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IZ VSEBINE: 

Osnutek zakona o usposabljanju 

in zaposlovanju invalidnih oseb 

(ESA 367) 

Osnutek zakona o spremembah 

zakona o uvedbi in stopnjah 

republiških davkov in taks (ESA 365) 

Predlog za izdajo zakona o določitvi 

pristojnosti upravnih organov za 

odločanje in opravljanje drugih nalog 

na področju tuje informacijske 

dejavnosti, z osnutkom zakona 

(ESA 366) 

Osnutek zveznega kazenskega zakona 

Osnutek zakona o temeljih denarnega 

sistema 

Osnutek zakona o temeljih kreditnega 

sistema 

Osnutek zakona o Narodni banki 

Jugoslavije in o enotnem monetarnem 

poslovanju narodnih bank republik 

in pokrajin 

Osnutek zakona o ustanavljanju 

in poslovanju skupnih bank 

Osnutek zakona o kreditnih odnosih 

s tujino 

PREGLED SEJ ZBOROV 

SKUPŠČINE SRS 

Družbenopolitični zbor 
skupščine SR Slovenije je na 
seji 22. septembra 1975 spre- 
jel: 

— sklepe in stališča k po- 
ročilu o uresničevanju ustav- 
nih določb o združenem delu 
in o združevanju dela in sred- 
stev družbene reprodukcije, 
ki ga je skupščini SR Slo- 
venije predložil izvršni svet 
skupščine SR Slovenije (v na- 
daljevanju objavljamo celota 
no besedilo sklepov in sta- 
lišč); 

— stališča k osnutku dogo- 
vora o družbenem planu SR 
Slovenije za obdobje od 1976 
do 1980 (v nadaljevanju ob- 
javljamo celotno besedilo sta- 
lišč); 

— sklep o soglasju k osnut- 
ku osnov za dogovor o druž- 
benem načrtu Jugoslavije za 
dobo od 1.1976 do 1.1980; 

— odlok o soglasju k pred- 
logu temeljev skupne politi- 
ke dolgoročnega razvoja 
SFRJ do leta 1985. 

Zbor združenega dela in 
Zbor občin sta na sejah 
24. septembra 1975 sprejela: 

— ugotovitve in stališča 
oziroma stališča k poročilu 
o uresničevanju ustavnih do- 
ločb o združenem delu in o 
združevanju dela in sredstev 
družbene reprodukcije (v na 
daljevanju objavljamo oba 
dokumenta v celotnem bese- 
dilu); 

— stališča k osnutku do- 
govora o družbenem planu 
SR Slovenije za obdobje od 
1976 do 1980 (v nadaljevanju 
objavljamo celotno besedilo 
stališč); 

— sklep o soglasju k osnut- 
ku temeljev za dogovor o 
družbenem načrtu Jugoslavi- 
je za Obdobje od 1.1976 do 
1980; 

— odlok o soglasju k pred- 
logu temeljev skupne politike 
dolgoročnega razvoja SFRJ 
do 1.1985; 

— osnutek zakona o ukre- 
pih za pospeševanje razvoja 
manj razvitih območij in 
manj razvitih obmejnih ob- 
močij v SR -Sloveniji v ob- 
dobju od 1.1976 do 1980; 

—• odlok o potrditvi samo- 
upravnega sporazuma o usta- 
novitvi Zdravstvene skupno- 
sti Slovenije; 

— odlok o soglasju k ime- 
novanju sekretarja Zdrav- 
stvene skupnosti Slovenije; 

— predlog odloka o spre- 
membi odloka o pooblastitvi 
izvršnega sveta skupščine SR 
Slovenije, da najame kredit 
za obnovo in razširitev re- 
prezentančnega objekta SR 
Slovenije gradu Brdo pri 
Kranju; 

— predlog, da se odloži z 
dnevnega reda osnutek odlo- 
ka o določitvi skupnega zne- 
ska sredstev za financiranje 
programa integracije in mo- 
dernizacije skupnih služb za 
vodenje civilnih in vojaških 
zrakoplovov; 

— sklep o soglasju k osnut- 
ku odloka o določitvi zne- 
ska sredstev po zakonu o 
spremembah in dopolnitvah 
zakona o zagotavljanju sred- 
stev za financiranje progra- 
ma investicijskih vlaganj 
Zveznega sekretariata za zu- 
nanje zadeve od 1.1974 do 
1979; 

— predlog odloka o pristo- 
pu k dogovoru o uskladitvi 
ukrepov davčne politike za 
spodbujanje znanstveno-razis- 
kovalnega dela, izumiteljstva 
in tehničnih izboljšav. 

Zbor združenega dela je 
sprejel tudi: 

— odlok o soglasju k spo- 
razumu o zavarovanju inve- 



sticij med vlado SFRJ in 
vlado kraljevine Nizozemske, 

— odlok o soglasju k pred- 
logu zakona o ratifikaciji 
sporazuma o posojilu med 
vlado SFRJ in agencijo za 
mednarodni razvoj, agencijo 
vlade ZDA; 

— odlok o soglasju k pred- 
logu zakona o ratifikaciji 
sporazuma med vlado SFRJ 
in vlado CSSR o dolgoročnem 
sodelovanju pri izkoriščanju 
»Jugoslovanskega naftovoda« 
za transport nafte čez ozem- 
lje SFRJ v CSSR; 

— odlok o soglasju k pred- 
logu zakona o ratifikaciji spo- 

razuma med vlado SETU in 
vlado LR Madžarske o dol- 
goročnem sodelovanju pri iz- 
koriščanju »Jugoslovanskega 
naftovoda« za transport nafte 
Sez ozemlje SFRJ v LR Mad- 
žarsko; 

— sklep o soglasju k osnut- 
ku zakona o obračunavanju 
in poravnavi tečajnih razlik 
pri poslovanju bank z deviz- 
nimi vlogami občanov v 1. 
1973 in 1974. 

Zbor občin je sprejel tudi: 
— predlog za izdajo zako- 

na o spremembah in dopol- 
nitvah zakona o stanovanj- 
skih razmerjih. 

Sklepi in stališča, ki Jih je DPZ 

sprejel k poročilu o uresničevanju 

ustavnih določb o združenem delu 
in o združevanju dela in sredstev 

družbene reprodukcije 

Družbenopolitični zbor je na 19. seji dne 22. 9. 1975 spre'ei 
naslednje 

SKLEPE IN STALISCA 

k poročilu o uresničevanju ustavnih določb o združenem 
delu in o združevanju dela in sredstev družbene reproduk- 
cije, ki ga je Skupščini SR Slovenije predložil isivršni svet 
Skupščine SR Slovenije. 

Družbenopolitični zbor sprejema poročilo odbora druž- 
benopolitičnega zbora za družbenopolitični sistem in meni, 
da predstavlja koristen uvod v razpravo o pomembnih si- 
stemskih zakonih kot so npr. zakon o združenem delu, zakon 
o družbeni lastnini, zakon o družbenem planiranju itd; ob- 
ravnavano gradivo lahko mnogo pripomore pri najširši mo- 
bilizaciji vseh družbenih dejavnikov za razreševanje odprtih 
vprašanj na področju združenega dela. 

1. V temeljnih organizacijah združenega dela in drugih 
temeljnih samoupravnih organizacijah in skupnostih, v druž- 
benopolitičnih skupnostih in družbenopolitičnih organizacijah 
se je treba zavzeti za hitrejše uveljavljanje ustavnih določb, 
ki opredeljujejo družbenoekonomski položaj delavca v zdru- 
ženem delu, zlasti ob planiranju, delitvi dohodka, odločanju 
o družbeni lastnini itd.; odločno je treba zatreti težnje, ki 
ta proces zavirajo oziroma onemogočajo in identificirati no- 
silce takih teženj; 

2. odločneje je potrebno poglobiti proces organiziranja 
združenega dela na ustavnih osnovah. Treba je konkretno 
ugotoviti ovire in težave in pomagati, da se ta proces pospe 
šeno odvija. Tudi ustavni položaj delavca v združenem delu 
v samoupravnih sporazumih in drugih samoupravnih sploš- 
nih aktih ponekod še ni ustrezno rešen. Temu problemu je 
potrebno posvetiti vso skrb, za kar so posebno odgovorne 
družbenopolitične organizacije, pri tem pa imajo pomembno 
vlogo samoupravni organi ob popolnem aktiviranju za to 
odgovornih strokovnih služb; 

3. ustavno pomembna in uspešna oblika organiziranja 
združenega dela je ustanovitev reprodukcijsko in dohodkov 
no soodvisnih celot, ki dobivajo vidno vlogo v procesih plani- 
ranja, ustvarjanja in delitve dohodka in pomenijo tudi real- 
no nadaljevanje v izvedbi delegatskih odnosov. Tem velja v 
nadaljnjih naporih še posebna skrb; 

4. odločno si je treba prizadevati, da bodo delavci v zdru 
ženem delu povsod in v celoti odločali v procesu delitve do- 
hodka, pri čemer je potrebno izkoristiti tudi vse možnosti, 
ki jih daje veljavni zakon o delitvi dohodka in celoten sistem 
samoupravnega sporazumevanja in družbenega dogovarjanja; 

5. odločneje je treba razvijati delegatska razmerja, zlasti 

neposredne odnose ln povezanost med delovnimi ljudmi ln 
vsemi njihovimi delegacijami in delegati. Poglobiti je treba 
proces samoupravnega sporazumevanja in družbenega dogo- 
varjanja in se upreti kakršnimkoli formalizmom ter težiti za 
tem, da postane delegatski sistem sredstvo odločanja delov- 
nih ljudi. Sproti je treba odpravljati negativne pojave ki s« 
pri tem pojavljajo. 

Delegatom za samoupravne interesne skupnosti je po- 
trebno hitreje zagotoviti enake možnosti, ter enakopraven 
položaj tudi glede nekaterih materialnih pogojev za njihovo 
delo; 

6. proučiti je potrebno vprašanje delitve dela na področju 
družbenih dejavnosti med samoupravnimi interesnimi skup- 
nostmi in drugimi dejavniki; potrebno je tudi v vsakem pri- 
meru posebej proučiti ali je nujno ustanoviti posebne stro- 
kovne službe pri vsaki samoupravni interesni skupnosti, ali 
pa lahko te naloge, ali vsaj nekatere, opravljajo njihovi 
skupni organi oziroma upravni organi ali druge službe; 

7. v praksi še ni povsod uveljavljena vloga, ki jo ima 
delavska kontrola. Zato je potrebno ugotoviti vzroke za takš- 
no stanje, sprejeti ukrepe za učinkovitejše delo te kontrole 
in omogočiti boljše povezovanje delavske kontrole z ustrez- 
nimi organi kontrole družbenopolitičnih skupnosti. 

Stališča, ki jih je DPZ sprejel 
k osnutku dogovora o družbenem 

planu SR Slovenije za obdobje 

1976—1980 

Na podlagi 345. člena ustave SR Slovenije in prvega 
odstavka 72. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije je 
družbenopolitični zbor Skupščine SR Slovenije na seji dne 
22. 9. 1975 sprejel naslednja 

STALIŠČA 

k osnutku dogovora o družbenem planu SR Slovenije 
za obdobje 1976—1980 

1. Na področju družbenega planiranja in priprave druž- 
benih planov, ki jih je treba sprejeti v letošnjem letu, se 
še niso v celoti uveljavila ustavna načela o samoupravnem 
planiranju, tudi tam, kjer so vprašanja s tega področja te- 
oretično že razčiščena. Zato, da bi poteg uresničevanja 
ustavnih načel v nadaljnjih pripravah družbenega plana 
SR Slovenije za obdobje 1976—1980 čimbolj prispevali k ce- 
lovitosti in realnosti planiranja, obenem pa zagotavljali 
uresničevanje planiranja razvojne politike, je nujno potreb- 
no storiti vse, da se čimbolj uveljavijo osnovni nosilci druž- 
benega planiranja in da postane planiranje pomemben de- 
javnik in pospeševalec v celotnem procesu združevanja dela. 

Važno in potrebno je ugotoviti, da kljub temu, da z do- 
seženimi uspehi ne moremo biti zadovoljni, ni podcenjevati 
vsega, kar je bilo na tem področju doseženega. Ob tem pa 
se ugotavlja, da vključevanje v proces samoupravnega pla- 
niranja ni bilo enako intenzivno pri vseh nosilcih in na vseh 
ravneh. Intenzivnejše je bilo pri republiških družbenopoli- 
tičnih organizacijah in republiških organih, tega pa ni mo- 
goče zaznati v takšni meri v nekaterih krajevnih skupno- 
stih in samoupravnih interesnih skupnostih. Tudi v temelj- 
nih organizacijah združenega dela se je proces priprav 
osnutkov srednjeročnih planov razvoja odvijal pogostokrat 
počasi in nezadovoljivo ter ni mogel preiti okvirov splošnih 
priprav in iskanja načelnih usmeritev. Hkrati pa je treba 
poudariti, da so dosedanje priprave ostajale vse preveč v 
krogih strokovnih služb ali kvečjemu samoupravnih organov 
in vanje niso bili v zadovoljivi meri vključeni delovni ljudje 
v temeljnih organizacijah združenega dela in krajevnih skup- 
nostih. 

2. Osnutek dogovora je pripravljen v skladu s pripom- 
bami, stališči in dogovori, ki so bili izraženi v razpravah 
o pripravljalnem gradivu. Zato je primerna osnova in usme- 
ritev za nadaljnjo družbenopolitično aktivnost in strokovne 
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priprave pri oblikovanju predloga družbenega plana SR Slo- 
venije za obdobje 1976—1980. 

Gradivo prikazuje razkorak med razvojnimi možnostmi 
in usmeritvami, ki so jih v anketi o minimalnih kazalcih 
razvoja izrazili v temeljnih organizacijah združenega dela, 
samoupravnih interesnih skupnostih in krajevnih skupnostih 
ter med možnostmi, ki jih kot realne vsebuje gradivo za- 
voda za plan v globalnih okvirih in možnostih za razvoj 
SE Slovenije v letih 1976—1980. S sprejetjem osnutka do- 
govora o družbenem planu SR Slovenije za obdobje 1976— 
1980 se zaključuje del priprav, začenja pa se zelo pomemb- 
no in težavno delo v procesu družbenega planiranja, to je 
proces usklajevanja različnih interesov. Ob tem se mora 
maksimalno uveljaviti delovni človek v združenem delu in 
ostali samoupravni nosilci planiranja na eni ter politično 
strokovno argumentirane realne možnosti na drugi strani. 
V procesu planiranja morajo priti do izraza stvarni interesi 
združenega dela in delovnih ljudi, doseči je treba skladnost 
in realnost vseh razvojnih planov ter odraziti celovit krat- 
koročni in dolgoročni interes delovnih ljudi. Usklajevanje bo 
torej moralo zavreči nerealna pričakovanja in želje oziroma 
korigirati nerealne želje na eni strani in dopolnjevati ozi- 
roma ustrezno spreminjati predvidevanja v globalnih okvirih. 

3. Osnutek dogovora, ki je v razpravi, predstavlja ustrez- 
no informacijo vsem nosilcem planiranja, da se lahko s 
samoupravnimi sporazumi in dogovori ustrezno vključijo v 
proces nastajanja družbenega plana SR Slovenije v obdobju 
1976—'1980. Zato Skupščina poziva iin zarozujje vse subjekte 
družbenega planiranja v SR Sloveniji, da v obdobju do pri- 
prave predloga družbenega plana SR Slovenije za obdobje 
1976—1980 intenzivirajo svoje delo na oblikovanju svojih sa- 
moupravnih sporazumov, s katerimi bodo temeljne in druge 
organizacije združenega dela ter samoupravne interesne 
skupnosti, v okviru dohodkovno soodvisnih reprodukcijskih 
povezav prevzemale odgovornost za oblikovanje in uresniče 
vanje skupno dogovorjenih ciljev in nalog. Zagotoviti je tre- 
ba, da bo v središču razprav delavec v temeljnih organizaci- 
jah združenega dela, kar je osnova za uveljavljanje raznih 
oblik združenega dela in sredstev kot pomembne značilnosti 
sistema samoupravnega planiranja. V pripravi in sprejema- 
nju samoupravnih sporazumov in družbenih dogovorov v 
zvezi s planiranjem se je za sedaj možno opreti predvsem 
na obstoječe samoupravne strukture in integracijske tvorbe v 
gospodarstvu, na obstoječe sestavljene organizacije združe- 
nega dela, poslovne skupnosti, poslovne banke in druga fi- 
nančna združenja. Organizacijsko strokovno pomoč pa bodo 
nudile Gospodarska zbornica SR Slovenije, zavod SR Slo- 
venije za družbeno planiranje in drugi republiški upravni 
organi. To pa nikakor ne sme pomeniti odlašanje ustanav- 
ljanja ustreznih reprodukcijskih kompleksov, ki morajo po- 
stati glavni instrument, združenega dela za dosego stabilnej- 
ših in kvalitetnejših družbenoekonomskih odnosov in razvoja. 
Z največjo odgovornostjo je treba vztrajati, da bodo ustrezni 
reprodukcijski kompleksi oblikovani pravočasno, ker bodo 
le-ti osnovni nosilci sporazumevanja in usklajevanja in je od 
njih pravočasnega oblikovanja odvisno tudi pravočasno spre- 
jemanje srednjeročnih planov. Pri tem je treba odločno pre- 
prečevati različne pojavne oblike monopolov, zapiranje trga, 
neupravičenega zviševanja cen, tako v okviru vertikalnih kot 
še posebej horizontalnih povezav. 

4. V osnutku je nadaljnji dinamični gospodarski razvoj 
ob istočasni stabilizaciji in strukturnih spremembah zasno- 
van na večji udeležbi kvalitetnih razvojnih faktorjev, kakor 
so: večja produktivnost dela, boljše gospodarjenje s sredstvi, 
racionalnejše porabe dohodka, krepitev konkurenčne sposob- 
nosti gospodarstva v mednarodni delitvi dela itd. Osnovna 
orientacija vseh nosilcev planiranja bi morala biti prav v 
mnogo večji intenzivnosti in racionalnosti v celotni proizvod- 
nji in gospodarjenju. To pa je mogoče uresničiti s popolnej- 
šim izkoriščanjem domačih možnosti za uveljavljanje kvali- 
tetnih dejavnikov od domače surovinske osnove in lastnih 
raziskovalnih dejavnosti pa do bistveno spremenjenega od- 
nosa do inventivno inovacijskih dejavnosti. Pri tem gre po- 
leg znanih prioritetnih področij kot je energetika, promet 
in proizvodnja hrane, posebna pozornost tistim dejavnostim, 
ki lahko v sorazmerno kratkem času prispevajo k poveča- 
nju produktivnosti dela oziroma uveljavljanju ostalih kvali- 
tetnih dejavnikov razvoja. 

5. Ob sprejemanju osnutka je posebno pomembno pod- 
črtati, da samo uspešen boj za stabilizacijo in proti infla- 
ciji lahko zagotovi, da ne bodo razvrednoteni dosežki de- 
lovnih ljudi oziroma rezultati skupnega družbenega dela. 
Temu cilju je v družbenem planu potrebno najti ustreznejše 
opredelitve in predvsem konkretneje pokazati na tiste raz- 
vojne faktorje in na tiste sistemske rešitve in ukrepe tekoče 
ekonomske politike, od katerih lahko z gotovostjo pričaku- 
jemo ustreznih rezultatov. Že v osnutku samem je predvi- 
dena vrsta ekonomsko-političnih ukrepov. Med temi je po- 
trebno podpreti zlasti ukrepe o oblikovanju vseh vrst po- 
trošnje, ki naj služijo večanju reprodukcijske sposobnosti 
združenega dela, povečanju obsega kvalitete in strukture iz- 
voza, spremembi obsega in strukture investicij, spremembi 
predvidenih odnosov med porabo v gospodarstvu in porabo 
v negospodarskih dejavnostih, da bi tako dosegli večjo celo- 
vitost razvojne politike in vsestranskega prizadevanja glede 
prednosti, ki naj jih v njej dobijo kakovostni dejavniki v 
gospodarskih dejavnostih, obenem pa tudi v negospodar- 
skih dejavnostih, ki lahko bistveno pripomorejo k temu, da 
bodo tudi oni v gospodarstvu kar se da učinkoviti. Takšne 
in podobne ukrepe v korist večje stabilnosti je treba zelo 
konkretno vgrajevati v srednjeročni družbeni plan, pred- 
vsem pa morajo ti ukrepi pomeniti osnovno vsebino vsako- 
letnih resolucij o družbenem razvoju. 

6. Pri skrbi za skladnejši razvoj manj razvitih območij 
in manj razvitih obmejnih območij v SR Sloveniji, se bodo 
v prihodnjem obdobju uveljavljali novi kriteriji in nove obli- 
ke solidarnostne pomoči. Uveljavljajo se tudi novi kriteriji 
v pojmu manjše razvitosti. Na tej osnovi bodo deležna druž- 
bene pomoči obmejna in geografsko zaokrožena območja ter 
krajevne skupnosti, kar pomeni kvalitetnejši in ustreznejši 
odnos do manj razvitih krajev v republiki. Zlasti pa pred- 
stavlja novo kvaliteto v reševanju te problematike še večje 
uveljavljanje samoupravnega sporazumevanja in družbenega 
dogovarjanja za čim uspešnejše uresničevanje te politike. 
Čimprej naj se konkretizirajo oblike te pomoči, obenem pa 
naj potencialni zavezanci z vso resnostjo in dovolj konkret- 
no pristopijo k oblikovanju ustreznih dogovorov in k reali- 
zaciji svojih obveznosti. 

7. Cilji na področju družbene samozaščite in splošne 
ljudske obrambe so v dokumentu ustrezno poudarjeni, ven- 
dar bi bilo potrebno, da vprašanja obrambe in varnosti 
postanejo v tem obdobju še bolj sestavni del celotne druž- 
bene reprodukcije na vseh ravneh. To pa lahko zagotavlja 
samo prevzemanje teh nalog s strani krajevnih skupnosti in 
organizacij združenega dela in drugih ustreznih institucij. 
S tem bo državna struktura opravljala tiste naloge, ki se 
lahko uspešno uresničujejo samo v njenem delokrogu. 

