroženih območjih v Republiki Sloveniji
in
— kolikšna sredstva so predvidena za vlaganje v spodbujanje
razvoja v demografsko ogroženih območjih v rebalansu proračuna Republike Slovenije in kakšna bo dinamika uporabe
teh sredstev,
ter dal pobudo, da se sredstva v proračunu Republike Slovenije za leto 1991 realno ne zmanjšujejo.
Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije odgovarja na vprašanji naslednje:
Izvršni svet ne bo predlagal Skupščini Republike Slovenije
rebalansa republiškega proračuna za leto 1991, temveč bo
v skladu z 2. odstavkom 2. člena Zakona o proračunu Republike Slovenije za leto 1991 (Ur. I. RS, št. 14/91) le uskladil
postavke proračuna Republike Slovenije za leto 1991 v bilanci
prihodkov in odhodkov z gibanjem cen na drobno. Po tej
uskladitvi znaša višina sredstev postavke republiškega proračuna za spodbujanje demografsko ogroženih območii
865.000.800 din.
Glede na predvideno dinamiko prilivov sredstev v republiški
proračun predvidevamo naslednjo dinamiko odobravanja
sredstev (v milijonih din):
april— september 78,9 (čeprav na podlagi 15. člena zakona),
oktober 75,9 (razvojni programi, gospodarska infrastruktura),
november 45,7 (gospodarska infrastruktura),
december 664,5 (gospodarska infrastruktura, naložbe v kmetije in gospodarske dejavosti.
Medtem ko je višina sredstev po mesecih določena, je opredelitev namenov načelna. Sklepi za razvojne programe bodo
občinam poslani v začetku oktobra, sklepi za gospodarsko
infrastrukturo pa po 15. oktobru 1991. Za preostale gospodarske naložbe bodo sklepi izdani ob koncu oktobra.
P°bude poslanca, da se sredstva realno ne zmanjšujejo na
poziciji 2. 4. 6., Izvršni svet ni mogel upoštevati zaradi izpada
prihodkov republiškega proračuna in selektivnega odobravanja sredstev uporabnikom republiškega proračuna.
Za obravnavo v Izvršnem svetu Skupščine Republike Slovenije je odgovor pripravilo Ministrstvo za planiranje.

MNENJE
Ministrstva za šolstvo in šport o pobudi Janeza
Žampe, delegata v Zboru občin, da bi program
osnovne šole vključeval tudi informacije o kmetijstvu
Poslanec Zbora občin g. J. Žampa je na 25. seji dne 12. 9.1991
v svoji pobudi, da bi program osnovne šole vključeval tudi
informacije o kmetijstvu, zlasti na tistih šolah, v katere hodijo
predvsem otroci s podeželja, najprej ugotovil:
— da dosedanji učni program osnovne šole ni dajal učencem
osnovnih informacij o kmetijstvu, na osnovi tega pa je predlagal,
— naj ministrstvo za šolstvo in šport pripravi učni program za
kmetijstvo v osnovnih šolah, predvsem podeželskih.
Poslanec J. Žampa svoj predlog utemeljuje s pomembnostjo
kmetijstva kot gospodarske panoge, hkrati pa meni, da bi
njegov predlog lahko uresničili tudi s pomočjo novo organizirane svetovalne službe Republike Slovenije, ki od 1. 1. 1991
deluje v okviru kmetijskih zavodov. Posebej opozarja, da se ta
služba v celoti financira iz javnih financ, zaradi tega ne bi bila~
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potrebna dodatna finančna sredstva za uresničitev njegovega
programa.
Ministrstvo za šolstvo in šport je zaprosilo za informacijo
o deležu vedenj o kmetijstvu, ki jih vsebuje program osnovne
šole, Zavod Republike Slovenije za šolstvo in šport, ki je
z zakonom določen za pripravo strokovnih podlag za vzgojnoizobraževalne programe. Zavod Republike Slovenije za šolstvo je hkrati s prvim pripravil tudi strokovno podlago za
uresničitev predloga poslanca J. Žampe.
