
OBJAVLJENO V POROČEVALCU SKUPŠČINE SLOVENIJE 11..02.1991 

Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o ZAGOTAVLJANJU SREDSTEV ZA SKUPNE 

DRUŽBENE POTREBE V LETU 1990 IN O PORAČUNU DOLOČENIH OBVEZNOSTI IZ DOHODKA ZA 

SKUPNE IN SPLOŠNE DRUŽBENE POTREBE ZA LETO 1989 - ESA 250  

Odbor Skupščine Republike Slovenije za splošno gospodarske zadeve je na korespondenčni seji dne 

1/2- 1991 določil besedilo: -PREDLOGA ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O 

ZAGOTAVLJANJU SREDSTEV ZA SKUPNE DRUŽBENE POTREBE V LETU 1990 IN O PORAČUNU 

DOLOČENIH OBVEZNOSTI IZ DOHODKA ZA SKUPNE IN SPLOŠNE DRUŽBENE POTREBE ZA LETO 1989. ki 

vam ga pošiljamo v obravnavo na podlagi 266. in 267. člena poslovnika Skupščine Republike Slovenije 

v zvezi z drugim odstavkom 1. člena začasnega poslovnika Skupščine Republike Slovenije. Odbor 

Skupščine Republike Slovenije za splošno gospodarske zadeve je določil, da bodo kot njegovi 

predstavniki pri delu skupščinskih delovnih teles sodelovali:  

- Franc Grašič, delegat v Zboru združenega dela, 

- Zvonko Ivanušič, delegat v Zboru občin,  

 Janez Kocijančič, delegat v Družbenopolitičnem zboru  

Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o zagotavljanju sredstev za skupne družbene 

potrebe v letu 1990 in o poračunu določenih obveznosti iz dohodka za skupne in splošne družbene 

potrebe za leto 1989 bodo obravnavali Družbenopolitični zbor, Zbor občin in Zbor združenega dela 

ter Zakonodajno-pravna komisija. Obravnaval ga bo tudi Odbor Skupščine Republike Slovenije za 

proračun in javne finance. Predlog o spremembah in dopolnitvah zakona o zagotavljanju sredstev za 

skupne družbene potrebe v letu 1990 in o poračunu določenih obveznosti iz dohodka za skupne in 

splošne družbene potrebe za leto 1989 bodo obravnavali Družbenopolitični zbor, Zbor občin in Zbor 

združenega dela ter Zakonodajnopravna komisija. Obravnaval ga bo tudi Odbor za proračun in javne 

finance kot matično delovno telo.. 

 

PREDLOG ZAKONA o spremembah in dopolnitvah zakona o zagotavljanju sredstev za skupne 

družbene potrebe v letu 1990 in o poračunu določenih obveznosti iz dohodka za skupne in splošne 

družbene potrebe za leto 1989 

1. člen 

V zakonu o zagotavljanju sredstev za skupne družbene potrebe v letu 1990 in o poračunu določenih 

obveznosti iz dohodka za skupne in splošne družbene potrebe za leto 1989 (Uradni list RS, št. 

41/89, 11/90 in 24/90) se v tretji alinei drugega odstavka 19. člena številka »50%« nadomesti s 

številko »75%«. V drugem odstavku 19. člena se doda 5. alinea, ki se glasi: - del akumulacije, ki se 

obvezno izdvajajo za financiranje gospodarske infrastrukture: - za elektrogospodarstvo in 

premogovništvo - za naftno-plinsko gospodarstvo - za železniški promet - za luško infrastrukturo - 

za cestno gospodarstvo in letališko infrastrukturo - za ključne infrastrukturne objekte na področju 

RTV.  

 



2. člen 

Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in se uporablja 

za dokončen obračun davkov in prispevkov za leto 1990.  

 

 

OBRAZLOŽITEV:  

Skupščina Republike Slovenije je na sejah zborov dne 26. in 27/12-1990 ter 30/1-1991 obravnavala 

predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o zagotavljanju sredstev za skupne 

družbene potrebe v letu 1990 in o poračunu določenih obveznosti iz dohodka za skupne in splošne 

družbene potrebe za leto 1989 z osnutkom zakona. Zbori so sprejeli predlog za izdajo zakona in se 

strinjali z združitvijo prve in druge faze zakonodajnega postopka. Zbori so Odboru Skupščine 

Republike Slovenije za splošne gospodarske zadeve kot predlagatelju naročili, da pripravi predlog 

zakona in da pri pripravi predloga prouči in ustrezno upošteva predloge in pripombe delovnih teles 

skupščine ter pripombe poslancev na sejah zborov. Predlog zakona je pripravljen na podlagi osnutka 

zakona, saj predlogov in pripomb v skupščinski razpravi ni bilo. Odbor predlaga le spremembo 2. 

člena zakona, da namreč zakon začne veljati naslednji in ne osmi dan po objavi v Uradnem listu, s 

čimer se premošča časovna stiska, ki bi nastala zaradi obveznosti predložitve zaključnih računov do 

28/2-1991. Glede na to, da so bile predlagane rešitve že pojasnjene ob predlogu za izdajo zakona in 

osnutku zakona, jih v skladu s skupščinskim poslovnikom ne ponavljamo v obrazložitev tega predloga 

zakona. 