8. Pospešeno je potrebno delovati na razvoju družbenega 
informacijskega sistema, ki naj nudi čim več kvalitativnih in 
kvantitativnih kazalcev za spremljanje in kontrolo plarfskih 
predvidevanj na vseh ravneh, pripravljati in razviti metodo- 
logijo za uspešno dogovarjanje podprto z objektivnimi po- 
datki. Takšne informacije so obenem tudi podpora ukrepom 
za realizacijo srednjeročnega plana, istočasno pa bodo lahko 
služile vsem družbenim činiteljem od delovnih ljudi v te- 
meljnih organizacijah združenega dela, krajevnih skupno- 
sti, samoupravnih interesnih skupnosti do družbenopolitičnih 
skupnosti in za vsa področja dela. V sedanjem trenutku pa 
bi bila zlasti pomembna vloga informacijskega sistema pri 
uresničevanju ustavnega koncepta samoupravnega planiranja. 

9. Izvršni svet naj predlog družbenega plana SR Slo- 
venije za obdobje 1976—1980 predloži skupščini SR Slove- 
nije do 20. decembra 1975. Da bo priprava predloga družbe- 
nega plana čim uspešnejša, natj izvršna svet skupščine SR 
Slovenije izdela predloge, s kaiterimi bo republika v ofkviru 
svojih ustavnih pooblastil usklajevala in usmerjala tokove 
in procese družbene reprodukcije na svojem območju. Vzpo- 
redno s tem delom pa morajo pristojni republiški organi 
in organizacije dajati podatke in pripravljati potrebne ana- 
lize, ki bodo omogočile delegaciji SR Slovenije uspešno 
uveljavljanje pripomb in mnenj skupščine SR Slovenije v 
usklajevalnem postopku ob izdelavi smernic in določanju 
okvirov za ukrepe ekonomske politike, ki naj bodo vsebina 
srednjeročnega plana Jugoslavije za obdobje 1976—1980. 
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Ugotovitve in stališča, ki jih je ZZD 

sprejel k poročilu o uresničevanju 

ustavnih določb o združenem delu 

in o združevanju dela in sredstev 

družbene reprodukcije 

Zbor združenega dela je na seji dne 24. 9. 1975 sprejel 
naslednje 

UGOTOVITVE IN STALIŠČA 

k poročilu o uresničevanju ustavnih določb o združenem delu 
in o združevanju dela in sredstev družbene reprodukcije 

t. 

Na podlagi razprav v temeljnjih organizacijah združenega 
dela, delegacijah, občinskih skupščinah, družbenopolitičnih 
organizacijah in današnje razprave o uresničevanju ustavne 
preobrazbe v združenem delu, delegati Zbora združenega dela 
ugotavljamo, da predloženo poročilo o uresničevanju ustavnih 
določb v združenem delu in o združevanju dela in sredstev 
družbene reprodukcije ter gradivo »Dohodek in dohodkovni 
odnosi v luči rešitev v osnutku zakona o združenem delu« 
dajejo skladen in celovit prikaz stanja in naporov za uresni- 
čitev ustavnih določb o združenem delu in predstavlja osnovo 
za pospešeno in še bolj učinkovito delo pri nadaljnjem ures- 
ničevanju ustave. 

II. 

V temeljnih organizacijah združenega dela, drugih oblikah 
združenega dela, družbenopolitičnih organizacijah, samouprav- 
nih interesnih skupnostih in vseh drugih samoupravnih orga- 
nizacijah in skupnostih se moramo zavzeti za čim hitrejše 
uveljavljanje ustavnih določb izhajajoč iz danih političnih 
izhodišč pri tem pa upoštevati iz gradiva izhajajoče ugoto- 
vitve o dosežkih in kritične ugotovitve o zaostajanju in po- 
manjkljivosti pri uresničevanju ustave. V tem okviru napo- 
rov za uresničitev ustavnih določb pa se moramo v nadalj- 
njem poglobljenem procesu organiziranja združenega dela na 
ustavnih osnovah zlasti zavzeti za to, da čimpreje zagotovimo: 

— da na področju delitve dohodka uresničimo načelo, da 
delavci povsod in v cetoti odločajo o rezultatih svojega dela, 

— da postane samoupravno sporazumevanje in družbeno 
dogovarjanje temelj za urejanje medsebojnih razmerij, 

— da v celoti in dosledno uveljavimo in izpeljemo dele- 
gatski sistem, 

— da odločno pristopimo k organiziranju reprodukcijsko 
in dohodkovno soodvisnih enot, ki dobivajo vidno vlogo v 
procesih planiranja, ustvarjanja in delitve dohodka in pome- 
nijo tudi realno nadaljevanje v izvedbi delegatskih odnosov. 

III. 

Politična izhodišča skupno z razpravami na vseh nivojih, 
naj služijo kot osnova pri pripravah sistemskih zakonov s 
področja združenega dela, družbene lastnine, temeljev druž- 
benega planiranja in drugih sistemskih zakonov kot elemen- 
tov izgrajevanja družbenoekonomskega sistema kot celote. 

Da bomo lahko pravočasno in odgovorno sprejeli sistem- 
ske zakone s področja združenega dela je potrebno, da se 
zagotovi o vseh pomembnejših vprašanjih čim širša razprava 
za kar smo odgovorni vsi od zveznih organov, republike, ob- 
čine do temeljnih organizacij združenega dela ter delegacij 
in delegatov. 

Stališča, ki jih je ZO sprejel k poročilu 

o uresničevanju ustavnih določb 

o združenem delu in o združevanju 

dela in sredstev družbene 

reprodukcije 

Zbor občin Skupščine SR Slovenije je na svoji seji dne 
24. septembra 1975 obravnaval poročilo o uresničevanju 
ustavnih določb v združenem delu in o združevanju dela 
in sredstev družbene reprodukcije, hkrati z elaboratom »Do- 
hodek in dohodkovni odnosi v luči rešitev v osnutku zakona 
o združenem delu« ter sprejel naslednja 

STALIŠČA 

1. Zbor sprejema poročilo u uresničevanju ustavnih do- 
ločb o združenem delu in o združevanju dela in sredstev 
družbene reprodukcije ter ugotovitve poročila v celoti in v 
posameznosti, ker predstavlja osnovo za pospešeno celovito 
organiziranost vseh oblik združenega dela, hkrati pa tudi 
osnovo za še bolj učinkovito delo vseh delegatov in delegacij 
ter družbenopolitičnih organizacij pri uresničevanju ustave. 

Zbor soglaša ludl s političnimi izhodišči, ki naj skupaj 
z razpravami v skupščinskih telesih in zboru služijo kot 
podlaga za nadaljnje izgrajevanje družbenoekonomskega si- 
stema in za pripravo zakonov s področja združenega dela, 
družbene lastnine, temeliev družbenega planiranja in drugih 
sistemskih zakonov. 

2. V kratkem časovnem obdobju po sprejemu ustave smo 
na področju uresničevanja ustavne preobrazbe združenega 
dela dosegli pomembne rezultate, ki so bistvenega pomena 
za nadaljnji razvoj naše družbe. Ne glede na to pa zbor meni, 
da ne bi bilo prav, če bi se zadovoljili z doseženimi uspehi 
in če se ne bi pri tem zavedali tega, da se s pozitivnimi giba- 
nji prepletajo tudi mnoge stare težnje in poskusi. Zato se je 
potrebno zavzeti za čim hitrejše in doslednejše uveljavljanje 
ustavnih določb na področju združenega dela. 

3. V nadaljnjem izgrajevanju družbenoekonomskega si- 
stema se morajo vsi družbeni subjekti zavzemati za dosledno 
izvajanje predpisov o delitvi dohodka, tako da bodo delavci 
v združenem delu povsod in v celoti odločali o družbeni re- 
produkciji in o vseh odnosih v procesu delitve dohodka. 

4. Kljub nekaterim slabostim in težavam na področju 
samoupravnega sporazumevanja in družbenega dogovarjanja, 
ki postajata čedalje bolj pomembna in prevladujoča načina 
urejanja medsebojnih razmerij, zbor ugotavlja, da uspeSneje 
nadaljujemo boj za revolucionarno preobrazbo družbenoeko- 
nomskih odnosov in za krepitev samoupravnih socialističnih 
odnosov. 

5. Zbor smatra, da je potrebno na vseh področjih, kjer 
delegatski odnosi niso v celoti izpeljani zaostriti vprašanje 
odločanja mimo delegatskih odnosov in vprašanja osebne id- 
govornosti. 

6. Zbor smatra, da imajo tudi občinske skupščine } 
spremljanju realizacije teh nalog pomembno vlogo. Zato je 
prav, da analizirajo stanje na svojem območju, spodbujajo 
procese združevanja dela in sredstev ter popolne samouprav- 
ne organiziranosti delavcev v temeljnih in drugih organizaci- 
jah združenega dela. 

Stališča, ki sta jih ZZD in ZO sprejela 

k osnutku dogovora o družbenem 

planu SR Slovenije za obdobje 

1976—1980 
Zbor združenega deda in Zbor občin sta na svojih sejaih 

dne 24. septembra i/75 obravnaivaJa osnutek dogovora o 
družbenem planu SR Slovenije za obdobje 19T6—19S0 in upo- 
števajoč stališča Družbenopolitičnega zbora sprejela naslednja 

STALIŠČA: 

Skupščina SR Slovenije ugotavlja, da »Osnutek dogovora 
o družbenem planu SiR Slovenije za obdobje 1976-4980« iz- 
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haja lz dosedanjih spoznanj o konkretizaciji ustavnih načei 
o sistemu družbenega planiranja in idejnih osnov, sklepov in 
stališč, sprejetih na X. kongresu ZKJ in VII. kongresu ZKS 
in na njih zasnovanih aktivnosti, iz razprav o okvirih in mož- 
nostih nadaljnjega razvoja SR Slovenije in SFR Jugoslavije 
v obdobju 1976—1980 ter razprav o tekočih gospodarskih giba- 
njih, ki tudi odražajo dolgoročnejše razvojne tendence. Ven- 
dar pa skupščina SR Slovenije hkrati ugotavlja, da se še 
niso v celoti uveljavili osnovni nosilci družbenega planiranja 
ter da plan še ni postal temeljni dejavnik v procesu združe- 
vanja delela. Dosedanje priprave so ostale vse preveč v krogih 
strokovnih služb in samoupravnih organov, vanje pa niso bili 
v zadovoljivi meri vključeni delovni ljudje v temeljnih orga- 
nizacijah združenega dela in krajevnih skupnosti. 

Skupščina SR Slovenije nadalje ugotavlja, da je osnutek 
dogovora sestavljen v skladu s sprejetimi »Osnovami pri- 
stopa in načrtov izdelave družbenega plana SR Slovenije« 
in da upošteva stališča in pripombe, ki so bile izražene ob 
razpravah o gradivu »Globalni okviri in možnosti razvoja SR 
Slovenije v letih 1976—1980«. 

Pomembno je, da ob tem razpolagamo z analitično obde- 
lanimi pogledi nosilcev planiranja na razvoj do leta 1980. 
Ta dokumentacija, ki je zasnovana na minimumu kazalcev, 
odpira dodatne možnosti za nadaljnje kvalitetnejše oblikova- 
nje planov v temeljnih organizacijah združenega dela in za 
medsebojno usklajevanje le-teh v okviru delovnih organiza- 
cij, sestavljenih organizacij združenega dela, reprodukcijskih 
kompleksih in v drugih oblikah združevanja dela in sredstev 
ter v krajevnih skupnostih, samoupravnih interesnih in druž 
beno-političnih skupnostih. 

I. 

Skupščina SR Slovenije meni, da je predloženi dokument 
ustrezna podlaga za samoupravno sporazumevanje in druž- 
beno dogovarjanje ter za sprejem tistih samoupravnih spo- 
razumov in družbenih dogovoiO^, ki so potrebni za izdelavo 
predloga srednjeročnega družbenega plana. 

Razvojne možnosti in usmeritve, ki so jih izrazile temelj- 
ne in druge organizacije združenega dela, samoupravne inte- 
resne skupnosti in drugi nosilci planiranja so v aneksu 
k osnutku dogovora ustrezno zajete, vendar je po obdelavi 
minimalnih kazalcev in predhodnih internih usklajevanjih, 
očitna neusklajenost med željami po hitrejšem razvoju skoraj 
vseh subjektov v planiranju v primerjavi z realnim obsegom 
sredstev, kadrovskimi in drugimi možnostmi. 

Iz tega izhaja, da se nahajamo pred eno najbolj pomemb- 
nih in težavnih faz v procesu družbenega planiranja — pred 
usklajevanjem potreb in ambicioznih želja na eni ter realnih 
možnosti na drugi strani. V nadaljnjem procesu planiranja 
in usklajevanja bo zati. potrebno s stalnimi družbenopolitič- 
nimi in strokovnimi prizadevanji, ob upoštevanju realnosti 
temeljnih predpostavk in razmerij v družbenem planu, nare- 
diti vse za optimalen družbeni razvoj. 

To pomeni, da se bo v postopku priprave in sprejemanja 
samoupravnih sporazumov in družbenih dogovorov potrebno 
usmeriti k realnejšim odnosom pri oblikovanju in porabi 
dohodka ter k intenzivnejšemu koriščenju kvalitetnih proiz- 
vodnih činiteljev. Zlasti veliko pozornost bo potrebno posve- 
titi odločnejšemu spreminjanju proizvodnje, glede na potrebe 
domačega in tujih trgov, prestrukturiranju proizvodnje in 
preusmeritvi vlaganj, odpravljanju izrazitih neskladij v med- 
narodni menjavi in vse bolj očitnim posledicam mednarodne 
recesije. To bo tudi zahtevalo neprekinjeno usklajevanje in 
usmerjanje družbeno-ekonomske politike ter vgrajevanje no- 
vih informacij kot osnovo za tekoče usklajevanje skupnih 
interesov, ciljev in nalog. 

II. 

Med vprašanji bodočega družbenoekonomskega razvoja, 
ki v procesu nadaljnjega oblikovanja družbenega plana SR 
Slovenije za oodobje 1976—1980 zahtevajo posebno pozor- 
nost, so zlasti: 

1. dinamičen gospodarski razvoj ob istočasni stabilizaciji 
in strukturnih spremembah v razvojni dinamiki. 

Ta razvoj, bo zasnovan na večji udeležbi produktivnosti 
dela in na boljšem gospodarjenju s sredstvi ter intenzivnim 
delom kot temeljnem obeležju prehoda iz ekstenzivnega na 

intenziven način gospodarjenja, racionalnejši porabi dohodka, 
skladnejši strukturi proizvodnje in krepitvi konkurenčne spo- 
sobnosti gospodarstva v mednarodni delitvi dela. 

Dinamični razvoj na teh kvantitativnih osnovah mora biti 
še nadalje bistvena značilnost naslednjega obdobja, vendar 
litetne prvine kot: demokratičnost, varnost, enakopravnost in 
eden od odločujočih kazalcev za družbenoblaginjo, vendar ni 
edini, ker le-ta vključuje še nematerialne, vendar visoko kva- 
litetne prvine kot: demokratičnost varnost, enakopravnost in 
intelektualna neodvisnost v mednarodnih odnosih, kvaliteta 
družbenih in medsebojnih odnosov delavcev v združenem 
delu, kvaliteta okolja, itd. Zato mora dogovor o družbenem 
planu zagotoviti optimalizacijo družbenoekonomskega in soci- 
alnega razvoja v pogojih nadaljnjega razvoja socialističnih 
proizvodnih odnosov. Prognozirana stopnja rasti družbenega 
proizvoda' je v dokumentu, še zlasti pa v aneksu precej 
optimistična. Stopnja rasti družbenega proizvoda, kakor jo 
predvidevajo temeljne organizacije združenega dela, je zlasti 
pogojena s pretiranimi investicijskimi predvidevanji in z večjo 
uporabo drugih proizvodnih činiteljev, ki ne bodo v takšnem 
obsegu prisotni tako po količini kot po kvaliteti. 

Zaradi tega bo treba v teku usklajevanja čimbolj realno 
oceniti — tako po obsegu kot po kvaliteti — vse bistvene 
prvine, ki so pomembne za stopnjo rasti družbenega pro- 
dukta. Po nekaterih ocenah bo v prvih letih srednjeročnega 
planskega obdobja stopnja rasti nižja kot kasneje, kar je 
tudi posledica domačih družbenoekonomskih okoliščin, rece- 
sije v svetu in ukrepov v letu 1975 ter dejstva, da so v letih 
1975 in 1976 predvidena najbolj intenziivna vlaganja v ener- 
getsko in prometno infrastrukturo. Ta vlaganja so sestavni 
del prizadevanj za odpravo strukturnih neskladij v sloven- 
skem gospodarstvu. 

Preveriti bo treba zlasti realne možnosti prodaje na zuna- 
njem in domačem trgu in to z vidika bolj aktivnega in selek- 
tivnega pristopa do vlaganj v zaloge, odnosov na področju 
kreditno-upniških razmerij (oboje bo zahtevalo večja obratna 
sredstva od predvidenih), izvoznih možnosti, preusmeritve 
investicij zaradi prestrukturiranja, zlasti še v energetiko. 

V prizadevanjih za dinamičen gospodarski razvoj v na- 
slednjem srednjeročnem obdobju je potrebno izhajati iz sa- 
moupravnega položaja delavca v temeljnih in drugih organi- 
zacijah združenega dela in na tem slonečih interesih delav- 
cev in delovnih ljudi v samoupravnih organizacijah in druž- 
benopolitičnih skupnostih, da bi se lahko doseglo povečanje 
družbenega dohodka, razpoložljivih virov in ob tem zagoto- 
vilo ugodno strukturo le-teh, da bi se povečala produktivnost 
dela in hkrati racionalnost zaposlovanja, da bi se nadalje 
upoštevale zahteve domačega trga in potrebe na svetovnem 
tržišču, da bi se dosegle odločilnejše spremembe v strukturi 
proizvodnje in njeni večji integriranosti v jugoslovansko go- 
spodarsko strukturo, da bi ob vseh drugih prizadevanjih 
stremeli k skladnejšim odnosom med akumulacijo in po- 
trošnjo ter da bi bila dana večja vloga znanosti in izobraže- 
vanju in vsem drugim družbenim službam v razvoju sociali- 
stičnih družbeno-ekonomskih odnosov. 

2. Splošni pogoji družbenega in gospodarskega razvoja, 
zlasti pa omenjene možnosti (priliv aktivnega prebivalstva) 
za zaposlovanje v SR Sloveniji ter šibki surovinski viri, za- 
htevajo odločnejšo prestrukturiranje gospodarstva in s tem 
povezano prerazdelitev investicijskih sredstev in odločnejšo 
naravnanost na inventivno — intenzivni razvoj. 

Preseči je potrebno reproduciranje že tako neugodnih 
strukturnih nesorazmerij in jih uskladiti in razvijati skladno 
s komparativnimi možnostmi v republiki. 

Do sedaj niso bile dovolj izkoriščene domače možnosti 
za uveljavljanje kvalitetnih razvojnih dejavnikov, domače 
surovinske osnove in lastnih raziskovalnih in drugih inventiv- 
no-inovacijskih potencialov. To stanje je mnogokrat povzro- 
čalo nekoordinirano in nekritično prenašanje tujih tehnologij 

* Dokument predvideva letni porast družbenega proizvoda celotnega 
gospodarstva za 7,4 %, družbenega sektorja gospodarstva pa 7,7 %, 
medtem fco predvidevajo temeljne organizacije združenega dela letni 
porast družbenega proizvoda v času od 1976—1980 s 13,5 %. V pretek- 
lem petletnem obdobju je znašala letna stopnja rasti za celotno go- 
spodarstvo 7,1 »/o, za družbeni sektor pa 7,4 %. 
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In metod ter s tem nevarnost dolgoročnejše tehnološke tn 
gospodarske odvisnosti na posameznih področjih. 

Posvetiti pa je potrebno posebno pozornost tistim dejav- 
nostim, ki lahko v sorazmerno kratkem času prispevajo 
k povečevanju produktivnosti dela, večjemu uveljavljanju kva- 
litetnih dejavnikov razvoja, rezultatov domačega raziskoval- 
nega dela, domače inventivnosti ter preseganju stanja dolgo- 
ročne tehnološke, licenčne in surovinske neenakopravne od- 
visnosti od zunanjega sveta. 

Posebno skrb pri razreševanju strukturnih neskladij bo 
potrebno posvetiti sledečim področjem: energetika, promet 
in hrana. V ta namen morajo samoupravne interesne skup- 
nosti in drugi samoupravni nosilci družbenega planiranja 
oblikovati učinkovite mehanizme za selekcijo razvojnih pro- 
gramov ter s svojimi samoupravnimi sporazumi zagotoviti 
njihovo uresničevanje. 

3. Taka usmeritev zahteva boljšo izrabo kadrovskih mož- 
nosti in s tem povezano orientacijo razvojno izobraževalnih 
dejavnosti, permanentno izobraževanje ob delu, poklicno 
usmerjanje v najbolj deficitarne poklice in znatno večji delež 
raziskovalnega dela v skupnih rezultatih dela, njihovo boljšo 
organiziranost in medsebojno povezanost, posebno pri raz- 
iskavah in razvojnih nalogah, predvsem za potrebe prioritet- 
nih področij. 

Planiranje novih delovnih mest bo potrebno pogojevati 
ne samo z zagotovitvijo sredstev za opremo delovnega mesta, 
marveč tudi z ostalimi stroški, ki s preselitvami delavcev 
nastajajo in ki bremene ostale oblike porabe, povzročajo pa 
tudi neugodne koncentracije ter ekološke, družbeno-politične 
in socialne probleme.2 

Zato je treba maksimalno izkoristiti možnosti, ki so v 
manj razvitih obmejnih območjih (še posebej kar zadeva 
zaposlovanje). 

4. Tudi v srednjeročnem obdobju bomo čutili pritiske na 
cene, da bi z njimi sektorsko razreševali strukturne in raz- 
vojne probleme. Dohodkovni odnosi, uvajanje reprodukcij- 
skih celot in protiinflacijski ukrepi, predvsem pa prestruk- 
tuiranje nekaterih oblik potrošnje in spremembe na trgu, 
bodo postali vse bolj pomemben regulator odnosov v cenah. 
Vendar bo potrebno še vedno posvetiti družbeno skrb sprem- 
ljanju in dogovarjanju o cenah za artikle, ki bistveno vplivajo 
na standard delavnega človeka, reprodukcijsko sposobnost 
gospodarstva doma in v mednarodni menjavi dela. Večjo 
pozornost bo potrebno posvetiti tudi spremljanju cen v med- 
narodni menjavi. 