Poslanca J. Žampa želimo najprej seznaniti, da vzgojno-izobraževalnih programov ne pripravlja Ministrstvo za šolstvo in
šport. Strokovne podlage za to pripravlja Zavod RS za šolstvo
in šport, programe pa sprejema Strokovni svet za vzgojo in
izobraževanje. Zavod RS za šolstvo in šport je organ v sestavi
ministrstva. Strokovni svet za vzgojo in izobraževanje pa je
organ Skupščine Republike Slovenije.
Trditev, da dosedanji učni načrt ni dajal učencem osnovnih
informacij o kmetijstvu, ne drži. Izobraževalne vsebine o kmetijstvu so vsebovane v učnih načrtih različnih predmetov
v vsakem razredu, seveda v obliki, prilagojeni razvojni stopnji
učencev. S prvimi pojmi o kmetijstvu se učenci srečajo že
v prvem razredu pri obravnavi polja, travnika, gozda itn., prav
tako v drugem in tretjem, v četrtem razredu se kmetijstvo
Slovenije v petem razredu znotraj predmeta spoznavanje
družbe. V višjih razredih različni predmeti (kemija, biologija,
gospodarstvo, tehnična vzgoja) dajejo uporabne informacije
o tem področju.
Predlog poslanca J. Žampe, kako rešiti navedeni problem
sicer ni povem jasen, vendar se zdi, ker poslanec J. Žampa
govori o učnem načrtu, da ima v mislih predmet, ki bi učencem posredoval znanje o kmetijstvu.
Ministrstvo za šolstvo in šport meni, če smo poslanca J.
Žampa dobro razumeli, da problem manjkajočega vedenja
o kmetijstvu ni na ustrezni način rešljiv z uvedbo novega
predmeta. V predmetniku osnovne šole je že sedaj veliko
predmetov, tako da so učenci zelo obremenjeni, hkrati pa so
v obstoječe predmete integrirane tudi izobraževalne vsebine
s področja kmetijstva.
Ministrstvo meni, da bi bilo možno predlog poslanca J. Zampe
uresničiti tako, da bi izobraževalne vsebine s področja kmetijstva z ustreznim praktičnim delom dobile ustrezno mesto
v interesnih dejavnostih osnovnih šol na podeželju. Program
interesnih dejavnosti določajo namreč osnovne šole same in
sicer tako, da upoštevajo specifiko okolja in interese učencev.
Na tej osnovi pa je mogoče kolikor se ugotovi, da je kmetijstvo
premalo zastopano v interesnih dejavnostih osnovne šole, to
popraviti, zaradi tega Ministrstvo za šolstvo in šport predlaga,
da bi svetovalna služba Republike Slovenije za posamezna
območja Slovenije, upoštevajoč pokrajinsko specifiko,
v sodelovanju z organizacijskimi enotami Žavoda RS za šolstvo in šport in šolami izdelala program, kako v interesnih
dejavnostih osnovnih šol povečati delež izobraževalnih vsebin s področja kmetijstva z ustreznim praktičnim delom. Ministrstvo za šolstvo in šport podpira pobudo poslanca J. Žampe
o nujnosti večje prisotnosti kmetijstva v podeželskih osnovnih
šolah. Hkrati pa poudarja, da je potrebno celotno zamisel
trezno preudariti, narediti analizo interesnih dejavnosti
v podeželskih osnovnih šolah in na tej osnovi predlog za
njihovo prenovo. Celoten projekt je uresničljiv le na podlagi,
ki jo predlaga poslanec J. Žampa. To je, da bi svetovalna
služba Republike Slovenije postala ponudnik in izvajalec
učnega programa kmetijstvo v okviru interesnih dejavnosti,
kajti šolstvo ne razpolaga niti z ustreznimi strokovnimi kadri
niti s sredstvi za izvedbo teh programov, ki so sorazmerno
zahtevni, vendar nadvse koristni.