5. Boj za stabilizacijo in proti inflaciji bo v srednjeroč- 
nem obdobju zahteval velik napor za večjo uravnoteženost 
menjave s tujino, spreminjanje neugodnih tokov v menjavi 
s tujino in splošni stabilizaciji na tem področju. Posebej bo 
potrebno biti selektiven pri investicijah, ki bi evidentno z 
uporabo uvoznih surovin in repromaterialov povečevale uvoz- 
ne primanjkljaje, ki ne bi pomagale odpravljata ugotovljenih 
strukturnih problemov ali ki bi neracionalno podvojevale pro- 
izvodne kapacitete. Velika razdrobljenost slovenskega gospo- 
darstva na tem področju je po ocenah Skupščine SR Slove- 
nije eden od bistvenih slovenskih strukturnih gospodarskih 
problemov. PrestruMuiranje proizvodnje, racionalne substi- 
tucije z domačim znanjem in repromateriali in drugi ukrepi 
na področju regionalne preusmeritve na dežele v razvoju in 
socialistične dežele bodo osnovne naloge v srednjeročnem 
obdobju. V okviru novo oblikovanih reprodukcijskih kom- 
pleksov in drugih okvirih sporazumevanja v SRS in SFRJ 
se mora gospodarstvo hitreje preusmeriti h kompleksnejšim 
ponudbam na zunanjih trgih. 

6. Usmeritev dela akumulacije v izgradnjo energetskih 
objektov in zahteva po investiranju v surovinsko osnovo v 
drugih jugoslovanskih območjih bo sicer zmanjšala obseg 
sredstev za obnovo in nadaljno pospešeno avtomatizacijo in 
uvajanje novih tehnologij v predelovalni industriji. Vendar 
bodo vlaganja v ključne infrastrukturne objekte že v sred- 
njeročnem obdobju omogočile tudi kvalitetni razvoj in izrabo 
komparativnih prednosti industrije. 

2 Računa se s porastom zaposlenosti za 2,4 do 2,5%, nasproti 
4,4 %-nim porastom v letih 1971 in 1975 ter porastom delovne pro- 
duktivnosti od 4,5 do 5 % (po prvi varianti) in 4 do 4,5 % (po -drugi 
varianti) nasproti 3,3 %-nem letnem porastu v letih 1971—1975. To bi 
pomenilo, da poraste delež produktivnosti dela ▼ prirastu družbenega 
proizvoda od 46 do 65 %. 

Zato naj nosilci posameznih dejavnosti z medsebojnim 
dogovarjanjem in ob pomoči družbenopolitičnih skupnosti 
posvetijo vso skrb proučitvi komparativnih prednosti, zavaro- 
vanju in širjenju obstoječih in perspektivnih tržišč, odprav- 
ljanju strukturnih nesoglasij, večanju produktivnosti pri za- 
poslovanju, boljši izrabi delovnih naprav in smotrni kadrovski 
politiki, boljši in smotrni organizaciji dela, delovni disciplini 
in izrabi drugih notranjih rezerv. 

7. Odnosi v delitvi dohodka z vidika uveljavljanja princi- 
pa družbene reprodukcije v družbenih dejavnostih. 

Večina samoupravnih interesnih skupnosti s področja 
družbenih dejavnosti predvideva znatno previsoke dohodke, 
glede na očitno realne možnosti. Prav tako je preveč nagla-' 
šeno povečanje združevanja sredstev pri teh skupnostih, 
kajti izhajati moramo iz potreb celotnega združenega dela in 
o sredstvih bo tudi odločalo združeno delo. Proračunsko ori- 
entiranost oziroma miselnost morajo premagati novi družbe- 
noekonomski odnosi in vpliv porabnikov. Glede na omenjeno 
situacijo je še zlasti nujno aktivirati delegatsko bazo uporab- 
nikov v teku oblikovanja in usklajevanja planov, hkrati pa 
voditi račun o integriranem razvoju družbenih dejavnosti 
na vseh področjih delovanja, kjer se lahko najbolj neposre- 
dno in uspešno vežejo na celovite interese združenega dela. 

V zvezi s tem je potrebno v procesu dogovarjanja jasno 
opredeliti prioritet, ki naj dajejo hitrejše kvalitativne in kvan- 
titativne učinke združenega dela, tako v proizvodni sferi, ka. 
kor tudi na področjih družbenih dejavnosti. V zvezi s tem je 
potrebno sprejeti ukrepe za prerazporeditev sredstev za neka- 
tere ključne, s planom postavljene prioritetne naloge. Le te 
izhajajo iz politike dinamičnega in stabilnejšega razvoja na 
kvalitetnejših temeljih v naslednjem obdobju. 

Ob vsem tem Skupščina SR Slovenije opozarja, da mo- 
ramo biti pri predlaganju nalog nosilcem in izvajalcem pro- 
gramov, ki se realizirajo iz sredstev skupne porabe, selektivni 
in usklajeni s stabilizacijskimi prizadevanji. 

Napete investicijske zahteve in relativno težki pogoji 
gospodarjenja, ki se kažejo v letu 1975 in ki jih pričakujemo 
še v letu 1976. zahtevajo, da moramo ohraniti vsaj še v letu 
1976 take medsebojne odnose, kot so dogovorjeni z Resolu- 
cijo o družbenoekonomskem razvoju SR Slovenije v letu 1975. 

Potreba po zagotovitvi počasnejše rasti splošne porabe v 
republiki in neskladja v udeležbi posameznih nosilcev tovrst- 
ne porabe v proračunih občin in republike narekujejo odloč- 
nejše ukrepe družbeno-političnih skupnosti ter samoupravnih 
organov delovnih skupnosti posameznih porabnikov za zago- 
tovitev realnih okvirov splošne porabe v celoti in porabe posa- 
meznih porabnikov še posebej. V tem smislu je potrebno 
zagotoviti nenehen kritičen odnos vseh nosilcev proračunske 
porabe in učinkovito ukrepati za njen realen obseg v razmer- 
jih, določenih z vsakoletno resolucijo o družbenoekonomski 
politiki in razvoju SR Slovenije. 

Ustanovno poudarjena odgovornost upravnih organov za 
stanje na določenih področjih, kakor tudi povečane pristoj. 
nosti upravnih organov ožjih družbenopolitičnih skupnosti 
ter ekonomska nujnost, da je porast splošne porabe nižji 
od rasti družbenega proizvoda, narekujejo posebno pozornost 
racionalnejši organizaciji dela upravnih organov in njihovi 
večji strokovni usposobljenosti. Pri tem je treba opozoriti na 
naloge in vlogo upravnih organov v odnosu do delegatsko 
sestavljenih skupščin, njihovih izvršnih svetov, samoupravnih 
interesnih skupnosti ter družbenopolitičnih organizacij. 

Natančneje je treba določiti pristojnosti upravnih orga- 
nov in strokovnih služb samoupravnih interesnih skupnosti 
ter vzpostaviti skladnost med njihovim delovanjem, pred- t 
vsem na področju družbenih dejavnosti, da bo docela od- 
pravljena večtirnost, ki nedvomno vodi k neupravičenemu 
povečanju splošne oziroma skupne porabe. 

8. Cilji na področju družbene samozaščite in splošne ljud- 
ske obrambe so v dokumentu ustrezno poudarjeni, vendar bi 
bilo potrebno, da nalog v srednjeročnem obdobju, ne veže- 
mo samo na ustrezne institucije in državne strukture, marveč 
naj vprašanja obrambe in varnosti postanejo v tem obdobju 
še bolj sestavni del celotne družbene reprodukcije na vseh 
ravneh, ne pa ločeno po posameznih nosilcih in institucijah, 

9. V srednjeročnem obdobju se spreminjajo odnosi pri 
razreševanju skladnejšega razvoja manj razvitih območij in 
manj razvitih obmejnih območij v Sloveniji. Vključevanje 
novih kriterijev ter razširjanje novih oblik solidarnostne po- 
moči na obmejna in geografska zaokrožena območja, pred- 
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vsem pa na krajevne skupnosti pomeni nov kvalitetnejši in 
pravičnejši odnos do manj razvitih krajev v republiki. Ker 
pa istočasno to prolematiko začenjamo razreševati s samo- 
upravnim sporazumevanjem in dogovarjanjem, Skupščina SR 
Slovenije opozarja, da je potrebno narediti vse, da se čim- 
preje konkretizirajo oblike solidarnostne pomoči in obvežejo 
vsi nosilci, da z vso resnostjo in zelo konkretno pristopijo 
k oblikovanju ustreznih dogovorov in tudi odgovorno reali- 
zirajo svoje obveznosti. 

Probleme skladnejšega razvoja bo treba bolj kot dosedaj 
reševati tudi istočasno z razreševanjem strukturnih neskladij 
ter upoštevaje komparativnih prednosti v teh območjih. Raz- 
reševanje problemov razvitosti naj bo med drugim tudi se- 
stavni del planiranja in usklajevanja v reprodukcijskih kom- 
pleksih. 

10. Pospešeno je potrebno delovati na razvoju objektivnih 
kvalitativnih in kvantitativnih kazalcev v okviru družbenega 
informacijskega sistema za spremljanje in kontrolo planskih 
predvidevanj na vseh ravneh, pripravljati in razviti metodolo- 
gijo za uspešno objektivizirano dogovarjanje — podprto z 
objektivnimi podatki. Tako objektivizirana baza informacij 
naj podpira tudi ukrepe za realizacijo srednjeročnega plana. 

III. 

Skupščina SR Slovenije poziva vse subjekte planiranja v 
SR Sloveniji, da v obdobju do priprave predloga družbenega, 
plana SR Slovenije, za obdobje 1976—1980 intenzivirajo delo 
na oblikovanju samoupravnih sporazumov, s katerimi bodo 
temeljne in druge organizacije združenega dela ter samo- 
upravnih interesnih skupnosti, v okviru dohodkovno soodvis- 
nih in povezanih reprodukcijskih kompleksov prevzemale od- 
govornost za uresničevanje skupno dogovorjenih ciljev in 
nalog ter pripravo družbenih dogovorov, s katerimi bodo 
samoupravni in družbeni subjekti planiranja opredelili svoje 
obveznosti za izpolnjevanje nalog skupnega interesa na šir- 
ših' področjih in območjih skupnega interesa. Zagotoviti^ je 
treba, da bo v središču razprav delavec v temeljni organiza- 
ciji združenega dela, preko njega pa naj se tudi uveljavlja 
združevanje dela in sredstev, kot bistvena značilnost novega 
sistema družbenega planiranja. 

Glavni instrument združenega dela za stabilnejši in kvali- 
tetnejši družbenoekonomski razvoj mora postati urejanje do- 
hodkovnih odnosov med poslovno soodvisnimi fazami v 
okviru reprodukcijskih kompleksov, kjer naj se usklajujejo 
in usmerjajo odnosi v vseh bistvenih elementih reprodukcije 
ter usmerja interes delavcev k povezovanju in združevanju 
ter skupnem planiranju zaradi ustvarjanja dohodka na osnovi 
dohodkovne povezanosti združenega dela. Na teh osnovah je 
treba zagotoviti, da bo družbeni plan SR Slovenije v največji 
možni meri že izražal samoupravni družbeno-ekonomski od- 
nos in vse bolj omogočal obvladovanje in uravnavanje celot- 
nega reprodukcijskega procesa na temelju dohodka, kot druž- 
beno-ekonomske kategorije znotraj združenega dela. Ob spre- 
jemanju osnutka je posebno pomembno podčrtati, da samo 
uspešen boj za stabilizacijo in proti inflaciji lahko zagotovi, 
da ne bodo razvrednoteni dosežki delovnih ljudi oziroma 
rezultati skupnega družbenega dela. Temu cilju je v družbe- 
nem planu potrebno najti ustreznejše opredelitve in pred- 
vsem konkretneje opozoriti na tiste razvojne dejavnike in na 
tiste sistemske rešitve in ukrepe tekoče ekonomske politike, 
od katerih lahko pričakujemo optimalne rezultate. 

V sedanjem trenutku se je v pripravi in sprejemanju sa- 
moupravnih sporazumov in družbenih dogovorov treba čim- 
bolj opreti na obstoječe samoupravne strukture in integracij 
<ske tvorbe v gospodarstvu, na sestavljene organizacije zdru- 
ženega. dela, poslovne skupnosti, poslovne banke in druga 
finančna združenja, ob organizacijsko strokovni pomoči m 
iniciativi Gospodarske zbornice SR Slovenije, sodelovanju 
republiških upravnih organov in Zavoda SR Slovenije za 
družbeno planiranje. Na področjih, kjer še nimamo ustreznih 
nosilcev povezovanja, pa je treba po delegatskem načelu o li- 
kovati iniciativne grupe, ki morajo voditi delo do spreje 3 a 
samoupravnih sporazumov in oblikovanja trajnejših poslov- 
nih povezav. Pri tem pa je potrebno odločno preprečevati 
različne pojavne oblike monopolov in zapiranja trga, tako 
v okviru vertikalnih kot še posebej horizontalnih povezav, 
In zagotoviti neposrednejšo plansko povezanost v procesu 
družbene reprodukcije, zlasti za tiste gospodarske komplekse. 

tehnološke sisteme in organizacije, ki imajo neposreden ali 
posreden vpliv na skladnejši razvoj celotnega gospodarstva. 

Skupščina SR Slovenije opozarja, da so cilji in naloge, 
ki so bile opredeljene s stališči Skupščine SR Slovenije ob 
obravnavanju analize o tekočih gospodarskih gibanjih in izva- 
janju nalog resolucije o družbenoekonomski politiki in raz- 
voju SR Slovenije v letu 1975 in stališči in predlogi ukrepov 
Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije, ki zadevajo zlasti 
razvoj energetike in prometne infrastrukture, surovinske baze 
in proizvodnjo hrane, ekonomske odnose s tujino, likvidnost 
gospodarstva, obseg in učinkovitost investicijskih vlaganj, za- 
poslovanje, področje cen in uskladitev osebne, splošne in 
skupne porabe, v osnovi tudi trajnejšega značaja, s katerimi 
morajo vsi subjekti planiranja računati pri oblikovanju svo- 
jih razvojnih usmeritev in izdelavi srednjeročnih planov. 

Do priprave predloga družbenega plana mora Izvršni svet 
izdelati predloge ukrepov, s katerimi bo republika v okviru 

•svojih ustavnih pooblastil usklajevala in usmerjala tokove in 
procese družbene reprodukcije na svojem območju. Vzpore- 
dno s tem se morajo pristojni republiški organi in organiza- 
cije vključiti tudi v izdelavo smernic in okvirov za ukrepe 
ekonomske politike v okviru priprav srednjeročnega družbe- 
nega plana Jugoslavije, zlasti na področjih: sistema in poli- 
nega plana Jugoslavije, zlasti na področjih: sistema to pouitike 
cen, zunanjetrgovinskega in deviznega sistema, politike pla- 
sistema in politike rezerv, skupnih osnov davčne politike ter 
sistema in politike financiranja skupnih nalog na ravni fede- 
racije 

Razprava delegatov in pismena stališča občinskih skup- 
ščin, gospodarske zbornice, skupščinskih odborov, ki so bila 
na razpolago in prisotna v razpravi so nakazala, da je po- 
trebno nekatere zasnove plana dopolniti, razširiti ali uskladiti. 
Pri tem naj se vključijo tudi ona področja, ki niso navzven 
samoupravno organizirana so pa pomembna za skladen druž- 
beni razvoj. Zategadelj naj Izvršni svet Skupščine^ SR Slove, 
nije prouči vsa mnenja, stališča in predloge, izražene v raz- 
pravah na sejah Zbora združenega dela in Zbora občin ter 
vsa predložena mnenja in predloge Skupščin občin in skupin 
delegatov ter skupščinskih teles, upošteva v postopku pri- 
prave družbenega plana SR Slovenije.« 

Predlog družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1976— 
1980, naj predloži Izvršni svet Sskupščini SR Slovenije do 
20. decembra 1975. 

VPRAŠANJA DELEGACIJ 

IN DELEGATOV 

ZBOR ZDRUŽENEGA DELA 24. 9. 1975 

Kaj je šolska izobrazba, kaj je strokovna 
usposobljenost 

Delegat Rajko Vavpotič je 
v imenu skupine delegatov 
za gospodarsko področje 33. 
okoliša (Ljubljana Vič-Rud- 
nik) prosil za temeljito ob- 
razložitev pojmov šolska izo- 
brazba, strokovna izobrazba 
in strokovna usposobljenost. 
Nadalje je vprašal, ali je v 
primerih, ko imajo posame- 
zne delovne organizacije v 
samoupravnih aktih določila, 
ki enačijo višjo izobrazbo z 
višjo strokovno usposoblje- 
nostjo, izbira individualnega 
poslovodnega organa (direk 
torja) na podlagi takih dolo- 
čil zakonita. 

V obrazložitvi vprašanja je 
delegat poudaril, da postaja 
kadrovska politika vse po- 
membnejša, zato smo tudi 
sprejeli družbeni dogovor o 
kadrovski politiki, žal pa. se 
ta dogovor različno razlaga. 
Delegati za gospodarsko pod- 
ročje 33. okoliša so ta vpra- 
šanja obravnavali ob razpi- 
sih za individualne poslovod- 
ne organe (direktorje) v več- 
jih delovnih organizacijah. V 
teh razpisih se prepletata 
pojma »strokovna izobrazba« 
in »strokovna usposoblje- 
nost«, ki se ju različno raz- 
laga. 
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■uogovor v li. eienu zahte- 
va naslednje: »naloge na po- 
sameznih delovnih, mestih 
morajo bit: po vsebini in po- 
trebnem znanju čimbolj ize- 
načene. Na delovnih mestih, 
kjer se zahteva visoka stro- 
kovna usposobljenost, so 
opravila nižje strokovne rav- 
ni dopustna le, če so nujno 
potrebna za celovitost dela 
na takem delovnem mestu. 
Na delovnem mestu ne sme 
biti nalog, ki terjajo višjo ra- 
ven znanja, kot to zahteva 
delovno mesto.« Ob takem 
določilu smo menili, je de- 
jal delegat Vavpotič, da je 
delovno mesto direktorja ozi- 
roma individualnega poslo- 
vodnega organa mesto, ki ab- 
solutno zahteva višjo strokov- 
no raven. 

42. člen dogovora pravi, da 
je za individualni poslovodni 
organ določena visoka, višja 
ali srednja izobrazba (nestro- 
kovna usposobljenost). Ven- 
dar pa imajo posamezne de- 
lovne organizacije v samoup- 
ravnih aktih določbe, ki viš- 
jo izobrazba izenačujejo z 
višjo strokovno usposoblje- 
nostjo. S tem bi se sicer stri- 
njali, če bi tu usposobljenost 
priznavale določene šole, ka- 
tere so po našem mnenju 
edine pooblaščene za takšno 
oceno, ne pa da se ta uspo- 
sobljenost priznava na sejah 
samoupravnih organov, ko 
gre za Individualen poslovod- 
ni organ, delavcem, ki delajo 
v podjetju 20 let in so do- 
polnili 45 let starosti.« 

Republiški komite za vzgojo 
In izobraževanje je na to vpra- 
šanje pismeno odgovoril, da 
Je po njihovem mnenju za 
razlago pojmov in določb v 
zvezi z družbenimi dogovori 
o nalogah pri oblikovanju in 
izvajanju kadrovske politike 
pristojen odbor podpisnikov 
družbenega dogovora o kad- 
rovski politiki ali pa repub- 
liški sekretariat za delo. Re- 
publiški komite za vzgojo in 
izobraževanje je k temu pri- 
ložil svoje mnenje, ki se gla- 
si: 

1. šolska izobrazba se pri- 
dobiva s šolanjem na verifi- 
ciranih vzgojnoizobraževalnih 
organizacijah in se izkazuje s 
spričevali oziroma diplomami 
tah organizacij. Ce vzgojno- 
izobraževalna organizacija izo 
bražuje za poklic ali več po- 
klicev, je izobrazba pridob- 
ljena na taki vzgojnoizobra- 
ževalni organizaciji hkrati tu- 
di sitrokovna. 

Pod pojmom strokovna us- 
posobljenost razumemo in- 
terno strokovno usposoblje- 

nost delavca za opravljanje 
dela na določenem delovnem 
mestu. V širšem smislu pa 
strokovna usposobljenost po- 
meni strokovno izobrazbo in 
določeno izkušenost v stroki 
oziroma poklicu. Izkušenost 
se pridobiva s pripravništvom, 
s strokovno prakso, s stažira- 
njem, s specializacijo, z opra- 
vljenim strokovnim izpitom, 
z dodatnim izobraževanjem, 
z delom itn. 

2. V zvezi s problematiko, 
ki jo omenja delegat ob vpra- 
šanju, pa menimo, da so iz- 
ključno odbori podpisnikov 
družbenih dogovorov o kad- 
rovski politiki pooblaščeni 
presojati uporabo posameznih 
določb v konkretnih prime- 
rih. Niti zakonodaja niti stro- 
kovna literatura namreč pri 
nas nista povsem dosledni 
pri opredeljevanju pojma stro- 
kovne usposobljenosti, zlasti 
še, kadar gre za nove stroke 
in poklice ali za primerjave 
med posameznimi republika- 
mi. Tovrstne nejasnosti bodo 
odpravljene z uvedbo enotne 
nomenklature poklicev za vso 
Jugoslavijo, ki jo pripravlja 
zvezna gospodarska zbornica. 

3. Glede razpisa za indivi- 
dualnega poslovodnega orga- 
na pa menimo, da se morajo 
OZD ravnati po veljavnih za- 
konih Czakon o medsebojmn 
razmerjih delavcev v združe- 
nem delu in o delovnih raz- 
merjih med delavci m zaseo- 
nimi delodajalci Ur. 1. SRS, 
št. 18-173/74) in samouprav- 
nih sporazumih o medseboj- 
nih razmerjih v združenem 
delu. V objavi in javnem raz- 
pisu prostega delovnega me- 
sta morajo biti določeni po- 
goji, ki jih mora delavec iz- 
polnjevati glede strokovnih, 
poklicnih in drugih delov- 
nih sposobnosti, potrebnih 
za opravljanje dela na delov- 
nem mestu.« 

Na seji Zbora združenega 
dela je na to vprašanje odgo- 
voril v imenu Republiškega 
sekretariata za delo Edo Ga- 
spari, pomočnik republiškega 
sekretarja za delo: »Vpraša- 
nje delegata je zelo na mestu 
in je posledica stanja, da stro- 
kovna literatura, naša zakono- 
daja in še posebej samoup- 
ravna regulativa niso enotni 
in tudi ne dosledni pri opre- 
deljevanju in uporabi pojma 
šolska izobrazba, strokovna 
izobrazba in strokovna us- 
usposobljenost. Zato prihaja 
do nejasnosti in marsikje do 
neprimerne uporabe pojmov. 

Republiški sekretariat za 
delo opredeljuje navedene 
pojme takole: 

Šolska izobraaba je izobraz- 
ba, ki se pridobiva s šola- 
njem na verificiranih vzgoj- 
no izobraževalnih organizaci- 
jah in izkazuje s spričevali 
ali diplomami teh organiza- 
cij. Delavci oz. samoupravni 
organi v organizacijah zdru- 
ženega dela niso pristojni za 
priznavanje ali negiranje šol- 
ske izobrazbe. 

Strokovna izobrazba je šir- 
ši pojem. Poleg šolske izo- 
brazbe zajema tudi določeno 
izkušenost v stroki — pokli- 
cu ali dopolnilno znanje. Iz- 
kušenost — dodatno znanje 
se pridobiva z dodatnim izo- 
braževanjem, z nabiranjem 
delovnih izkušenj, s strokov- 
no prakso, stažiranjem, pri- 
pravništvom, specializacijo, s 
polaganjem strokovnih izpi- 
tov itn. 

Strokovna izobrazba teme- 
lji na nekem nivoju šolske 
Izobrazbe in le od tu naprej 
se lahko ocenjuje primernost 
ali neprimernost strokovne 
izobrazbe v odnosu na zahte- 
ve delovnega mesta. V tem 
smislu sodimo, da je prizna- 
vanje primernosti izobrazbe 
v odnosu na zahteve delov- 
nega mesta v pristojnosti de- 
lavcev temeljne organizacije 
združenega dela. 

Pod pojmom strokovne us- 
posobljenosti razumemo us- 
posobljenost delavca za op- 
ravljanje določenih del na do- 
ločenem delovnem mestu. Ob 
pomanjkanju šolske in s sa- 
mim tem tudi strokovne izo- 
brazbe se delavec z delom oz. 
nabiranjem delovnih izkušenj, 
z usposabljanjem ob delu, s 
tečaji in seminarji, raznimi 
izpiti itn. usposobi za oprav- 
ljanje del na določenem de- 
lovnem mestu ali za oprav- 
ljanje del, za katera se sicer 
zahteva določena stopnja izo- 
brazbe. 

Postopek in osnove za pri- 
znavanje in uveljavljanje stro. 
kovne usposobljenosti uredi- 
jo delavci TOZD s samoup. 
ravnim sporazumom o med- 
sebojnih razmerjih v združe- 
nem delu. 

Skupina delegatov za sooi- 
alno zdravstveno področje 5. 
okoliša (s sedežem v Murski 
Soboti) je zastavila naslednji 
vprašanji: 

»1. Po kakšnih strokovnih 
normativih se pristopa k do- 
ločanju prednosti pri gradnji 
bolnišnic v SR Sloveniji in 
kako je mogoče, da kirurški 
oddelek Splošne bolnišnice 
Murska Sobote ne more pri 

Republiški sekretariat za 
delo financira v 1. 1975 razi- 
skovalno delo »Poizkus poeno- 
tenja nekaterih temeljnih 
pojmov s področja vzgoje, 
izobraževanja in dela«. Os- 
novni cilj naloge je doseči 
enotno uporabo temeljnih 
pojmov — še zlasti v samo- 
upravnih aktih OZD. 

Odgovor na drugo vpraša- 
nje pa se glasi: 

5. člen zakona o medseboj- 
nih razmerjih delavcev v zdru- 
ženem delu in delovnih raz- 
merjih med delavci in zaseb- 
nimi delodajalci (Ur. list SRS 
št. 18/74) dokaj precizno do- 
loča, da mora biti v objavi 
ali razpisu prostega delovne- 
ga mesta, kot pogoj za zased, 
bo, določena izobrazba dolo- 
čenega poklica, smeri ali 
stroke — torej stopnja us- 
trezne izobrazbe. 

Citirani člen govori v dru- 
gem odstavku o prednosti 
kandidata z ustrezno višjo 
stopnjo šolske izobrazbe, ka- 
dar sta kot pogoj za izbiro 
delavca izjemoma določeni 
dve stopnji šolske izobrazbe. 
Zakon več kot dveh stopenj 
šolske izobrazbe ne dopušča. 
Prednost glede šolske izo- 
brazbe velja tudi za indivi- 
dualnega poslovodnega orga- 
na OZD, če s samoupravnim 
aktom o kadrovski politiki, 
h kateremu je pristopila OZD, 
ni drugače določeno. 

Na tej osnovi republiški se- 
kretariat za delo meni, da 
niso v skladu z zakonsko 
ureditvijo medsebojnih raz- 
merij v združenem delu do- 
ločila samoupravnih aktov, 
če v postopku izbire delav- 
cev na prosta delovna mesta 
enačijo šolsko izobrazbo s 
strokovno usposobljenostjo 
delavcev. Poudarjamo pa, da 
gre za izbiro delavcev na de- 
lovna mesta, za katera delav- 
ci sklenejo, da so prosta, to 
je za delovna mesta, ki se 
objavljajo ali zasedajo po 
razpisu. Taka delovna mesta 
so tudi delovna mesta indi- 
vidualnih poslovodnih orga- 
nov.« 

ti v prioritetni program 
razvoja bolnišnic, čeprav so 
v tem trenutku že zgrajeni 
skoraj vsi kirurški oddelki v 
SR Sloveniji in so uživali ali 
uživajo drugačen odnos in 
materialno podporo, ne glede 
na razvitost regije? 

2. Kakšne ukrepe namera- 
vajo storiti Izvršni svet Skup- 
ščine SR Slovenije, Republi- svi komi+e 73 zdravstveno in 

Programiranje zdravstvenega varstva 
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socialno varstvo ter Zdrav- 
stvena skupnost Slovenije, 
da se položaj naše bolnišni- 
ce v programu razvoja bol- 
nišnic uredi in normalizira?« 

član Izvršnega sveta in 
predsednik Republiškega ko- 
miteja za zdravstveno in so- 
cialno varstvo dr. Anton Fa- 
zarinc je odgovoril: 

»Srednjeročni program raz- 
voja zdrvastvenega varstva za 
obdobje 1976—1980 je v fazi 
delovnega osnutka, ki je v 
javni razpravi. Program ugo- 
tavlja, kaj je družbeni inte- 
res na področju zdravstvene- 
ga varstva in kako se ta in- 
teres uresničuje. Omenjeni 
program je narejen na osno- 
vi programov občinskih zdrav- 
stvenih skupnosti ter vsebuje 
nekatere usmeritve. ki so 
skupnega pomena za vso SR 
Slovenijo. 

Program zdravstvenega var- 
stva ne našteva podrobno ra- 
zvoja vseh zdravstvenih zmog- 
ljivosti, zlasti če niso širše- 
ga pomena za vse prebival- 
stvo SR Slovenije. Natančne- 
je Je razvoj teh zmogljivosti 
opredeljen v občinskih in re- 

Delegatka Francka Cuk je v 
imenu skupine delegatov za 
gospodarsko področje 13. 
okoliša (s sedežem v Mari- 
boru) zastavila naslednja 
vprašanja: »Zvezna skupšči- 
na je v minulem tednu spre- 
jela zakon o položitvi depo- 
zita na investicijske naložbe 
v nove negospodarske in ne- 
proizvodne investicije. Po 
tem zakonu bi bilo treba 
zagotoviti 50 odstotkov depo- 
zita tudi za naložbe v zdrav- 
stvu. 

Znano je, da v Sloveniji 
trenutno gradimo nekatere 
ključne zdravstvene objekte, 
ki jih kot prednostne inve- 
sticije obravnava tudi Reso- 
lucija o družbenoekonomski 
politiki in razvoju SR Slove- 
nije ter neposrednih nalogah 
v letu 1975. To so: 

Dograditev in usposobitev 
Kliničnega centra, predklinič- 
nih inštitutov medicinske fa- 
kultete, TRT objekta onkolo- 
škega inštituta in regional- 
nih bolnišnic Koper, Nova 
Gorica in Maribor. Za te in- 
vesticije je z dolgoročnimi 
samoupravnimi sporazumi za- 
gotovljeno združevanje inve- 
sticijskih sredstev. 

Iz dnevnega tiska smo zve- 

gionalnih programih razvoja 
zdravstvenega varstva. 

Predlog programa zdrav, 
stvenega varstva za gravita- 
cijsko območje Splošne bol- 
nišnice Murska Sobota pri- 
pravlja regionalna zdravstve- 
na skupnost Murska Sobota. 
Ta program bo temeljil na 
analizi zdravstvenega stanja 
prebivalstva, izhajal bo iz po- 
treb prebivalstva ter bo upo- 
števal kadrovske in material- 
ne zmogljivosti. 

Program zdravstvenega var- 
stva bo sprejet, ko ga sprej- 
je skupščina zdravstvene sku- 
pnosti enakopravno s pristoj- 
nimi zbori družbenopolitičnih 
skupnosti. 

Lahko pričakujemo, da bo- 
do v republiškem programu 
opredeljene investicije, ki se 
bodo delno financirale iz so- 
lidarnostno zbranih sredstev 
— po dogovorjenih merilih in 
prioritetah — na ravni zdrav- 
stvene skupnosti Slovenije. 
Omenjena merila bodo pred- 
met samoupravnega sporazu- 
mevanja med zdravstvenimi 
skupnostmi.« 

deli, da je Zvezni izvršni svet 
pooblaščen, da v dogovoru z 
republikami izdela merila, po 
katerih se posamezne upo- 
rabnike družbenih sredstev 
oprosti depozita. Glede na 
to, da je v Sloveniji sprejet 
program sanacije bolnišnic, 
ki bi naj odpravil nevzdržno 
stanje na področju bolniš- 
ničnega zdravstvenega var- 
stva, in glede na to, da bi 
obveznih 50 odstotkov depo- 
zita onemogočilo izvedbo sa- 
nacijskega programa bolniš- 
nic, prosim Izvršni svet, da 
odgovori v tej zvezi na na- 
slednja vprašanja: 

1. Kakšno je stališče Izvrš- 
nega sveta glede depozita na 
investicije v zdravstvu, pose- 
bej na tiste prednostne inve- 
sticije, navedene v resoluciji? 

2. Kakšne ukrepe predvide- 
va Izvršni svet, da bi zdrav- 
stvene objekte, ki jih že gra- 
dimo, oprostili depozita? 

■ 3. V kakšnem roku lahko 
pričakujemo, da bo rešeno 
vprašanje obveznega depozi- 
ta na zdravstvene objekte, da 
ne bi prišlo do nepotrebne 
prekinitve del na teh objek- 
tih, ki jih že gradimo?« 

Član Izvršnega sveta in 
predsednik Republiškega ko- 

miteja za zdravstveno In so- 
cialno varstvo dr. Anton Fa- 
zarinc je odgovoril: 

»Skupščina SFRJ je na svo 
ji seji Zveznega zbora dne 
18. julija i975 sprejela zakon 
o depozitu pri investicijskih 
vlaganjih v negospodarske in 
neproizvodne investicije. Za- 
kon določa, da morajo upo- 
rabniki družbenih sredstev — 
investitorji v času od 31. ju- 
lija 1975 do 31. decembra 
1976 obračunavati za novo 
pričete negospodarske in ne- 
proizvodne investicije depo- 
zit v višini 50 odstotkov od 
predračunske vrednosti inve- 
sticije ter ga vplačevati na 
posebni račun pri službi 
družbenega knjigovodstva. 

Izvršni svet Skupščine SR 
Slovenije je že v pripravljal- 
nem postopku nasprotoval 
taki obliki zakona, v kate- 
rem niso predvidene izjeme 
in določene oprostitve obve- 
ze polaganja depozita. Zato 
je bilo na insistiranje slo- 
venskega in ostalih izvršnih 
svetov vnešeno v zakon do- 
ločilo, da Zvezni izvršni svet 
na podlagi usklajenih stališč 
pristojnih organov republik 
in avtonomnih pokrajin do- 
loči merila in postopek za 
oprostitev plačevanja depo- 
zita. 

Izvršni svet Skupščine SR 
Slovenije je nato po sklepu 
seje z dne 29. julija 1975 
predlagal Zveznemu izvršne- 
mu svetu določene kriterije 
in merila za oprostitev pla- 
čevanja depozita, ki pa niso 
bili v celoti sprejeti. 

V usklajevalnem postopku 
je bilo 8. septembra pri- 
pravljamo drugo besedilo 
predloga. Po tem predlogu bi 
bili investitorji s področja 
skupne porabe, kamor sodi 
tudi področje zdravstvenega 
varstva, oproščeni obračuna- 
vanja in vplačevanja depozi- 
ta, kolikor bi dohodki samo- 
upravnih interesnih skupno- 
sti na območju republike od 
nosno avtonomne pokrajine 
ne presegali ravni, dogovorje- 
ne z republiškim družbenim 
dogovorom o politiki sploš- 
ne in skupne porabe v 
ustreznem letu, v skladu z 
resolucijo o temeljih skupne 
politike ekonomskega in so- 
cialnega razvoja Jugoslavije 
za ustrezno leto. Z besedilom 
tega akta in s predloženo 
obrazložitvijo se je SR Slo- 
venija v veliki meri strinja- 
la, kljub temu, da v odlok 
niso bili vključeni vsi njeni 
predlogi za oprostitev. 

V nadlaljnjem postopku 
sprejemanja navedenega 

predloga odloka pa je prišlo 
do bistvenih sprememb be- 
sedila, ki so razvidne iz no- 
vega teksta tega akta z dne 
10. 9. 1975, prirejenega po 
sklepih komisije zveznega iz- 
vršnega sveta za ekonomsko 
politiko. Izvršni svet SR Slo- 
venije pa je do tega pred- 
loga odloka zavzel odklonil- 
no stališče zaradi naslednjih 
sprememb, ki so za SR Slo- 
venijo nesprejemljive: 

— v celoti so bile črtane 
točke 1, 2 in 3, kar pomeni, 
da investicije na področju 
splošne in skupne porabe na 
ravni republik in pokrajin ne 
bodo oproščene polaganja de- 
pozita, razen v relativno ne- 
pomembnem obsegu; 

— ob tej ugotovitvi je tre- 
ba poudariti nevzdržno proti- 
slovje, ki ga ob črtanju 1., 
2. in 3. točke besedila pred- 
loga odloka z dne 8. 9. 1975, 
predstavlja določba 11. toč- 
ke novega besedila akta, saj '■ 
investicije iz istovrstnih sred- 
stev, ki se zbirajo v proraču- 
nu federacije, generalno 
oprošča obveznosti polaganja 
depozita; 

— črtanje točke 1, 2 in 3 
pomeni, da družbenopolitične 
skupnosti in zlasti samo- 
upravne interesne skupnosti 
na republiški ravni, ne bodo 
mogle nabavljati ali zame- 
njavati delovnih sredstev ni- 
ti v okviru enostavne repro- 
dukcije, ne da bi z depozi- 
tom dvignili ceno investicije 
za 50 odstotkov; 

— ni treba še posebej po- 
udariti, da so s tako spre- 
membo besedila predloga 
odloka onemogočene domala 
vse naložbe v objekte, 

Zaradi enakih ali sorodnih 
stališč izvršnih svetov ostalih 
republik je bil v Beogradu 
ponovni usklajevalni sesta- 
nek, na katerem so pred- 
stavniki drugih republik pod- 
prli naše stališče o oprosti- 
tvi depozita za tiste investi- 
cijske naložbe, ki so v skla- 
du z dogovorjenimi okviri 
družbenoekonomskega razvo- 
ja. Enako je bilo podprto tu- 
di naše stališče, da je naba- 
va specifične opreme iz sred- 
stev amortizacije sestavili 
del programa rednega dela 
ter da je zato omejitev na 
tovrstne naložbe nesmiselna. 
Naposled je bilo na usklaje- 
valnem sestanku tudi dogo- 
vorjeno, da Zvezni sekreta- 
riat za finance pripravi novo 
besedilo predloga, ki bo 
upoštevalo dane pripombe, 
ter ga predloži na prvo pri- 
hodnjo sejo Zveznega izvrš- 
nega sveta. 

Depoziti na negospodarske in neproizvodne 
investicije 
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SKUPŠČINA SR 

SLOVENIJE BO 

OBRAVNAVALA: 

Osnutek zakona o usposabljanju 

in zaposlovanju invalidnih oseb 

(ESA 367) 

Predloženi osnutek zakona 
pomeni bistven korak v sme- 
ri nadaljnjega razvoja var- 
stva vseh kategorij invalid-' 
nih oseb. V ta namen ureja 
status tistih invalidnih oseb, 
ki tega statusa doslej še niso 
imele niti priznanega niti 
urejenega. Osnutek zakona 
temelji na naslednjih načelih: 

— invalidne osebe imajo 
pravico do usposobitve za 
življenje in delo; 

— družbeni dejavniki mo- 
rajo ustvarjati pogoje za us- 
posobitev in ustrezno zaposli- 

< tev občanov, ki niso popol- 
noma zmožni za delo; 

— politika usposabljanja 
in zaposlovanja invalidnih 
oseb mora biti sestavni del 
politike zaposlovanja na- 
sploh; 

— invalidne osebe se pravi- 
loma usposabljajo in zaposlu- 
jejo v normalnih delovnih 
razmerah (načelo integraci- 
je); če to ni mogoče, pa v 
posebnih organizacijah za 
usposabljanje in zaposlova- 
nje invalidnih oseb; 

— dejavnost posebnih or- 
ganizacij za usposabljanje in 
zaposlovanje invalidnih oseb 
je dejavnost posebnega druž- 
benega pomena in v ta na- 
men zakon predvideva dolo- 
čene oblike nadzorstva; 

— OZD so dolžne ustrezno 
ukrepati, da se invalidnim 
osebam po tem zakonu omo- 
goči zaposlovanje; 

— OZD, posebne organiza- 
cije za usposabljanje in zapo- 
slovanje invalidnih oseb ter 
zasebni delodajalci, ki zapo- 
slujejo invalidne osebe, uži- 
vajo davčne in druge olajša- 
ve po posebnih predpisih; 

— možnost družbene inter- 
vencije v pogledu zaposlova- 
nja invalidnih oseb v prime- 
ru, če bi to zaposlovanje ne 
bilo uspešno, ker bi se OZD 
ne ravnale po določbah za- 
kona; 

— samoupravne interesne 
skupnosti za zaposlovanje 
skrbijo za izvajanje usposab- 
ljanja in zaposlovanja inva- 

lidnih oseb po tem zakonu, 
pri tem pa sodelujejo z OZD 
in drugimi SIS; 

— zagotavljanje in uresni- 
čevanje pravic v okviru skup- 
nosti za zaposlovanje se fi- 
nancira s prispevkom za za- 
poslovanje in z združevanjem 
sredstev OZD; 

V poglavju o usposabljanju 
je določeno, kdo in kako 
ugotavlja status invalidne 
osebe po tem zakonu, kje 
se izvaja in kaj zajema uspo- 
sabljanje ter kakšne pravice 
uživa invalidna oseba v času 
usposabljanja. 

V poglavju o zaposlovanju 
je določena pravica invalid- 
ne osebe do takšne zaposlit- 
ve, ki ustreza njenim delov- 
nim in zdravstvenim sposob- 
nostim. Izhodiščno načelo je, 
da se invalidni osebi omogoči 
in zagotovi vključitev v delo 
v normalnem delovnem oko- 
lju, zaradi česar imajo OZD 
določene dolžnosti v zvezi 
z zaposlovanje invalidnih 
oseb. Nadalje osnutek pred- 
videva možnost uvedbe tako 
imenovanega »kvotnega si- 
stema«, s katerim se določi 
odstotek od celotnega števila 
zaposlenih, do katerega bi 
bila OZD dolžna zaposlovati 
invalidne osebe, če bi zapo- 
slovanje invalidnih oseb ne 
bilo zadovoljivo. OZD, ki 
kljub uvedbi kvotnega siste- 
ma ne bi zaposlovale obvez- 
nega števila invalidnih oseb, 
bi morale plačevati poseben 
prispevek skupnosti za zapo- 
slovanje, po variantnem pred- 
logu pa bi odgovarjale za 
prekršek. 

V poglavju o posebnih or- 
ganizacijah za usposabljanje 
in zaposlovanje invalidnih 
oseb so urejene vrste poseb- 
nih organizacij (zavodi za 
usposabljanje invalidnih oseb, 
invalidske delavnice in zavo- 
di za zaposlovanje invalidnih 
oseb pod posebnimi pogoji) 
ter njihova vloga ter status. 
Zavodi za usposabljanje in- 
validnih oseb so OZD, v ka- 
terih se po posebnem pro- 

gramu zagotavlja usposablja- 
nje tistih invalidnih oseb, ki 
jim ni mogoče zagotoviti us- 
posabljanja z drugimi red- 
nimi oblikami usposabljanja. 
Podrobneje je opredeljeno 
delo teh zavodov ter dan po- 
udarek tudi izvajanju aplika- 
tivno-raziskovalne dejavno- 
sti, ki je na tem področju še 
slabo razvita. Invalidske de- 
lavnice so OZD, ki poslujejo 
po načelih gospodarskih or- 
ganizacij, glede njihovega 
ustanavljanja in razvoja ter 
strokovnega dela in poslova- 
nja po osnutku predvideva 
določene ukrepe. Zavodi za 
zaposlovanje invalidnih oseb 
pred posebnimi pogoji pa so 
posebni socialni zavodi po 
zakonu o socialnem skrb- 
stvu. V teh zavodih se zapo- 
slujejo invalidne osebe, ki 
se ne morejo zaposlovati v 
rednih razmerah, niti v in- 
validskih delavnicah in ki 
so potrebne še posebnih ob- 
lik zavodskega varstva. 

V poglavju o davčnih in 
drugih olajšavah je določeno, 
da so posebne organizacije 
za usposabljanje in zaposlo- 
vanje invalidnih oseb ter dru- 
ge OZD in zasebni delodajal- 
ci, ki zaposlujejo invalidne 

osebe, deležne olajšav po po- 
sebnih predpisih. Prav tako 
je predviđana možnost, da SIS 
lahko posebnim organizaci- 
jam za usposabljanje in za- 
poslovanje invalidnih oseb 
odstopajo del sredstev za fi- 
nanciranje dejavnosti, ki so 
bila zbrana s prispevki od 
vseh zaposlenih v teh poseb- 
nih organizacijah. Sredstva, 
ki ostanejo posebnim orga- 
nizacijam na podlagi olajšav, 
je treba po zakonu namen- 
sko uporabiti. 