Ministrstvo za šolstvo in šport je kot spodbujevalec organizacijskih enot Zavoda za šolstvo in šport pripravljeno sodelovati
pri pripravi in uresničitvi tega projeka.

MNENJE
Izvršnega sveta Skupščine Republike Slovenije
o pobudi skupine delegatov Zbora občin (Daniel
Starman in drugi), v zvezi z bodočo namembnostjo vojaških objektov v univerzitetnih mestih
Skupina delegatov je predlagala in dala pobudo, da bi se
v Ljubljani in Mariboru vojaški objekti, s katerimi je razpolagala JA, dali v upravljanje in uporabo univerzama za nastanitev študentov.
Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije o omenjeni
pobudi sodi, da je ustrezna in da jo je mogoče obravnavati
skupaj s preostalimi interesi in željami za dolgoročno
namembnost vojaških objektov. Vendar je treba te objekte
naprej prevzeti od JA, poskrbeti za njihovo zavarovanje ter
tudi za pokritje obrambnih in varnostnih potreb Republike
Slovenije. Dolgoročno se bodo poskušale te potrebe pokrivati
zlasti na lokacijah zunaj mestnih središč, kar pa ne velja za
prehodno obdobje, ko ne bo materialnih možnosti za gradnjo
novih objektov. V pristojnih resornih organih te rešitve pripravljajo. Treba pa je tudi upoštevati, da je večina vojaških
objektov v Republiki Sloveniji stara in slabo vzdrževana. Določene objekte bo treba po sprejemu ustrezne zakonodaje vrniti
prvotnim oziroma prejšnjim lastnikom.
Ne glede na navedeno bo pobuda skupine delegatov proučena in upoštevana, ko bodo za to izpolnjeni najnujnejši
pogoji (prevzem objektov, pokritje obrambnih in varnostnih
potreb itd.).
Za obravnavo v Izvršnem svetu Skupščine Republike Slovenije je mnenje pripravilo Ministrstvo za obrambo.

ZBOR ZDRUŽENEGADELA
ODGOVOR
Izvršnega sveta Skupščine Republike Slovenije
na pobudo Andreja Murna, delegata v Zboru
združenega dela, dr. Ivana Vivoda, delegata
v Zboru občin in Franceta Tomšiča, delegata
v Družbenopolitičnem zboru, članov poslanskega
kluba Socialno-demokratske stranke, v zvezi
z razporejanjem delavcev, vključenih v Teritorialno obrambo, po vrnitvi na delo
O delegatski pobudi poslanskega kluba Socialdemokratske
stranke z dne 31. 7. 1991, s katero se Ministrstvu za delo
predlaga, naj preveri ali so primeri nezakonitega razporejanja
delavcev, vpoklicanih v Teritorialno obrambo, potem ko so se
vrnili na delo, menimo:
Delovnopravna zakonodaja v zvezi s pravicami delavca, ki je
odsoten z dela zaradi poziva vojaških organov oziroma izpolnjevanja vojaške obveznosti, določa pravico delavca do nadomestila osebnega dohodka med odsotnostjo z dela (drugi
odstavek 68. člena Zakona o delovnih razmerjih, Ur. I. RS, št.
14/90 in 5/.91). Glede na to se delovnopravni položaj vpoklicanega delavca po njegovi vrnitvi na delo presoja po splošnih
institutih delovnega prava.
To je v konkretnem primeru treba razumeti v tem smislu, da se
delavec lahko razporedi na delovno mesto, za katerega se
zahteva nižja strokovna izobrazba, kadar so za to izpolnjeni
pogoji, ki jih določa zakon v zvezi s posameznimi predvidenimi načini razporejanja. Ti pogoji so: privolitev delavca,
primeri izjemnih okoliščin ali začasno prenehanje potreb po
delu delavca zaradi nujnih operativnih razlogov. Iz tega, zadnjega razloga pa se delavcu lahko odredi tudi čakanje na delo
s pravico do nadomestila osebnega dohodka.
Ob upoštevanju navedenega, je mogoče ugotoviti, da vsako
razporejanje delavca zunaj možnih, z zakonom predvidenih
načinov ni v skladu z zakonom. Vendar pa menimo, da je
treba ugotavljanju upravičenosti oz. neupravičenosti razporeditve delavca upoštevati tudi tiste določbe kolektivnih
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pogodb, ki obravnavajo institut razporejanja delavcev.
Da bi ugotovili, ali so bile v zvezi z razporejanjem delavcev,
vključenih v Teritorialno obrambo, po njihovi vrnitvi na delo,
storjene nepravilnosti, ki bi pomenile kršitev pravic delavcev,
na kar opozarja delegatska pobuda, smo zaprosili Republiški
inšpektorat za delo, da nam v sodelovanju z občinskimi in
medobčinskimi inšpektorati za delo, pošlje morebitne prijave
delavcev v zvezi z neupravičenim razporejanjem oz. pošiljanjem na čakanje na delo.
Iz odgovora Republiškega inšpektorata za delo, ki smo ga
e
Pr?i.inšpektorati
'i 9- 9-1991.zajedelo
razvidno,
da takodaobčinski
kot konkretnih
medobčinski
sporočajo,
niso dobili
prijav, da bi delavce, vključene v Teritorialno obrambo, po
vrnitvi premeščali na nižja delovna mesta oz. jih pošiljali na
čakanje na delo.
Ob tem ponovno opozarjamo, da je obravnavana ukrepa
možno uporabiti le, če so dani z zakonom določeni pogoji,
navedeni v uvodu, ne glede na to, ali so bili delavci vpoklicani,
da pa uporaba teh dveh institutov ni upravičena, če bi bil kot
razlog razporeditve naveden vpoklic oz. vključitev v Teritorialno obrambo.
Za obravnavo v Izvršnem svetu Skupščine Republike Slovenije je odgovor pripravilo Ministrstvo za delo.

MNENJE
Sveta za varstvo človekovih pravic in temeljnih
svoboščin k pobudi Mirka Vaupotiča, delegata
v Zboru združenega dela, za uvedbo instituta
»Ombutsmana« za varstvo in uveljavljanje pravic otrok in mladine ter njihovih koristi
Delovno besedilo predloga Ustave Republike Slovenije predvideva v 156. členu oblikovanje »varuha pravic državljanov«,
ki naj bi bil ustanovljen za varovanje človekovih pravic in
temeljnih svboboščin v razmerju do državnih organov, organov lokalne samouprave in nosilcev javnih pooblastil. Predvideno je tudi, da se z zakonom lahko za posamezna področja
ustanovijo posebni varuhi pravic državljanov.
Iz navedenega besedila je razvidno, da bi se na podlagi tako
predlaganega besedila ustave, lahko ustanovil bodisi splošni
»varuh pravic državljanov« ali pa tudi posebni za posamezna
področja, med katerimi ni izključeno tudi področje varstva
pravic otrok in mladine, iz nadaljnjih razprav v parlamentu, po
sprejetju ustave, bo odvisno, za katera področja bodo ustanovljeni varuhi pravic državljanov oziroma »ombudsmani«, ki
pa so samostojni in neodvisni pri svojem delu, tudi v razmerju
do parlamenta.
Dokler pa takšen organ ne bo ustanovljen, naloge na področjih varstva pravic otrok in mladine ter njihovih koristi, opravljajo obstoječe institucije v sistemu, pri čemer imajo svoje
naloge in pooblastila Odbor za zaščito otrok pri Zvezi prijateljev mladine in Svet za varstvo človekovih pravic in temeljnih
svoboščin; v okviru Skupščine Republike Slovenije, predvsem v zvezi s sprejemanjem zakonodaje, pa Odbor za mladinska vprašanja in Komisija za varstvo človekovih pravic in
državljanskih svoboščin.
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