V poglavju o uveljavljanju 
pravic je določeno, da inva- 
lidne osebe uveljavljajo pra- 
vice v skladu z zakonom in 
samoupravnimi splošnimi 
akti skupnosti za zaposlova- 
nje ter da lahko uveljavljajo 
svojo pravico pred pristojnim 
sodiščem združenega dela. 

V zvezi s predhodnimi in 
končnimi določbami naj po- 
sebej opozorimo, da posebne 
organizacije za usposabljanje 
in zaposlovanje invalidnih 
oseb morajo v določenem 
roku po uveljavitvi zakona 
izpolniti strokovne, tehnične 
in kadrovske pogoje, ki bodo 
predpisani na podlagi tega 
zakona ter svoje poslovanje 
uskladiti z njegovimi določ- 
bami. 

Predlog za izdajo zakona o določitvi 

pristojnosti upravnih organov 

za odločanje in opravljanje drugih 

nalog s področja tuje informacijske 

dejavnosti, z osnutkom zakona 

(ESA 366) 

I. Razlogi za izdajo zakona 

2. avgusta 1974 je začel ve- 
ljati zakon o vnašanju in 
razširjanju tujih sredstev 
množičnega komuniciranja in 
o tuji informacijski dejavno- 
sti v Jugoslaviji (Ur. list 
SRFJ, št. 39-74). Ta zakon 
ureja vsa vsebinska vpraša- 
nja, republiki pa prepušča, 
da s svojim predpisom do- 
loči organe, ki bodo oprav- 
ljali posamezna upravna po 
oblastila na področju tuje 
informacijske dejavnosti. 

II. Vsebina zakona 

Več členov zveznega zako- 
na precizira za katera 
upravna dejanja je potrebno 
določiti pristojne organe: 

1. Na področju tujega tiska 
naj bi dovoljenje organizaci- 
jam združenega dela za vna- 
šanje in razširjanje tujih ti- 

skanih stvari izdajal repu- 
bliški sekretariat za notranje 
zadeve, medtem, ko bi — iz 
praktičnih razlogov — občin- 
ski upravni organi, pristojni 
za notranje zadeve, spreje- 
mali prijave tujih tiskanih 
stvari, ki so namenjene za 
razširjanje na sejmih ali po- 
dobnih prireditvah ter izda- 
jali odločbe o odvzemu tujih 
tiskanih stvari. 

Dovoljenje tiskarju za ti- 
skanje oz. razmnoževanje tu- 
jih tiskanih stvari — gre za 
opravljanje tkim. grafičnih 
storitev za tuje naročnike — 
naj bi tudi v prihodnje izda- 
jal sekretariat za informaci- 
je v IS, kot je normiral že 
18. člen republiškega zakona 
o javnem obveščanju. 
2. Na področju tujega filma 
naj bi dovoljenje tujim prav- 
nim in fizičnim osebam za 
snemanje dokumentarnih in 
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drugih informativnih filmov 
izdajal sekretariat za infor- 
macije v IS. 

Vnašalec tujega filma oz. 
proizvajalec tujega v Jugosla- 
viji izdelanega filma, naj bi 
o vnesenem oz. proizvedenem 
filmu obvestil republiško ko- 
misijo za pregled filmov; ta 
naj bi bila pristojna tudi za 
izdajanje odločb o prepovedi 
vnašanja, prometa in javnega 
predvajanja tujega filma ter 
o odvzemu kopij tujega fil- 
ma, če imajo vsebino iz 13. 
člena zveznega zakona (iz- 
podkopavanje temeljev soci- 
alistične samoupravne uredit- 
ve, podpiranje agresije in 
drugih aktov zoper huma- 
nost, mednarodno pravo ali 
smotre Združenih narodov, 
žalitve časti in dobrega ime- 
na narodov in narodnosti v 
SFRJ, itd.). 

Za prikazovanje filmov, or- 
ganiziranje razstav, preda 
vanj in podobnih dejavnosti 
tujih informacijskih ustanov 
zunaj njihovih prostorov naj 
bi sekretariat za informacije 
v IS izdajal ustrezna dovo- 
ljenja tako tujim ustanovam, 
kot tudi našim organizacijam 
združenega dela ali drugim 
organizacijam, kajti ta de- 
javnost se sme odvijati samo 
s posredovanjem domačih 
pravnih oseb. Sekretariat za 
informacije naj bi tudi pre- 

jemal sezname tujih tiskanih 
stvari, ki jih tuje informa- 
cijske ustanove vnesejo za 
svoje čitalnice in knjižnice 
ter izvode biltenov teh usta- 
nov. 

3. Kar zadeva druga tuja 
sredstva za množično komu- 
niciranje, naj bi bil republi- 
ški sekretariat za notranje 
zadeve pristojen za izdajanje 
odločb o prepovedi vnašanja, 
razširjanja in javnega pred- 
vajanja tujih diapozitivov, 
zvočnih ter slikovnih zapisov 
in drugih podobnih sredstev, 
vnašanja in razširjanja tujih 
filmov za posebna predvaja- 
nja ter vnašanja, razširjanja 
in javnega uporabljanja značk 
in drugih predmetov tujega 
izvora, medtem ko naj bi 
občinski upravni organ, pri- 
stojen za notranje zadeve, iz- 
dajal odločbe o odvzemu 
takšnega materiala, če ima 
po zakonu prepovedano vse- 
bino. 

III. FINANČNA SREDSTVA 

Izvajanje zakona bi povzro- 
čilo nebistveno povečanje iz- 
datkov v finančnih načrtih 
organov — izvajalcev zakona. 

Predlog za izdajo in osnu- 
tek tega zakona je pripravil 
Sekretariat za informacije v 
in javnega uporabljanja značk 
S RS, Skupščina SRS pa se je 
predložil IS. 

Osnutek zakona o spremembah 

zakona o uvedbi in stopnjah 

republiških davkov in taks (ESA 365) 
Po zakonu o davkih obča- 

nov Skupščina SR Slovenije 
za vsako leto posebej določa 
neobdavčeni del skupnega či- 
stega dohodka in višino olaj- 
šav, ki se zavezancem pri- 
znavajo kot olajšave za vzdr- 
ževane družinske člane. 

Pripravljen je osnutek za- 
kona, ki za leto 1975 predvi- 
deva naslednje spremembe: 

— da se znesek neobdavče- 
nega dohodka zviša od 40.000 
na 50.000 dinarjev; 

— da se olajšava za otroka 
zviša od 16.000 na 20.000 di- 
narjev, za druge vzdrževane 
družinske člane pa na 16.000 
dinarjev; 

— da se znatneje znižajo 
stopnje, po katerih se plaču- 
je davek in to: 

davek 

nad 

10.000 
20.000 
30.000 
40.000 
50.000 
60.000 
70.000 
80.000 
90.000 

100.000 
150.000 
200.000 

do 
10.000 
20.000 
30.000 
40.000 
50.000 
60.000 
70.000 
80.000 
90.000 

100.000 
150.000 
200.000 

za 1.1974 (po osnutku) 
za 1. 1975 

250 
750 

1.550 
2.850 
4.750 
7.550 

11.250 
15.850 

2,5% 
+ 5 % 
+ 8o/o 
+ 13 % 
4- 19 % 
+ 28 % 
+ 37 % 
4- 46 o/o 
+ 55 % 

2% 
3 % 
i% 
5% 
7 % 

26.850 + 66 % 
59.850 + 75 % 
97.350 + 80 % 

-+- 
200 + 
500 -f 
900 + 

1.400 -f 
2 .100 + 10 % 
3.100 4.-15 o/o 
4.600 -f 25 o/o 
7.100 4- 35 o/o 

10.600 4- 45 o/o 
15.100 4- 55 % 
42.600 4- 65 o/0 
75.100 4- 80 o/0 

S predlaganimi rešitvami 
je zagotovljeno, da se bo 
obremenitev osebnih dohod- 
kov z davkom iz skupnega 
dohodka v primerjavi z le- 
tom 1974 znatno znižala in 
bo davek, kljub povečanju 
osebnih dohodkov, tudi no- 
minalno praviloma na nižji, 
kot je bil davek, odmerjen za 

leto 1974. 
Ker bi glede na to plačilo 

četrte akontacije davka lahko 
imelo za posledico, da bi bi- 
lo treba kasneje vračati vpla- 
čane zneske večjemu številu 
zavezancev, hkrati predlaga- 
mo rešitev, po kateri bi se 
četrte akontacije davka za 
leto 1975 ne predpisovalo. 

t 

i 
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iz Skupščine SFRJ 

NOVI PREDPISI 

VARSTVO SAMOUPRAVNE SOCIALISTIČNE 

DRUŽBE - GLAVNA FUNKCIJA NASE 

KAZENSKE ZAKONODAJE 

G V skladu z ustavnimi določbami se izvir no in brez primere na svetu razmejuje 
zakonodajna pooblastila na področju kazenskega materialnega prava med 
federacijo in republikami ter pokrajina ma 

® Temeljne zasnove sedanje kazenske za konodaje niso spremenjene, ker v zadostni 
meri zagotavljajo varstvo osnovnih družb enih vrednot 

9 Delitev na kazen strogega zapora in na kazen zapora se odpravi ter se uvede 
enotno zaporno kazen 

• Najmanjša kazen zapora bo v prihodnje 15 dni namesto treh dni, kolikor je sedaj 

# V osnutek so vključena tri nova kazniva dejanja: spodbujanje k agresivni vojni, 
rasna diskriminacija in prevoz oseb v su ženjskem razmerju 

Zvezali izvršni svet je po- 
slal Skupščini SFRJ Osnutek 
zveznega kazenskega zakoni- 
ka (AS 230), ki ga bodo ob- 
ravnavali na eni izmed pri- 
hodu jih sej Zveznega zbora 
Skupščine SFRJ. 

Med bistvenimi značilno- 
stmi predloženega Zveznega 
kazenskega zakonika, ki te- 
melji na ustavnih določbah, 
je razmejitev zakonodajnih 

pooblastil med federacijo ter 
republikami in pokrajinama. 
Razmejitev je izvirna in ni- 
ma primere na svetu. Izvir- 
nost je v tem, da se poleg 
široke pristojnosti republik 
in pokrajin, da predpišejo 
veliko število kaznivih de- 
janj, ob teh republiških in 

pokrajinskih zakonih vselej 
uporablja tudi določbe sploš- 
nega dela Zveznega kazenske- 
ga zakona. To pomeni, da 
prihaja pri vsaki kazenski 
zadevi, kadar gre za kaznivo 
dejanje iz republiškega ali 
pokrajinskega zakona, do 
kombinirane uporabe zvezne- 
ga in republiškega oziroma 
pokrajinskega kazenskega za- 
kona. Na drugi strani pa pri- 

haja v nekaterih situacijah, 
kadar gre za kaznivo deja- 
nje iz zvezne kazenske zako- 
nodaje, tudi do uporabe re- 
publiških in pokrajinskih za- 
konov (npr. kadar so storil- 
ci kaznivega dejanja mlado- 
letniki). 

RAZMEJITEV 
PRISTOJNOSTI 

Po Ustavi SFRJ federacija 
na področju kazenske zako- 
nodaje ureja: splošne pogoje 
in načela za izrekanje sank- 
cij za kazniva dejanja, si- 
stem sankcij, pogoje za iz- 
bris sankcij in za rehabili 
tacijo in splošna pravila o 
uporabi vzgojnih ukrepov in 
kaznovanju mladoletnikov 
(kar je v splošnem delu 
Osnutka zakona); določa ka 
zniva dejanja zoper temelje 
socialistične samoupravne 
družbene ureditve Jugoslavi- 
je, varnost države, človečnost 
in mednarodno pravo, zoper 
ugled SFRJ, njenih organov 
in predstavnikov, zoper ugled 
tuje SFRJ, njenih organov in 
predstavnikov, zoper ugled 
tuje države in organizacije 
ter zoper ugled njihovih še- 
fov oziroma predstavnikov, 
zoper uradno dolžnost urad 

nih oseb v zveznih organih 
in zoper oborožene sile kot 
tudi kazniva dejanja, s kate- 
rimi se spodkopava enotnost 
jugoslovanskega trga ali krši- 
jo zvezni predpisi (posebni 
del zakona). Po teh načelih 
je opravljena sistematizacija 
predloženega kazenskega za- 
kona. 

Po novi Ustavi so republi- 
ke in pokrajine dobile na 
področju kazenskega materi- 
alnega prava široka poobla- 
stila. V zvezi s tem je treba 
zdaj z republiškimi oziroma 
pokrajinskimi zakoni predvi- 
deti veliko število kaznivih 
dejanj iz sedanjega zveznega 
kazenskega zakonika, ki niso 
več v pristojnosti federacije. 
To velja za določbe iz pogla- 
vij XIX do XXIV sedanjega 
Kazenskega zakonika, torej 
za kazniva dejanja zoper živ- 
ljenje in telo, zoper svobo- 
ščine in pravice občanov, zo- 
per delovno razmerje, zoper 

ZVEZNI IZVRŠNI SVET — OSNUTEK 
ZVEZNEGA KAZENSKEGA ZAKONA — 
AS 230 

12 



dostojanstvo osebnosti in 
moralo, zoper zakonsko zve- 
zo in družino, zoper zdravje 
ljudi, večji del kaznivih de- 
janj zoper družbeno in za- 
splošno varnost ljudi in pre- 
moženja, zoper pravosodje, 
zoper javni red in pravni pro- 
met, kot tudi zoper uradno 
dolžnost vseh uradnih oseb, 
razen zoper uradne osebe iz 
zveznih organov. 

V pristojnost republiških 
in pokrajinskih zakonodajnih 
organov prehajajo tudi po- 
drobnejše določbe o mlado- 
letnih storilcih kaznivih de- 
janj, ker predpisuje federa- 
cija na tem področju le 
»splošna pravila«. Poleg tega 
republike in pokrajini v celo- 
ti urejajo vprašanja izvrše- 
vanja vseh kazenskih sank- 
cij, kar obsega tudi splošne 
določbe o izvršitvi kazni, ki 
so zdaj v Kazenskem zako- 
niku. 

Za izvedbo ustavnih določb 
o razdeljeni zakonodajni pri- 
stojnosti na področju kazen- 
skega prava je treba uskla- 
diti sedanji Kazenski zakonik 
z Ustavo SFRJ ter izdati re- 
publiške oziroma pokrajinske 
kazenske zakone. Nujno je 
namreč, da začnejo sočasno 
z Zveznim kazenskim zako- 
nom veljati tudi republiški 
oziroma pokrajinski kazen- 
ski zakoni. 

NESPREMENJENA 
TEMELJNA ZASNOVA 

Delo na pripravi novega 
Zveznega kazenskega zakona 
se je začelo leta 1973 ob so- 
delovanju velike skupine od- 
ličnih pravnih strokovnjakov. 
Zvezni sekretariat za prava 
sodje in organizacijo zvezne 
uprave, ki je prevzel pripra- 
ve za izdajo tega važnega za- 
kona, si je prizadeval, da bi 
razprava o Osnutku zajela 
čim širši krog organov in 
pravnikov, ki uporabljajo ka- 
zensko pravo ali se ukvarja- 
jo z njegovo teoretično ob- 
delavo. Pripombe in predloge 
so dajala sodišča, javna to- 
žilstva, sekretariati za pravo- 
sodje, pravne fakultete in 
znanstveni zavodi. O nekate- 
rih važnejših vprašanjih, ki 
so širšega družbenega pome- 
na in se tičejo razlage Usta- 
ve (unifikacija kazni odvze- 
ma prostosti, sistem sank- 
cij, rehabilitacija itn.), je 
razpravljal tudi Zvezni svet 
za vprašanja družbene ure- 
ditve. 

Izhodišče pri pripravljanju 
Osnutka so bila nova ustav- 
na načela in ustavne določ- 

be, ter principi in instituti 
Kazenskega zakonika iz leta 
1951 z vsemi spremembami 
in dopolnitvami, ki so sledi- 
le, odkar velja, vključno z 
najnovejšimi, ki so veljale 
usklajevanju Zakonika z 
ustavnimi amandmaji. Ugo- 
tovljeno je, da pomeni seda- 
nji zakonik solidno podlago 
za določbe, ki naj jih pred 
piše federacija na področju 
kazenske zakonodaje. 

V teku dela je obveljalo 
stališče, da ni potrebno spre- 
minjati osnovne koncepcije 
sedanje kazenske zakonoda- 
je, saj v zadostni meri zago- 
tavlja varstvo poglavitnim 
družbenim vrednotam in 
ustvarja širok prostor za 
učinkovit boj proti krimina- 
lu in za izvrševanje funkcije 
Kazenskega zakona — var- 
stva poglavitnih vrednot so- 
cialistične samoupravne druž- 
be in človeka. 

VARSTVENA FUNKCIJA 
KAZENSKE 
ZAKONODAJE 

V 2. členu Osnutka Zvez- 
nega kazenskega zakona je 
natančno opredeljena var- 
stvena funkcija Kazenskega 
zakona. Kazenska zakonodaja 
SFRJ varuje pred nasiljem, 
samovoljo, izrabljanjem tu- 
jega dela, kontrarevolucionar- 
no dejavnostjo, kršenjem 
ustavnosti in zakonitosti ter 
pred drugimi družbi nevarni- 
mi dejanji; z Ustavo in za- 
konom zajamčene pravice in 
svoboščine človeka in obča- 
na; socialistični samoupravni 
sistem, ki temelji na oblasti 
in samoupravljanju delavske- 
ga razreda in delovnih ljudi: 
družbeno lastnino kot izraz 
socialističnih samoupravnih 
odnosov; bratstvo, enotnost 
in nacionalno enakopravnost 
narodov in narodnosti, ki ži- 
vijo v Jugoslaviji; neodvi- 
snost in varnost države ter 
pravni red, ki temelji na 
Ustavi in zakonu. 

To varstvo se dosega s 
tem, da se določa, katera 
družbi nevarna dejanja so 
kazniva dejanja, s tem, da se 
predpisuje kazni in druge 
kazenske sankcije za storilce 
kaznivih dejanj, in s tem, da 
se te sankcije uporablja pro- 
ti storilcem kaznivih dejanj. 

SPREMEMBE 
V SPLOŠNEM DELU 
KAZENSKEGA ZAKONA 

Predložene spremembe v 
Splošnem delu pomenijo pre- 
cejšen poseg v nekatere 

osnovne institute kazenskega 
prava. Od novih rešitev so 
najpomembnejše naslednje 
določbe: institut pripravlja- 
nja kaznivega dejanja; zdru- 
žitev kazni strogega zapora 
in zapora v enotno kazen za- 
pora; zvišanje splošnega mi- 
nimuma zaporne kazni na 
petnajst dni; nova možnost 
za odpustitev kazni; možnost 
uvedbe varstvenega nadzora 
ob pogojni obsodbi; varstve- 
ni ukrep obveznega psihia- 
tričnega zdravljenja; nova 
pristojnost za dovolitev pre- 
gona; možnost pregona pri 
nas za kazniva dejanja, 
storjena v tujini, v skladu z 
mednarodnim pogodbenim 
pravom; določbe o razmerju 
med zvezno in republiško 
oziroma pokrajinsko kazen- 
sko zakonodajo. 

ENOTNA KAZEN 
ZAPORA 

Med predloženimi rešitva- 
mi je vsekakor pomembna 
določba, da sta kazen stro- 
gega zapora in zapora zdru- 
ženi v enotno kazen zapora. 
Združitev je uveljavljena že 
v mnogih tujih zakonodajah, 
za tako rešitev pa govori tu- 
di to, da je razlika med te- 
ma dvema kaznima pravza- 
prav umetna. Razlika je nam- 
reč le v različnem obsegu 
pravic do dopisovanja, spre- 
jemanja obiskov in pošiljk, 
vendar pa je povzročala 
zmoto, da gre za dve kvali- 
tativno različni kazni. 

Bistvena je tudi spremem 
ba minimalne zaporne kazni, 
ki je sedaj tri dni. Te krat- 
kotrajne kazni so precej po- 
gostne, izrekajo pa jih v 
glavnem za lažja kazniva de- 
janja, pri katerih se da na- 
men kaznovanja doseči tudi 
z drugimi pravnimi sredstvi 
fs sodnim opominom, denar- 
no kaznijo ipd.). Zato je 
opravičeno, da se minimum 
zaporne kazni zviša na 15 
dni. 

UPORABA 
REPUBLIŠKIH 
IN POKRAJINSKIH 
KAZENSKIH ZAKONOV 

V Osnutek so sprejete tu- 
di tako imenovane kolizijske 
norme oziroma urejanje ko- 
lizijskih situacij za kazniva 
dejanja, določena v republi- 
škem oziroma pokrajinskem 
zakonu in storjena na ozem- 
lju posameznih republik ozi- 
roma pokrajin. V Osnutek je 
sprejeta rešitev, ki temelji 
na načelu sodišča ene repu 

blike oziroma pokrajine upo- 
rabljajo kazenki zakon dru- 
ge republike oziroma pokra- 
jine, kadar po pravilih o kra- 
jevni pristojnosti sodijo za 
kazniva dejanja, ki so bila 
storjena na območju te dru- 
ge republike oziroma pokra- 
jine. Torej se uporablja na- 
čeloma zakon kraja, kjer je / 
bilo dejanje storjeno. 

Osnutek pa vendarle ne na- 
laga sodiščem ene federalne 
enote absolutne dolžnosti, da 
morajo uporabljati kazenski 
zakon druge federalne enote 
v vsakem primeru, kadar je 
to zakon kraja, kjer je bilo 
dejanje storjeno, ampak je 
dana možnost, da se tako za- 
devo odstopi pristojnim or- 
ganom tiste republike ali po- 
krajine, v kateri je bilo ka- 
znivo dejanje storjeno. 

Rešitve glede kolizijskih 
norm so v nekem smislu iz- 
virne in se razlikujejo od 
ureditve tega vprašanja v za- 
konodajah nekaterih drugih 
federativnih državah. 

SEDEM SKUPIN 
KAZNIVIH DEJANJ 

Osnutek posebnega dela 
kazenskega zakona obsega 
sedem skupin kaznivih de- 
janj po naslednjem vrstnem 
redu: 

— kazniva dejanja zoper 
temelje socialistične samo- 
upravne družbene ureditve in 
varnost Jugoslavije; 

— kazniva dejanja zoper 
človečnost in mednarodno 
pravo; 

— kazniva dejanja zoper 
ugled Jugoslavije, tuje drža- 
ve ali mednarodne organiza- 
cije; 

— kazniva dejanja zoper 
gospodarstvo in enotnost ju- 
goslovanskega trga; 

— kazniva . dejanja zoper 
uradno dolžnost uradnih 
oseb v zveznih organih; 

— kazniva dejanja zoper 
oborožene sile in 

— kazniva dejanja zoper 
druge družbene vrednote, ki 
so zavarovane z zveznimi 
predpisi. 

STROGE KAZNI 
ZA SOVRAŽNO 
DEJAVNOST 

Osnova in konkreten kon- 
cept za poglavje novega zvez- 
nega kazenskega zakona o 
kaznivih dejanjih zoper te- 
melje socialistične samo- 
upravne družbene ureditve in 
varnost Jugoslavije so bile 
določbe sedanjega Kazenske- 
ga zakonika o kaznivih deja- 

-*Qner ljudstvo in drža- 
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to. Glavne značilnosti te sku- 
pine kaznivih dejanj so na- 
slednje: 

a) Kazniva dejanja iz te 
skupine imajo za objekt var- 
stva družbene vrednote, ki 
so pomembne za Jugoslavijo 
kot celoto, za vse družbeno- 
politične skupnosti v Jugo- 
slaviji, za delavski razred in 
za vse delovne ljudi v Juga 
slaviji. 

b) Protirevolucionarni zna- 
čaj teh kaznivih dejanj je, 
ne glede na oblike, njihova 
nadaljnja značilnost. Ta de- 
janja niso naperjena samo 
proti pridobitvam revolucije, 
marveč merijo tudi na ovira- 
nje nadaljnjega teka revolu- 
cije in nadaljnje graditve so- 
cialistične samoupravne druž- 
be. Od tod tudi poseben po- 
litičen pomen teh kaznivih 
dejanj. 

c) Pri določanju elementov 
posameznih kaznivih dejanj 
iz te skupine so si sestav- 
ljalci osnutka še posebej pri 
zadevali, da bi bil opis vsa 
kega kaznivega dejanja kar 
najbolj jasen in konkreten, 
da bi se popolneje uveljavi- 
lo načelo zakonitosti v ka- 
zenskem pravu. Narava teh 
kaznivih dejanj in sodobne 
oblike, v katerih nastopajo, 
pa so vendarle take, da v 
njihovih opisih ni mogoče 
vselej konkretizirati ravna- 
nja, s katerim se kaznivo 
dejanje realizira. 

Varstvo temeljev sociali- 
stične družbene ureditve in 
varnosti države narekuje, da 
se kot kazniva zajamejo tudi 
dejanja, ki so si včasih bolj, 
včasih manj oddaljena od 
rezultata, ki ga storilec želi 
doseči. Zato je v Osnutku 
uporabljena v nekaterih pri- 
merih, enako kot v seda- 
njem zakonu, formulacija, da 
bo kaznovan vsak, »kdor sto- 
ri dejanje, ki meri na« dolo- 
čene objekte varstva. Ti ob- 
jekti pa so takega pomena, 
da popolnoma opravičujejo 
uporabo take formule, saj 
gre za dejanja, ki merijo na 
rušenje oblasti delavskega 
razreda in delavnih ljudi, na 
protiustavno spremembo 
družbenoekonomske uredit- 
ve, na razbijanje bratstva in 
enotnosti jugoslovanskih na- 
rodov in narodnosti, ali za 
napad na podobne objekte. 

d) Kazni za kazniva deja- 
nja iz te skupine so stroge 
in morajo biti stroge. Storil 
ci teh kaznivih dejanj so 
skoraj vselej povezani s so- 
vražnimi formacijami in de- 
lujejo organizirano v smeri 

kontrarevolucije ▼ Jugoslav* 
ji. Tu praviloma ne gre za 
storilce, ki s« ne zavedajo 
ali premalo zavedajo deja- 
nja, temveč za take, ki rav- 
najo z določenim ciljem in 
ki morajo biti zaradi varno- 
sti družbe izolirani in jim 
sme biti ob določenih pogo- 
jih izrečena tudi najtežja ka- 
zen — smrtna. 

e) Vsako kaznivo dejanje 
iz te skupine je lahko ena- 
ko naperjeno tako proti dr- 
žavni kot proti družbeni 
ureditvi, tako proti notranji 
kot proti zunanji varnosti 
države. 

VOJNA HUDODELSTVA 
IN GENOCID 

V poglavju o kaznivih de- 
janjih zoper človečnost in 
mednarodno pravo je na 
prvem mestu določba o ge- 
nocidu. Genocid je dejanje, 
ki ga stori, kdor z name- 
nom, da bi popolnoma ali 
deloma uničil kakšno nacio- 
nalno, . etnično, plemensko 
ali versko skupino, pobija 
ali povzroča hude telesne 
poškodbe, prisilno razseljuje 
ali uporablja druga sred- 
stva. Ta inkriminacija je v 
skladu z obveznostjo, prevze- 
to s Konvencijo o prepriče- 
vanju vojnih zločinov geno- 
cida, ki jo je Jugoslavija ra- 
tificirala. 

tem poglavju je tudi no- 
vo kaznivo dejanje, ki do- 
slej ni bilo določeno v Ka- 
zenskem zakoniku. To je ka- 
znivo dejanje spodbujanja k 
napadalni vojni. Obveznost 
za to inkriminacijo izvira iz 
Mednarodnega pakta o dr- 
žavljanskih in političnih pra- 
vicah, ki ga je naša država 
ratificirala in v katerem je 
določba: »Vsako propagira- 
nje vojne je z zakonom pre- 
povedano.« 

Druga kazniva dejanja, ki 
so določena v tem poglavju, 
se nanašajo na vse vrste voj- 
nih hudodelstev, tako zoper 
civilno prebivalstvo kot zo- 
per sovražnikove vojake, ra- 
njence, vojne ujetnike, kul- 
turne in zgodovinske spome- 
nike. 

VARSTVO UGLEDA 
JUGOSLAVIJE IN 
TUJIH DRŽAV 

Enake kazni so predvidene 
za kršitev ugleda Jugoslavi- 
je, tuje države in mednarod- 
ne organizacije. Kršitev ob- 
sega sramotenje SFRJ ali tu- 
je države, zastave, grba ali 
himne. Kaznivo dejanje je 

tudi kršitev ugleda najvišjih 
organov ali predstavnikov teh 
organov, oboroženih sil ali 
vrhovnega komandanta Jugo 
slavije ali šefa tuje države 
in mednarodne organizacije 
ali diplomatskega predstav- 
nika tuje države v Jugosla 
viji 

KAZNIVA DEJANJA 
ZOPER 
GOSPODARSTVO 

Ta kazniva dejanja obse 
gajo kršitev enotnosti jugo 
slovanskega trga in kršitev 
sveznih predpisov s področja 
gospodarstva. Kazniva deja- 
nja kršitev enotnosti jugo- 
slovanskega trga so specifič- 
na in pomembna oblika kri- 
minalne dejavnosti na go- 
spodarskem področju ter so 
tesno povezana z nekaterimi 
drugimi kaznivimi dejanji, s 
katerimi se krši zvezne pred- 
pise s področja gospodar- 
stva. 

Osnutek se v glavnen. 
ustavlja pri Ustih oblikah 
ogrožanja in napadov na 
enotnost jugoslovanskega tr- 
ga, ki so bile doslej zapaže- 
ne. Zato ni gotovo, ali so 
zajete vse tiste družbeno ne 
vame dejavnosti in opustit- 
ve, zaradi katerih je treba 
določiti kazenskopravno re- 
presijo. V okviru kaznivih 
dejanj, ki so v Osnutku, ni 
izključeno, da bi na podlagi 
podatkov iz prakse in na 
podlagi nadaljnjega razvoja 
socialističnih samoupravnih 
odnosov, konstruirali še dru- 
ge oblike, poleg predvidenih. 
Pri tem je bilo upoštevano, 
da bodo imeli republiški ozi- 
roma pokrajinski kazenski 
zakoni posebno poglavje o 
kaznivih dejanjih zoper go- 
spodarstvo, ki bo zajemalo 
tista kazniva dejanja iz se- 
danjega Kazenskega zakoni- 
ka, kar jih ni prišlo v pred- 
loženi Osnutek 

V okviru te skupine kazni- 
vih dejanj nastaja vprašanje, 
kako določiti vrednost, od 
katere je odvisen obstoj ka- 
znivega dejanja in njegova 
kvalificirana oblika. Nekate- 
ra kazniva dejanja imajo 
namreč v svojem zakonskem 
opisu določene vrednosti, ki 
so označene v fiksnem de- 
narnem znesku (tri tisoč di- 
narjev, deset tisoč dinarjev 
itn.). Ti denarni zneski so 
Mi zadnjič določeni z no- 
velo Kazenskega zakonika iz 
leta 1967. Ker se je vrednost 
denarja spremenila, ti zne- 
ski ne ustrezajo več realni 
vrednosti, ki so jo imeli ti- 

stikrat. V Osnutku je pre- 
vladalo stališče, da se ti de- 
narni zneski, ki so določeni 
v zakonu, povečajo za pri- 
bližno dvakrat do trikrat. 

KAZNIVA DEJANJA 
URADNIH OSEB 

Kazniva dejanja zoper 
uradno dolžnost uradnih oseb 
v zveznih organih so vklju- 
čena v Zvezni kazenski za- 
konik zategadelj, da bi bila 
v njem obsežena vsa kazni- 
va dejanja, pri katerih je la- 
stnost uradne osebe toliko 
pomembna, da je v zakonski 
opis dejanja vključena kot 
njegov bistveni znak, kot tu- 
di nekatera druga kazniva 
dejanja, ki jih lahko storijo 
uradne osebe v zveznih orga- 
nih v zvezi s svojo uradno 
dolžnostjo. 

S tem bi dosegli, da bi vse 
uradne osebe v zveznih orga- 
nih odgovarjale enako, t. j. 
po določbah zveznega kazen- 
skega zakona. To je važno 
zategadelj, ker mnoge uradne 
osebe v organih federacije 
službujejo po celi Jugosla- 
viji — npr. vojaške osebe, 
carinski delavci, pa bi te ose- 
be utegnile priti v različen 
položaj, ker bi odgovarjale 
po republiških ali pokrajin- 
skih zakonih, katerih določ- 
be niso nujno enake za ena- 
ka kazniva dejanja. 

KAZNIVA DEJANJA 
ZOPER OBOROŽENE 
SILE 

Oborožene sile SFRJ varu- 
jejo neodvisnost, suverenost, 
teritorialno neokrnjenost in z 
ustavo določeno družbeno 
ureditev SFRJ. Zato so obo- 
rožene sile predmet posebne- 
ga kazensko pravnega var- 
stva, da bi bili s tem zava- 
rovani obstoječi red in no- 
tranji odnosi, moralnopolitič- 
na trdnost in njihova bojna 
sposobnost, kajti kazniva de- 
janja zoper oborožene sile 
spodkopavajo ter slabijo pri- 
pravljenost in sposobnost za 
uresničevanje njihovih nalog. 

Pri prevzemanju teh kazni- 
vih dejanj iz sedanjega Ka- 
zenskega zakonika v Osnutek 
so bile kritično pretehtane 
njihove formulacije. Pri tem 
so si sestavljalci osnutka še 
posebej prizadevali, da bi 
čimbolj jasno in določno 
razmejili posamezna kazniva 
dejanja od disciplinskih pre- 
stopkov. 

Napad na oborožene sile je 
možen tudi z nekaterimi ka- 
znivimi dejanji, s katerimi se 
direktno napada vojaška in 
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obrambna sposoDnost države 
ali ogroža njena notranja in 
zunanja varnost. Ker so ta 
kazniva dejanja po svojem 
objektivnem pomenu, nakle- 
pu in kontrarevolucionarnem 
nagibu storilca predvsem 
kazniva dejanja zoper teme- 
lje socialistične samoupravne 
družbene ureditve in varnost 
države, šele posredno pa tu- 
di zoper oborožene sile, niso 

uvrščena v to poglavje, tem- 
več med kazniva dejanja zo- 
per temelje socialistične sa- 
moupravne družbene ureditve 
in varnost države. 

DRUGE DRUŽBENE 
VREDNOTE 

V poglarv ju o kaznivih de- 
janjih zoper druge družbene 

vrednote, katere varujejo 
zvezni predpisi, so zajeta 
predvsem kazniva dejanja, ki 
po večstranskih mednarodnih 
konvencijah, h katerim je 
pristopila Jugoslavija, zave- 
zujejo našo državo, da vklju- 
či v svojo kazensko zakono- 
dajo posamezne inkriminaci- 
je. Te inkriminacije so zelo 
raznolike, tako da to poglav- 
je zajema tudi kazniva deja- 

nja, ki niso med seboj po- 
vezana z istim splošnim ob- 
jektom, ki ga varujejo, kot 
so povezana kazniva dejanja 
iz drugih poglavij. 

V skladu z omenjenimi 
obveznostmi sta v tem po- 
glavju zajeti tudi dve docela 
novi kaznivi dejanji, in sicer 
rasna diskriminacija in pre- 
voz oseb v suženjskem raz- 
merju. 

VEČJI VPLIV ZDRUŽENEGA DELA NA 

DENARNE TOKOVE 

# Osnovno načelo novega denarnega sistema temelji na blagovno-denarnih tokovih 
med organizacijami združenega dela in zajema te tokove v celoti 

$ Organizacija združenega dela — aktiven dejavnik pri graditvi denarno-kreditnih 
odnosov v sistemu združenega dela ter pri nadaljnji graditvi sistema monetarnega 
in bančnega poslovanja 

9 Organizacijam združenega dela je omog očeno, da pri svojih medsebojnih 
transakcijah uporabljajo vrednostne papirje, ki jih same izdajo 

• Emisijska, denarna in devizna politika so sestavni del družbenih načrtov 

Zvezni izvršni svet je po- 
slal Skupščini SFRJ v obrav- 
navo Osnutek zakona o te- 
meljih denarnega sistema 
(AS 232), ki bo na dnevnem 
redu ene od naslednjih sej 
Zbora republik in pokrajin. 

Z Osnutkom zakona se, 
skladno temeljnim načeiom 
Ustave SFRJ, korenito spre- 
minja sedanji denarni sistem 
v naši državi. Osnutek izhaja 

od temeljnega ustavnega na- 
čela, po katerem so denarni 
in kreditni odnosi sestavni 
del odnosov v družbeni re- 
produkciji, zasnovani na sa- 
moupravljanju delavcev v 
združenem delu, ter da je 
treba monetarni in kreditni 
sistem razčleniti in ga uskla- 
diti s samoupravnimi proiz- 
vodnimi odnosi. Drugače po- 
vedano, izvirni tokovi proiz- 
vodnje ter menjave in bla- 
govno-denarni ter kreditni 
tokovi, ki na njih temeljijo, 
naj bi predstavljali bistven 
element in osnovo monetar- 
no-kreditnega sistema. 

NEUSKLAJENOST 
SEDANJEGA SISTEMA 

Temelji sedanjega denarno- 
treditnega in bančnega siste- 
ma, ki jih ureja Zakon o Na- 
rodni banki Jugoslavije in 
enotnem monetarnem poslo- 
vanju narodnih bank repub- 
lik in avtonomnih pokrajin 
ter Zakon o bankah ter o 
kreditnem in bančnem poslo- 

vanju, so postavljeni neod- 
visno od združenega dela in 
organizacij združenega dela. 
S tem sistemom so bile ure- 
jene le pravice, pooblastila 
in obveznosti sistema narod- 
nih bank ter drugih finanč- 
nih organizacij, pri katerih 
so se denarna sredstva kon- 
centrirala neodvisno od zdru- 
ženega dela. 

Nasprotno pa so denarno- 
kreditna razmerja med orga- 
nizacijami združenega dela 
ostala popolnoma neurejena, 
ker je le v 91. členu Zakona 
o bankah ter o kreditnem in 
bančnem poslovanju predvi- 

deno, da organizacije zdru- 
ženega dela lahko v okviru 
sredstev, ki jih imajo na vo- 
ljo," dajejo kredite drugim 
organizacijam združenega de- 
la, samoupravnim skup- 
nostim, družbenopolitičnim 
skupnostim ter" drugim druž- 
benim pravnim osebam in 
občanom. 

Takšno stanje je povzroči- 
lo v . strukturi denarnega si- 
stema izrazito dvojnost in 
neusklajenost. Sistem blagov- 
no-denamih in kreditnih raz- 
merij med organizacijami 
združenega dela se (z malimi 
izjemami) ni mogel vključiti 
v denarno-kreditna razmerja 
s poslovnimi bankami, ter 
prek njih tudi v emisijsko 
funkcijo Narodne banke. Po 
drugi strani se urejanje de- 
narja in kreditov ni moglo 
opreti na izvirne blagovno- 
denarne operacije združenega 
dela. 

Takšen sistem monetarnih 
institucij je bil primeren za 
urejanje denarja in kreditov, 
ko se je opiral na admini- 
strativno usmerjanje tokov 
proizvodnje in menjave. To- 
da, ko je monetarni sistem v 
svojem delovanju izgubil 
podlago, ki jo je predstavlja- 
lo administrativno planiranje. 

so se zožile funkcije, ki jih 
je bil imel kot splošni regu- 
lator denarne mase in kredi- 
tov. Z likvidiranjem admini- 
strativnega usmerjanja denar- 
ja nasproti gospodarskim to- 
kovom namreč ni bila hkrati 
ustvarjena zveza z izvirnimi 
blagovno-denarnimi tokovi 
med delovnimi organizacija- 
mi, ki temeljijo na njihovem 
samoupravnem delovanju. 

S tem je monetarni sistem 
prišel v položaj, v katerem 
je izgubil objektivno podlago 
in merila, na katerih lahko 
temelji njegovo delovanje. V 
takšni situaciji se je njegova 
emisijska funkcija začela če- 
dalje bolj ločevati od gospo- 
darskih tokov, tako da se je 
v zadnjih letih pomemben 
del emisije usmerjal na po- 
krivanje deficitov proračun- 
skih ustanov, na pokrivanje 
investicijskih namenov, za 
katere primanjkuje rednih 
sredstev iz dohodka in aku- 
mulacije itn. 

TEMELJNA NAČELA 
NOVEGA SISTEMA 

Za razliko od sedanjega 
denarnega sistema, katerega 
hrbtenica so odnosi med Na- 
rodno banko in poslovnimi 
bankami, osnovno načelo no- 

ZVEZNI IZVRŠNI SVET — OSNUTEK ZAKONA 
O TEMELJIH DENARNEGA SISTEMA 
— AS 232 
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vega denarnega sistema teme- 
lji na blagovno-denarnih to- 
kovih med organizacijami 
združenega dela in zajema 
celoto teh tokov. 

Druga bistvena novost no- 
vega zakona t je, da je orga- 
nizacijam združenega dela 
omogočeno, • da pri svojih 
medsebojnih transakcijah 
uporabljajo vrednostne papir- 
je, ki jih same izdajajo. Raz- 
merja, pravila in ustrezni po- 
stopki ob eskontiranju takš- 
nih papirjev pri bankah so 
bili definirani s samouprav- 
no določeno politiko in me- 
rili, ki bi jih vzpostavilo 
združeno gospodarstvo v ok- 
viru poslovnih bank. Na ta 
način je gospodarstvu omo- 
gočeno, da je bolj fleksibilno 
pri zagotavljanju svoje li- 
kvidnosti. Ustvarja pa se tudi 
objektivna podlaga za to, da 
bo združeno gospodarstvo v 
bankah vodilo kreditno poli- 
tiko banke tako, da bo pri 
tem upoštevalo dejanske bla- 
govno-denarne tokove in vre- 
dnostne papirje, za katerimi 
je realna odgovornost in riJ 

ziki tistih organizacij združe- 
nega dela, ki so takšna raz- 
merja zasnovale. 

Z medsebojnimi kreditnimi 
razmerji, ki jih spremlja kro- 
ženje vrednostnih papirjev, 
se lahko tudi delno zadovo- 
lji potrebe po globalnem po- 
večanju mase plačilnih sred- 
stev, kot se razvija gospo- 
darstvo, s čemer se zmanjša 
pritisk na emisijo Narodne 
banke oziroma se tudi takšna 
denarna emisija opre na de- 
janske proizvodne in blagov- 
no-dename tokove. 

DRUŽBENOEKONOM- 
SKI TEMELJI 
DENARNEGA SISTEMA 

V Osnutku zakona je po- 
udarjeno, da denarni in kre- 
ditni sistem kot sestavni del 
odnosov v družbeni repro- 
dukciji, katera temelji na sa- 
moupravljanju delavcev v 
združenem delu, zajema: 

— denarne in kreditne od- 
nose, ki jih pri opravljanju 
svoje dejavnosti vzpostavlja- 
jo temeljne in druge organi- 
zacije združenega dela, samo- 
upravne interesne skupnosti 
in druge družbene pravne 
osebe, civilne pravne osebe 
in občani; 

— združevanje sredstev in 
poslovanje z združenimi 
sredstvi v bankah in drugih 
finančnih organizacijah; 

— oblikovanje in uresniče- 
vanje emisijske, denarne in 
devizne politike ter temeljev 
skupne kreditne politike; 

— dejavnost Narodne ban- 
ke Jugoslavije, narodnih' 
bank republik in narodnih 
bank avtonomnih pokrajin 
ter zavodov enotnega denar- 
nega sistema, ki so poobla- 
ščeni urejati denarne in kre- 
ditne odnose in posle. 

Na področju denarnega in 
kreditnega sistema so temelji 
enotnega jugoslovanskega tr- 
ga: prosto gibanje in zdru- 
ževanje dela, denarja in dru- 
gih sredstev družbene repro- 
dukcije; enoten denar; eno- 
ten denarni in devizni sistem; 
enotni temelji kreditnega si- 
stema ter skupna emisijska, 
denarna in devizna politika 
ter temelji skupne kreditne 
politike. 

Z denarnim in kreditnim 
sistemom se omogoča: ureja- 
nje denarnih tokov in koli- 
čine denarja v obtoku; iz- 
polnjevanje obveznosti, da se 
pri udeležencih denarno-kre- 
ditnih poslov ohrani likvid- 
nost; da se v bankah vnov- 
čuje prenosne vrednostne pa- 
pirje in druge prenosne ter- 
jatve organizacij združenega 
dela; zamenjava tujih in do- 
mačih plačilnih sredstev; 
ohranitev likvidnosti Jugosla- 
vije nasproti tujini in oprav- 
ljanje denarno-kreditnih in 
drugih bančnih poslov. 

Temeljne in druge organi- 
zacije združenega dela upo- 
rabljajo denar kot plačilno 
sredstvo ter kot sredstvo za 
izpolnjevanje pravic in obvez- 
nosti, ki se glasijo na denar, 
kot likvidnostno rezervo ter 
kot obliko rezervnih sredstev 
družbene reprodukcije. To 
opredeljuje funkcijo denarja 
kot mero vrednosti in merilo 
rezultatov družbeno priznane- 
ga dela v sistemu cen. 

Emisijska, denarna oziro- 
ma devizna politika je se- 
stavni del družbenih načrtov. 
Temelj za pripravljanje in 
uresničevanje emisijske poli- 
tike je samoupravno sporazu- 
mevanje v združenem delu 
ter družbeno dogovarjanje 
med republikami in pokraji- 
nama. 

Izdajanje in umik denarja 
temelji na potrebah združe- 
nega dela po denarnih sred- 
stvih, v skladu s sprememba- 
mi in usmerjanjem gospodar- 
skih tokov v Jugoslaviji in 
ekonomskih odnosov s tuji- 
no. Skupno emisijsko, denar- 
no in devizno politiko dolo- 
ča Skupščina SFRJ, izvajajo 
pa jo Narodna banka Jugo- 
slavije in narodne banke re- 
publik in pokrajin. 

GLAVNE ZNAČILNOSTI 
DENARNEGA SISTEMA 

V Osnutku zakona se do- 
loča, da je Jugoslavija enot- 
no in nedeljivo denarno, va- 
lutno in kreditno območje 
ter da je denarna enota v 
naši državi dinar. Vse pre- 
moženjske obveznosti in pra- 
vice ter vse premoženjsko- 
pravne posle, ki se glasijo na 
denar, sklenjeni pa so med 
jugoslovanskimi državljani 
in pravnimi osebami z domi- 
cilom v Jugoslaviji, se izraža 
v dinarjih in se jih izvršuje 
v plačilnih sredstvih, ki se 
glasijo na dinar. 

Bankovce in kovance izdaja 
Narodna banka Jugoslavije 
kot zakonsko plačilno sred- 
stvo. Druga plačilna sred- 
stva, ki se glasijo na dinar- 
je, imajo obliko prenosljivih 
denarnih terjatev pravnih in 
fizičnih oseb pri bankah, dru- 
gih finančnih organizacijah, 
ter pri Narodni banki Jugo- 
slavije in narodnih bankah 
republik in pokrajin. 

V Osnutku zakona je opre- 
deljena tudi kategorija plačil- 
nih sredstev, ki se glasijo na 
tuje denarne enote, ter, da 
M uporabo monetarnega zla- 
ta kot plačilnega sredstva 
ureja 7, zveznim zakonom. 

Z» izpolnjevanje premo- 
ženjskih obveznosti v Jugo- 
slaviji se sme uporabljati tu- 
di vrednostne papirje, ki jih 
izdajajo organizacije združe- 
nega dela na podlagi medse- 
bojnih premoženjskopravnih 
poslov. Takšni vrednostni pa- 
pirji so prenosljive listine, iz- 
dane v obliki, ki je določena 
z zveznim zakonom, katerih 
plačilo zapade v treh mese- 
cih. Za izpolnjevanje premo- 
ženjskih obveznosti se sme, 
če privolijo upniki, uporab- 
ljati tudi druge vrednostne 
papirje, katerih plačilo zapa 
de v enem letu. 

Premoženjske obveznosti 
do inozemstva se izpolnjuje 
s tujimi plačilnimi sredstvi 
ali dinarji, in sicer po določ- 
bah pogodbe, iz katere ob- 
veznost izhaja. 

Tečaj dinarja nasproti de- 
narnim enotam drugih držav 
se oblikuje na deviznem trgu 
v Jugoslaviji in na deviznih 
trgih v tujini. Tečaj dinarja 
nasproti denarnim enotam 
drugih držav se določi na 
podlagi srednjega tečaja, do- 
seženega pri poslovanju na 
medbančnem sestanku. Naro- 
dna banka Jugoslavije določa 
tečaj dinarja nasproti denar- 
nim enotam držav, s kateri- 
mi se ni poslovalo na med- 

bančnem sestanku. Da bi se 
preprečilo motnje v medna- 
rodnih plačilih, lahko Zvezni 
izvršni svet predpiše tudi 
drugačen način določanja te- 
čajev nasproti denarnim eno- 
tam drugih držav. 

DENARNA IN DEVIZNA 
POLITIKA 

Po Osnutku zakona Skup 
ščina SFRJ določa temeljne 
cilje in naloge skupne emi- 
sijske, denarne in devizne po- 
litike ter temelje skupne kre- 
ditne politike z aktom, s ka- 
terim določi letno ali večlet- 
no ekonomsko politiko aii s 
posebnim aktom. Na podlagi 
takšnega akta izda Zvezni iz- 
vršni svet vsako leto v so- 
glasju z ustreznimi organi 
republik ln pokrajin odlok o 
skupni emisijski, denarni fn 
devizni politiki ter o temeljih 
skupne kreditne politike, in 
sicer ga izda najpozneje 30 
dni od dneva, ko je Skup- 
ščina SFRJ izdala akt. 

Z odlokom Zveznega izvrš- 
nega sveta se lahko določi 
ugodnejše pogoje za SAP Ko- 
sovo glede izpolnjevanja 
ukrepov za izvajanje temeljev 
skupne kreditne politike. 

Predlog odloka o skupni 
emisijski, denarni in devizni 
politiki ter predlog temeljev 
skupne kreditne politike 
predloži ZIS Narodna banka 
Jugoslavije. 

Za uresničevanje teh ciljev 
m nalog Narodna banka Ju 
goslavije in narodne banke 
republik ter pokrajin sproža- 
jo pobudo, da banke sklenejo 
samoupravni sporazum o 
usmerjanju kreditov v dolo- 
čene vrste poslov in o pogo- 
jih za odobravanje teh kredi- 
tov, če je tak sporazum uu 
jen. Če banke ne sklenejo 
sporazuma, Zvezni izvršni 
svet pa oceni, da to lahko 
pripelje do motenj pri razvo- 
ju gospodarstva, da ZIS po- 
budo za medrepubliški dogo- 
vor o določitvi skupne poli- 
tike na tem področju. 

UDELEŽENCI 
V DENARNEM SISTEMU 

Temeljne in druge organi- 
zacije združenega dela smejo 
v okviru predmetov svojega 
poslovanja ter v skladu z 
zveznimi predpisi opravljati 
vse denarne in kreditne po- 
sle, katerih predmet so pla- 
čilna sredstva, ki se glasijo 
na dinarje. V tem pogledu 
smejo združevati plačilna 
sredstva, se medsebojno za- 
dolževati in odobravati kredi- 



te, izdajati, kupovati in pro- 
dajati vrednostne papirje ter 
dajati garancije za kredite in 
druge posle. 

Prav tako sinejo temeljne 
in druge organizacije združe- 
nega dela opravljati vse de- 
narne in kreditne posle, kate- 
rih predmet so plačilna sred- 
stva, ki se glasijo na tuje 
denarne enote. 

Da bi s posojili zbirale de- 
narna sredstva, smejo orga- 
nizacije združenega dela pro- 
dajati svoje obveznice tujim 
osebam za dinarje in za de- 
vize, in sicer pod pogoji in 
na način, kot to določi ZIS 
na podlagi soglasja s pristoj- 
nimi republiškimi in pokra- 
jinskimi organi. 

Denarna sredstva federaci- 
je so na računih pri Narod- 
ni banki Jugoslavije, denarna 
sredstva republik, pokrajin 
in občin pa na računih pri 
narodnih bankah republik 
oziroma pokrajin. 

ZAVODI ENOTNEGA 
DENARNEGA SISTEMA 

V Osnutku zakona je po- 
udarjeno, da so Narodna ban- 
ka Jugoslavije in narodne 
banke republik in pokrajin 
zavodi enotnega denarnega 
sistema, ki v okviru pravic 
in dolžnosti, določenih z zvez- 
nim zakonom, izvajajo skup- 
no emisijsko, denarno in de- 
vizno politiko ter temelje 
skupne kreditne politike. 

Emisija Narodne banke Ju- 
goslavije se kot sestavni del 
politike urejanja količine de- 
narja v obtoku opira na bla- 
govno-denarna razmerja te- 
meljnih organizacij združene- 
ga dela, uresničuje pa se: 

— z nakupom prek poslov- 
nih bank (in plačilom v do- 
ločenem roku) prenosljivih 
kratkoročnih vrednostnih pa- 
pirjev, ki so jih izdale orga- 
nizacije združenega dela in 
na katere so dale poslovne 
banke avale (jamstvo); 

— z odobravanjem kratko- 
ročnih kreditov poslovnim 
bankam na podlagi vrednost- 
nih papirjev, ki jih izdajajo 
organizacije združenega dela, 
ali določenih listin iz poslo- 
vanja organizacij združenega 
dela. 

V Osnutku zakona se nada- 
lje natančno predpisuje ukre- 
pe, ki jih za ohranitev likvid- 
nosti bančnega sistema upo- 
rablja Narodna banka Jugo- 
slavije skupaj z narodnimi 
bankami republik in pokra- 
jin. 

Narodna banka Jugoslavije 
in narodne banke republik 

ter' pokrajin kontrolirajo iz- 
vajanje ukrepov denarne in 
kreditne politike v okvirih, 
ki so določeni z zveznim za- 
konom, in kontrolirajo zuna- 
njetrgovinsko in devizno po- 
slovanje organizacij združene- 
ga dela kot tudi devizno po- 
slovanje pooblaščenih bank. 

Vse ostale določbe o zavo- 
dih enotnega denarnega si- 
stema — o Narodni banki 

Hkrati z Osnutkom zakona 
o temeljih denarnega siste- 
ma je Zvezni izvršni svet po- 
slal Skupščini SFRJ v obrav- 
navo Osnutek zakona o te- 
meljih kreditnega sistema 
(AS 231), ki ga bo na eni 
od prihodnjih sej obravnaval 
Zvezni zbor. 

Prav tako kot glede seda- 
njega denarnega sistema se 
je pokazala potreba, da se 
v skladu s temeljnimi nače- 

li Ustave SFRJ korenito spre- 
meni tudi kreditne odnose. 
Sedanji kreditni sistem je 
namreč treba uskladiti s sa- 
moupravnimi proizvodnimi 
odnosi, da bi dobil oporo 
v blagovno-denarnih tokovih 
med organizacijami združe- 
nega dela. 

SEDANJE STANJE 
Sedanji kreditni odnosd v 

našem gospodarstvu so sko- 

Juloslavij« in narodnih ban- 
kah republik ter pokrajin —' 
so istovetne z določbami 
Osnutka zakona o Narodni 
banki Jugoslavije in enotnem 
monetarnem poslovanju na- 
rodnih bank republik in na- 
rodnih bank avtonomnih po- 
krajin (AS 228), katerega 
prav tako predstavljamo v 
tej številki »Poročevalca«. 

raj izključno bilateralni (naj- 
pogosteje gre za odnose med 
poslovno banko in eno orga- 
nizacijo združenega dela), ze- 
lo redko pa multilateralni 
(povezovanje več organizacij 
združenega dela prek njiho- 
vih blagovno-denarnih opera- 
cij). Takšni kreditni odnosi 
(poslovna banka — ena de- 
lovna organizacija) sekajo 
normalne tokove reprodukci- 
je ter ustrezne vezi med or- 

ganizacijami združenega de- 
la, krepijo pa že tako prisot- 
no težnjo zaprtih krogov in 
teritorialnih meja, v katerih 
poslujejo banke. 

Sedanji predpisi o denarno- 
kreditnem poslovanju obrav- 
navajo organizacijo združene- 
ga dela izključno kot objek- 
te, ne pa kot aktivne činite- 
lje, iz katerih izhajajo izvir- 
ni odnosi pri ustvarjanju do- 
hodka in graditvi denarno 

kreditnih odnosov v sistemu 
združenega dela. 

GLAVNE ZNAČILNOSTI 
KREDITNEGA SISTEMA 

Temeljna načela, na kate- 
rih je zasnovan novi zakon 
o kreditnem sistemu, so isto- 
vetna z načeli Osnutka zako- 
na o denarnem sistemu (glej 
prikaz AS 232), saj so denar- 
ni in kreditni odnosi sestav- 
ni del enotnega sistema druž- 
bene reprodukcije, ki temelji 
na samoupravljanju delavcev 
v združenem delu. 

V Osnutku zakona o te- 
meljih kreditnega sistema se 
določa, da so temelji skupne 
kreditne politike sestavni del 
družbenih planov, ter da je 
podlaga za pripravo in ure- 
sničevanje Skupne kreditne 
politike samoupravno spora- 
zumevanje v združenem delu 
in družbeno dogovarjanje re- 
publik ter avtonomnih po- 
krajin o temeljih plana in 
njegovem izvajanju. 

Temelje skupne in kredit- 
ne politike določa Skupšči- 
na SFRJ, a Narodna banka Ju- 
goslavije in narodne banke 
republik in pokrajin v okvi- 
ru svojih pravic in dolžno- 
sti sprejemajo ukrepe za iz- 
vedbo temeljev skupne kre- 
ditne politike. 

Organizacije združenega de- 
la, banke in druge finančne 
organizacije ter druge druž- 
beno-pravne osebe so dolžne 
ohraniti svojo sposobnost za 
izpolnjevanje denarnih obvez- 
nosti (likvidnost), ki izvirajo 
iz premoženj sko-pravnih po- 
slov v naši državi in nasproti 
tujini. 

S samoupravnim sporazu- 
mom o združevanju dela in 
sredstev v temeljne in druge 
organizacije združenega dela 
se lahko predpiše način ohra- 
nitve likvidnosti in ukrepi za 
primer nelikvidnosti. 

V samoupravnem sporazu- 
mu o združevanju dela in 
sredstev v bankah ter drugih 
finančnih organizacijah so 
dolžni predpisati, kako ohra- 
niti likvidnost in ukrepe za 
primer nelikvidnosti banke 
oziroma druge finančne or- 
ganizacije. 

Po Osnutku zakona morajo 
temeljne in druge organiza- 
cije združenega dela določiti 
s samoupravnim sporazumom 
v skladu z obsegom svojega 
poslovanja zlasti: znesek sred- 
stev rezervnega sklada, zne- 
sek likvidnih sredstev v de- 
narju oziroma vrednostnih 
papirjih, ki jih je mogoče 
neposredno spremeniti v de- 
nar, ter splošne okvire in 
"osoie za zadolževanje in odo- 

KREDITNA POLITIKA - 

SESTAVNI DEL 

DRUŽBENIH NAČRTOV 

9 Osnove skupne kreditne politike določa 
Skupščina SFRJ 

• Temeljne organizacije združenega dela, 
banke in druge finančne organizacije 
so si dolžne ohraniti sposobnost 
izpolnjevanja denarnih obveznosti 
(likvidnost) 

9 Temeljna načela novega zakona 
o kreditnem sistemu so istovetna 
z načeli Osnutka zakona o denarnem 
sistemu (glej prikaz AS 232) 

ZVEZNI IZVRŠNI SVET — OSNUTEK ZAKONA 
O TEMELJIH KREDITNEGA SISTEMA — 
AS 231 

17 



bravanje kreditov, pri čemer 
pazijo na roke zapadanja ob- 
veznosti in terjatev v plačilo. 

Organizacije združenega de- 
la imajo tudi naslednje ob- 
veznosti: 

— da ohranijo minimalni 
znesek sredstev rezervnega 
sklada in likvidnih sredstev; 

— da ohranijo določeno 
strukturo sredstev v rezerv- 
nem skladu in pri likvidnih . 
sredstvih; 

— da zagotovijo plačilo svo- 
jih terjatev z garancijami, 
prenosljivimi; , Vrednostnimi 
papirji ali drugimi listinami, 
ki zagotavljajo sigurno pla- 
čilo; 

— da pri pogodbah, s ka- 
terimi ustvarjajo plačilne ob- 
veznosti, zagotovijo v prid 
upnika garancije, prenosljive 
vrednostne papirje ali druge 
listine, ki zagotavljajo sigur- 
no plačilo. 

Če organizacija združenega 
dela izda vrednostni papir, je 
dolžna zagotoviti posebno re- 
zervo likvidnosti v, določe- 
nem sorazmerju z obveznost- 
jo za izdani vrednostni papir. 

Banke in druge finančne 
organizacije so za ohranitev 
lastne likvidnosti dolžne s 
samoupravnim sporazumom 
določiti znesek sredstev re- 
zervnega sklada v skladu z 
obsegom svojih obveznosti, 
s samoupravnim aktom pa 
določiti obseg likvidnih sred- 
stev, s katerimi morajo raz- 
polagati. Će da banka aval 
(jamstvo) na vrednostne pa- 
pirje, ki so jih izdale orga- 
nizacije združenega dela ali 
druge družbene pravne ose- 
be, če da garancijo za nji- 
hove obveznosti ali izda last- 
ne vrednostne papirje, je 
dolžna s samoupravnim ak- 
tom določiti znesek poseb- 
ne likvidnostne rezerve gle- 
de na izdane vrednostne pa- 
pirje, vrednostne papirje, na 
katere je dala aval, ter dane 
garancije. 

KREDITNA POLITIKA 
Skupščina SFRJ določa ci- 

lje in naloge temeljev skup- 
ne kreditne politike z aktom, 
s katerim določa letno ali 
večletno ekonomsko politiko, 
ali pa s posebnim aktom. 

Na podlagi takega akta 
sprejme Zvezni izvršni svet 
vsako leto v soglasju z ustrez- 
nimi organi republik in avto- 
nomnih pokrajin odlok o te- 
meljih skupne kreditne poli- 
tike z dokumentacijo o nje- 
nih ' kvantitativnih in selek- 
tivnih nalogah. Ta odlok izda 
Zvezni izvršni svet najpozne- 
je 30 dni od dneva, ko je 
Skupščina SFRJ sprejela za- 
devni akt. 

Za uresničevanje ciljev in 
nalog temeljev skupne kre- 
ditne politike lahko poslov- 
ne banke sklepajo samouprav- 
ne sporazume o usmerjanju 
kreditov k določenim vrstam 
poslov in o pogojih za odo- 
bravanje teh kreditov. V pri- 
meru, če je tak sporazum nu- 
jen za uresničevanje ciljev 
in. nalog temeljev skupne kre- 
ditne politike, Narodna ban- 
ka Jugoslavije in narodne 
banke republik in pokrajin 
dajo pobudo za sklepanje ta- 
kega sporazuma. Če banke 
ne sklenejo takega sporazu- 
ma, Zvezni izvršni svet pa 
oceni, da utegne to povzročiti 
motnje pri razvoju gospodar- 
stva, sproži pobudo za med- 
republiški dogovor o določit- 
vi skupne politike. 

UDELEŽENCI 
V KREDITNEM SISTEMU 

Udeleženci v kreditnem $i- 
stemu so: organizacije zdru- 
ženega dela, banke, speciali- 
zirane finančne organizacije, 
samoupravni skladi združene- 
ga dela, hranilno-kreditne or- 
ganizacije in skupnost za 
premoženjsko in osebno za- 
varovanje. 

Temeljne in druge organi- 
zacije združenega dela sme- 
jo v mejah svojega poslovne- 
ga predmeta opravljati vse 
kreditne posle, katerih pred- 
met so plačilna sredstva, ki 
se glasijo na dinarje. Te or- 
ganizacije smejo združevati 
plačilna sredstva, se medse- 
bojno zadolževati in odobra- 
vati kredite, izdajati, kupo- 
vati in prodajati vrednostne 
papirje ter dajati garancije 
za kreditne in druge posle. 

V mejah svojega poslovne- 
ga predmeta in v skladu z 
zveznimi predpisi, ki ureja- 
jo gospodarske odnose s tu- 
jino, smejo opravljati vse 
kreditne posle, katerih pred- 
met so plačilna sredstva, ki 
se glasijo na tuje denarne 
enote. 

Temeljne in druge organi- 
zacije združenega dela s sa- 
moupravnim aktom določajo 
splošne okvire in pogoje, pod 
katerimi smejo dajati kredi- 
te. Te organizacije si smejo 
od delavcev, ki so v njih 
združeni, ter od občanov iz- 
posojati denar in izdajati ob- 
veznice v ta namen. Kupuje- 
jo in prodajajo lahko tudi 
vrednostne papirje, ki Jih iz- 
dajo federacija, republike ali 
pokrajini. 

V Osnutku zakona se do- 
loča, da smejo banke kot 
udeleženke v kreditnem si- 
stemu opravljati: posle zdru- 
ževanja in uporabe sredstev 

družbene reprodukcije; posle 
sprejemanja denarnih depo- 
zitov, vštevši tudi hranilne 
vloge; posle izdajanja in pro- 
meta vrednostnih papirjev in 
dajanja avalov na vrednost- 
ne papirje; posle najemanja 
in dajanja kreditov ter da- 
janja garancij; devizne in de- 

'vizno-valutne posle; posle pla- 
čilnega prometa, za katere 
je- z zveznim zakonom po- 
oblaščena; bančne posle v ime- 
nu in za, račun pravnih oseb 
in občanov, druge bančne 
posle in storitve. 

Banka opravlja dejavnost 
po vsej Jugoslaviji. Vsako 
omejevanje ustanavljanja in 

, dela bank ter njihovih po- 
' slovnih enot je protizakonito. 

Temeljne organizacije zdru- 
ženega dela, samoupravne in- 
teresne skupnosti in druge 
družbene pravne osebe lahko 
s sredstvi, ki jih združujejo 
za uresničevanje posebnih in- 
teresov in izvrševanje poseb- 
nih nalog iz družbenih pla- 
nov, za pospeševanje posa- 

meznih dejavnosti ter za do- 
ločene ali specializirane kre- 
ditne, denarne, bančne in dru- 
ge finančne posle, ustanav- 
ljajo specializirane finančne 
organizacije. 

Samoupravne sklade zdru- 
ženega dela kot udeležence 
kreditnega sistema se lahko 
ustanavlja v okviru določe- 
nih gospodarskih panog in 
grupacij, proizvodno-promet- 
nih kompleksov in celotnega 
gospodarstva, kot tudi po te- 
ritorialnem načelu. 

Hranilno kreditne organi- 
zacije se lahko ukvarjajo s 
posli zbiranja hranilnih vlog 
in drugih depozitov občanov, 
z dajanjem kreditov. obča- 
nom, s plačilnim prometom 
in drugimi bančnimi posli za 
račun občanov. Skupnosti za 
premoženjsko in osebno za- 
varovanje se udeležujejo de- 
narnega in kreditnega poslo- 
vanja z združenimi sredstvi 
in sredstvi rezerv na način, 
predpisan z zakonom. 

ODGOVORNOST ZA 

STABILNOST VALUTE 

IN SPLOSNO PLAČILNO 

LIKVIDNOST  

© Narodna banka Jugoslavije in narodne 
banke republik ter pokrajin so zavodi 
enotnega denarnega sistema, odgovorni 
za izvajanje skupne emisijske, denarne 
in devizne politike 

# Urejanje količine denarja v obtoku — 
poglavitna funkcija Narodne banke 
Jugoslavije 

9 Narodna banka Jugoslavije in narodne 
banke republik ter pokrajin imajo 
pravico vpogleda v poslovne knjige 
in drugo dokumentacijo bank 

Delegatom v Zboru repu- 
blik in pokrajin Skupščine 
SFRJ je dostavljen Osnutek 
zakona o Narodni banki Ju- 
goslavije in enotnem mone- 
tarnem poslovanju narodnih 
bank republik in pokrajin. 
To je eden izmed večih za- 
konskih predlogov s področ- 
ja kreditno-monetarne in fi- 
nančne politike, o katerih bo- 
do delegati v Skupščini SFRJ 
odločali jeseni, oziroma bo- 

do ta zakon uskladili z Usta- 
vo SFRJ, v skladu z 18. čle- 
nom Ustavnega zakona za iz- 
vedbo Ustave SFRJ. 

FUNKCIJE NARODNE 
BANKE JUGOSLAVIJE 

Narodna banka Jugoslavije 
je v Osnutku opredeljena kot 
organizacija federacije, ki v 
mejah svojih pravic in dolž- 
nosti ter v skladu z določe- 
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no skupno emisijsko politiko 
ureja količino denarja v ob- 
toku, ohranja likvidnost 
bančnega sistema, ureja pla- 
čevanje in kreditne odnose s 
tujino, opravlja določene 
bančne posle za potrebe JLA 
in ljudske obrambe ter za 
račun federacije. 

Narodna banka Jugoslavije 
to narodne banke republik in 
pokrajin so ustanove enotne- 
ga denarnega sistema, ki pri- 
pravljajo predloge za skup- 
no emisijsko politiko in jo iz- 
vajajo, zagotavljajo izvajanje 
denarne in devizne politike 
ter temelje skupne kreditne 
politike in zagotavljajo enot- 
no uporabo ukrepov denarno- 
kreditnega in deviznega po- 
slovanja po vseh bankah, 
drugih finančnih organizaci- 
jah in drugih udeležencih de- 
narnega in kreditnega si- 
stema. 

Narodna banka Jugoslavije 
ta narodne banke republik 
ter pokrajin so v mejah svo- 
jih pravic in dolžnosti odgo- 
vorne za stabilnost valute ter 
za splošno likvidnost plače- 
vanja v Jugoslaviji in v tu- 
jini. 

Narodna banka Jugoslavije 
in narodne banke republik 
ter pokrajin izvršujejo svoje 
naloge samostojno v skladu 
z zveznimi zakoni, odloki in 
smernicami Skupščine SFRJ 
in odloki ter sklepi Zveznega 
izvršnega sveta. Za izvrševa- 
nje svojih nalog je Narodna 
banka Jugoslavije odgovorna 
Skupščini SFRJ in Zveznemu 
izvršnemu svetu ter jim po 
roča o izvajanju skupne emi- 
sijske, denarne in devizne po- 
litike ter temeljev skupne 
kreditne politike. 

Posle Narodne banke Ju- 
goslavije, ki se nanašajo na 
izvajanje skupne emisijske, 
denarne in devizne politike 
ter temelje skupne kreditne 
politike, vodi Svet guverner- 
jev, ki ga sestavljajo guver- 
ner Narodne banke Jugosla- 
vije in guvernerji narodnih 
bank republik in pokrajin. 

UREJANJE KOLIČINE 
DENARJA V OBTOKU 

V Osnutku zakona so po- 
drobno razčlenjene določbe 
o ukrepih, ki jih Narodna 
banka Jugoslavije skupaj z 

narodnimi bankami republik 
in pokrajin uporablja za ure- 
janje količine denarja v ob- 
toku, za ohranitev likvidno- 
sti bančnega sistema in za 
ohranitev likvidnosti države 
pri plačilih s tujino. 

Narodna banka Jugoslavije 
ima pretežno nalogo, da iz- 
daja odloke o ukrepih, s ka- 
terimi se ureja količino de- 
narja v obtoku. Pomembno 
mesto imajo ukrepi, ki emi- 
sijsko politiko opirajo na 
blagovno-kreditna in denar- 
na razmerja med organizaci- 
jami združenega dela oziro- 
ma na vrednostne papirje, ki 
po tej poti prihajajo v pro- 
met. Med te ukrepe spada 
tudi določevanje višine ob- 
vezne rezerve bank ta drugih 
finančnih organizacij pri Na- 
rodni banki Jugoslavije; izda- 
janje in umik blagajniških 

zapisov Narodne banke Ju- 
goslavije; kupovanje ta pla- 
čevanje v določenem roku 
kratkoročnih vrednostnih 
papirjev, ki jih isdajo orga- 
nizacije združenega dela na 
podlagi svojih blagovno-de- 
narnih poslov; dajanje krat- 
koročnih kreditov bankam na 
podlagi vrednostnih papirjev 
ali na podlagi obveznic fede- 
racije; izdajanje in jemanje 
denarja iz obtoka na podlagi 
nakupa oziroma prodaje tujih 
plačilnih sredstev na deviz- 
nem trgu v Jugoslaviji ter 
izjemno omejevanje obsega 
plasmaja bank za določen 
čas. 

Višino obvezne rezerve po- 
slovnih bank ta drugih fi- 
nančnih organizacij določa 
Narodna banka s predpiso- 
vanjem določenega odstotka 
(stopnje) od depozitov ta 
drugih sredstev, s katerimi 
razpolagajo banke ta druge 
finančne organizacije. Ta 
stopnja je enaka za vse vrste 
sredstev. V Osnutku je pred- 
videno, drugače kot v seda- 
njem zakonu, da ne sme 
stopnja obvezne rezerve za 
nobeno vrsto depozita ta dru- 
gih -sredstev poslovnih bank 
in drugih finančnih organi- 
zacij presegati 25 odstotkov. 

Ker je urejanje količine 
denarja v obtoku poglavitna 
funkcija Narodne banke Ju- 
goslavije, mora biti tej funk- 

ciji podrejena tudi emisija, 
ki jo opravlja s kupovanjem 
vrednostnih papirjev ta z da- 
janjem kreditov. Zaradi tega 
je v Osnutku izrečno pred- 
pisano, da se lahko vredno- 
stne papirje kupuje ta kre- 
dite daje poslovnim bankam 
samo v mejah, ki jih vsako 
leto določi Zvezni izvršni 
svet z odlokom o skupni emi- 
sijski, denarni ta devizni po- 
litiki ter o temeljih skupne 
kreditne politike. 

OHRANJANJE 
LIKVIDNOSTI 

Da bi ohranila likvidnost 
bančnega sistema, Narodna 
banka lahko predpiše poslov- 
nim bankam in drugim fi- 
nančnim organizacijam ob- 
veznost, da morajo kot mi- 
nimum za ohranitev svoje 
likvidnosti imeti del svojih 
sredstev na računih pri Na- 
rodni banki ter v določenih 
likvidnih plasmajih. 

Tako kot je bilo že doslej 
določeno je tudi v Osnutku 
predvidena možnost, da Na- 
rodna banka daje poslovnim 
bankam kredite za ohranitev 
njihove dnevne likvidnosti — 
na podlagi blagajniških zapi- 
sov Narodne banke Jugosla- 
vije ta vrednostnih papirjev, 
ta sicer največ do 10 delov- 
nih dni v mesecu. 

Narodna banka odloča tudi 
o ukrepih za ohranitev 
splošne likvidnosti v medna- 
rodnem plačevanju. V Osnut- 
ku je podrobno določeno, 
kaj zajemajo devizne rezer- 
ve Jugoslavije, ki se delijo 
na stalne in tekoče devizne 
rezerve. Stalne devizne rezer- 
ve ima ta z njimi ravna Na- 
rodna banka Jugoslavije, kar 
velja tudi za tekoče rezerve, 
razen za tiste, ki so na raču- 
nih domačih bank v tujini. 
Narodna banka izdela letni 
program oblikovanja, upora- 
be ta plasiranja deviznih re- 
zerv. 

V Osnutku so predvidena 
tudi posebna pooblastila Na- 
rodne banke Jugoslavije. V 
mejah določene devizne poli- 
tike lahko predpiše določene 
obveznosti za pooblaščene 
banke in druge udeležence v 
deviznem poslovanju, predvi- 
dena pa so tudi pooblastila, 
po katerih sme devize kupo- 
vati ta prodajati na med- 
bančnem sestanku ter da po- 
sreduje na deviznem trgu v 
državi, da bi se ohranilo te- 
čaj dinarja v skladu z dolo- 
čeno politiko in veljavnimi 
predpisi. Vse določbe v Os- 
nutku, ki se nanašajo na de- 

vizno poslovanje, bodo raz- 
členjene v posebnem zakonu 
o deviznem poslovanju. 

Iz veljavnega Zakona o 
Narodni banki so v Osnutku 
povzete določbe o izdajanju 
bankovcev ta kovancev, do- 
ločbe o poslih Narodne ban- 
ke Jugoslavije za potrebe 
JLA ta ljudske obrambe ter 
določbe o poslovanju Narod- 
ne banke na račun federaci- 
je. Edina novost pri tem je, 
da Narodna banka opravlja 
v imenu ta na račun federar 
cije določene posle v zvezi s 
posojili federacije v Jugosla- 
viji le, če je .tako določeno 
z zveznim zakonom. 

IZVAJANJE UKREPOV 
DENARNE POLITIKE 

Med posebnimi pooblastili 
Narodne banke Jugoslavije in 
narodnih bank republik ta 
pokrajin so v Osnutku nave- 
deni ukrepi, ki jih lahko le- 
te uporabijo proti banki ali 
drugi finančni organizaciji v 
zvezi s kontrolo izvajanja 
ukrepov skupne emisijske, 
denarne in devizne politike. 

Narodna banka Jugoslavije 
ta narodne banke republik 
ter pokrajin imajo pravico 
vpogleda v poslovne knjige 
in drugo dokumentacijo 
bank, ki ji morajo tudi po- 
ročati o vprašanjih v zvezi z 
izvrševanjem omenjenih na- 
log. 

Ce se ugotovi, da poslovna 
banka ne ravna po predpi- 
sih, Narodna banka Jugosla- 
vije ta narodne banke repub- 
lik ter pokrajin nastopijo z 
določenimi ukrepi, da se 
uskladi poslovanje ta določi- 
jo rok za uskladitev. Med te 
ukrepe spadajo; ustavitev na- 
daljnjega kreditiranja ta na- 
kupov vrednostnih papirjev, 
omejitev zadolževanja v tuji- 
ni, omejitev obsega plasma- 
jev in uporaba drugih sank- 
cij, ki so določene z zveznim 
zakonom, če se s temi ukre- 
pi, med katere šteje tudi 
sklicanje zbora banke ta ob- 
vestilo skupščini družbeno- 
politične skupnosti, katera 
nadzoruje zakonitost dela 
banke, ne zagotovi zakonite- 
ga poslovanja banke, se loti 
Narodna banka Jugoslavije 
oziroma narodne banke re- 
publik in pokrajin izterjave 
svojih terjatev do te banke 
ali druge finančne organiza- 
cije ta ji vzame pravico 
opravljati, devizno poslovanje. 

V mejah pooblastil, ki jih 
določajo predpisi o zunanje- 
trgovinskem ta deviznem po- 

ZVEZNI IZVRŠNI SVET — OSNUTEK ZAKONA 
O NARODNI BANKI JUGOSLAVIJE IN 
ENOTNEM MONETARNEM POSLOVANJU 
NARODNIH BANK REPUBLIK IN NARODNIH 
BANK AVTONOMNIH POKRAJIN — AS 228 
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štovanju, Narodna banka Ju- 
goslavije in narodne banke 
republik ter pokrajin oprav- 
ljajo kontrolo zunanjetrgo- 

vinskega in deviznega poslo- 
vanja organizacij združenega 
dela (devizna dokumentarna 
kontrola). 

NAJEMANJE POSOJIL 

IN KREDITOV BREZ 

POSREDNIKOV 

# Skupne banke bi odobravale finančne 
kredite za hitrejši razvoj 
jugoslovanskega gospodarstva, da bi 
se usposobilo za večji nastop 
na tujih trgih 

# Tuji partnerji bi vložili v banko sredstva 
kot vrsto depozita, ki ga ne bi mogli 
zmanjšati niti ga umakniti, dokler 
obstaja banka 

Zvezni Izvršni svet je po- 
slal Skupščini SFRJ v ob 
ravnavo osnutek zakona o 
ustanavljanju in poslovanju 
skupnih bank (AS 233). 

S predloženim zakonom, ki 
ga bo obravnaval Zvezni 
zbor, se ureja vprašanja 
ustanavljanja in poslovanja 
skupnih bainik, ki naj bi za- 
gotavljale sredstva za hitrejši 
razvoj jugoslovanskega gos- 
podarstva, zlasti prednostnih 
panog in dejavnosti, ter za 
njegovo usposabljanje za ve- 
čjo udeležbo pri izvajanju 
investicijskih del v tujini, 
poslovno tehnično sodelova- 
nje, povečanje blagovne me- 
njave in širšo kooperacijo, 
zlasti z neuvrščenimi drža- 
vami in z diržavami v raz- 
voju. 

Mih bank, ker bi te banke 
odobravale finančne kredite 
za razvoj jugoslovanskega go- 
spodarstva, da bi se uspo- 
sobilo za večji nastop na 
tujih trgih. Tago bi omogo- 
čili z graditvijo investicijskih 
objektov v tujini in objektov 
v Jugoslaviji, za katere so 
zainteresirane obe pogodbene 
strani, da bi bile obstoječe 
zmogljivosti bolj izkoriščene, 
posebej pomembno je, da bi 
se skrajšal postopek za reali- 
zacijo teh kreditov, saj hi bil 
mogoč neposreden stik ban- 
ke z zainteresiranim gospo- 
darstvom, organizacije zdru- 
ženega dela — upravljalci 
domače banke pa bi lahko 
usmerjale delo teh bank 
tako, da bi dosegale opti- 
malne rezultate. 

ZVEZNI IZVRŠNI SVET — OSNUTEK ZAKONA 
O USTANAVLJANJU IN POSLOVANJU 
SKUPNIH BANK — AS 233 

Rti dogovarjanju s posa- 
meznimi neuvrščenimi drža- 
vami in državami v razvoju 
je bila Jugoslavija večkrat 
predlagala, naj se razvija 
neposredno finančno sodelo- 
vanje oziroma najema poso- 
jila ta kredite brez posred- 
nikov s tradicionalnih trgov 
kapitala, ter da bi ustanav- 
ljali mešane banke za finan- 
ciranje skupnih poslov tako 
v drža/vah ustanoviteljicah 
banke, kakor tudi v drugih 
državah v razvoju. 

Naša država je zainteresi- 
rana za ustanavljanje skup- 

USTANOVITEV 
SKUPNIH BANK 

Skupne banke bi se usta- 
novilo z namenom, da zbi- 
rajo sredstva in kreditirajo 
investicije v Jugoslaviji in 
tujini. 

Skupno banko ustanovijo 
člani-upravljalci obstoječih 
domačih bank s samouprav- 
nim sporazumom. Tuji part- 
nerji bi sodelovali pri pošlo 
vanju skupne banke na pod 
lagi pogodbe, sklenjene s 
skupno banko. Tuji partnerji 
bi sodelovali pri poslovanju 

skupne banke prek poslovne- 
ga odbora. Po Ustavi SFRJ 
tuje osebe ne moreijo usta 
navijata ne upravljati bank 
v Jugoslaviji, smejo pa pod 
določenimi pogoji vlagati 
svoja sredstva v Jugoslaviji 

Skupne banke bi se, kakoi 
je predvideno v Osnutku, 
ukvarjale samo z dolgooročni- 
mi investicijskimi posli. To 
pomeni, da se ne bodo 
ukvarjale samo z dolgoročni- 
mi posli kot so kratkoročno 
kreditiranje, varčevalstvo in 
podobno. 

Sredstva za poslovanje sku 
pne banke so: združena sred- 
stva članov-bank, ki so usta- 
novili skupno banko, sred- 
stva, ki so jih pri skupni 
banki položile tuje banke 
ter druge finančne organiza- 
cije na podlagi pogodb, de 
poziti domačih pravnih oseb 
in tujih oseb, vezani na rok, 
krediti drugih bank v Jugo- 
slaviji in tujini ter na drug 
način zbrana sredstva » 
tuijini. 

Tuji partnerji bi vložili v 
banko svoja sredstva kot 
vrsto depozita. Tega deleža 

tuji partnerji ne bi mogli 
zmanjševati niti ga umakniti, 
dokler obstoja banika. 

V Osnutku je predvideno, 
da je skupna banka za svoje 
obveznosti odgovorna s sred- 
stvi, ki so vanjo vložena, 
kar pomeni, da riziko poslo- 
vanja banke nosijo tudi part- 
nerji. 

Zvezni izvršni svet ocem, 
ali je sklenitev pogodbe po 
kateri naj tuji partnerji 
vložijo sredstva v skupno 
banko, ekonomsko opraviče- 
na in v interesu Jugoslavije. 
Kadar je potrebno, ZIS izda 
tudi podrobnejše predpise o 
ustanavljanju skupne banke, 
vsebini statuta take banke, po- 
gojih, pod katerimi lahko 
tuje banke in druge tuje 
finančne organizacije vlagajo 
sredstva v skupno banko, o 
delovnih pogojih tujih oseb 
v teh bankah, o delovnem 
področju poslovodnega odbo- 
ra ter pogojih za udeležbo 
tujih oseb pri sprejemanju 
odločitev v tem odboru ter 
o ustanavljanju podružnic in 
predstavništev sikupnih bank 
v Jugoslaviji in tujini. 

KREDITNI ODNOSI 

S TUJINO NA NOVI 

PODLAGI 

9 Temeljna organizacija združenega dela 
je glavni nosilec kreditnih odnosov 
s tujino 

O Sistem kreditnih odnosov in poslov 
s tujino se, kot del celokupnih odnosov 
v družbeni reprodukciji, usklajuje 
s spremenjenimi družbenoekonomskimi 
odnosi 

# Narodna banka Jugoslavije, pooblaščene 
banke, družbenopolitične skupnosti in 

Zvezna direkcija za promet in rezerve 
proizvodov s posebnim namenom 
opravljajo kreditne posle s tujino 
za potrebe in v interesu združenega dela 

Družbenoekonomski položaj 
združenega dela, ki ga ustava 
opredeljuje kot temelj celot- 
nega gospodarskega sistema 
in družbene ureditve, se mo- 
ra izraziti tudi pri kreditnih 
odnosih s tujino, kd so ena iz- 
med komponent razvoja sa- 
moupravno organiziranega so 

cialističnega tržno-planskega 
gospodarstva. Celoten sistem 
kreditnih odnosov in poslov 
s tujino je nujno treba us- 
kladiti s spremenjenimi druž- 
benoekonomskimi odnosi, ld 
temeljijo na Ustavi SFRJ. 

S tem namenom je Zvezni 
izvršni svet pripravil in po- 
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slal Skupščini SFRJ v ob- 
ravnavo Osnutek zakona o 
kreditnih odnosih s tujino 
(AS . 220), za katerega spre- 
jetje je pristojen Zbor re- 
publik in pokrajin. 

V Osnutku zakona se kre- 
ditne odnose s tujino ureja 
kot del celotnih odnosov v 
druržbeni reprodukciji, ki te- 
meljijo na samoupravljanju 
delavcev v združenem delu z 
družbenimi sredstvi. Uveljav- 
lja se načelo, po katerem je 
temeljna organizacija združe- 
nega dela glavni nosilec kre- 
ditnih odnosov s tujino, na 
katerem so zasnovane vse po- 
glavitne določbe tega zakona. 

Neposredna povezanost kre 
difcnih odnosov s tujino s 
proizvodnim, prometnim ,in 
finančnim področjem združe- 
vanja dela in sredstev je še 
en razlog za to, da jih mo- 
ra združeno delo obvladati in 
jih nadzorovati. Pri doseda- 

njem razvoju kreditnih odno- 
sov s tujino so bile organi- 
zacije združenega dela izena- 
čene z drugimi subjekti, ki 
opravljajo kreditne odnose s 
tujino. Zatorej je bilo treba 
v osnutku tega zakona zago- 
toviti pravno podlago, ki jam- 
či organizacijam združenega 
dela večji vpliv na kreditne 
odnose s tujino, poslovanje 
drugih subjektov pa usmerit) 
glede na potrebe in intere- 
se združenega dela. 

USMERJANJE 
KREDITNIH POSLOV 

Temeljne smotre in naloge 
na področju kreditnih odno- 
sov s tujino, kot sestavni del 
skupne politike dolgoročnega 
in srednjeročnega razvoja Ju- 
goslavije, določa Skupščina 
SFRJ. Na ta način se global- 
ni obseg kreditnega poslova- 
nja s tujino opredeljuje z 
načrtom gospodarskega raz- 
voja države. 

Zaradi uresničevanja raz- 
vojne politike določa Skup- 
ščina SFRJ z letnimi načrti 
smernice in ukrepe za izva- 

janje določene politike, Zvo 
zni izvršni svet pa natančne- 
je določi. naloge politike kre- 
ditnih odnosov s tujino. Zvez- 
ni izvršni svet na podlagi us- 
klajenih stališč z izvršnimi 
sveti republik in pokrajin 
vsako leto določi obseg kre- 
ditnih poslov s tujino za po- 
trebe gospodarsko manj raz- 
vitih republik in pokrajin. 

V osnutku je predvideno, 
da se z dogovorom izvršnih 
svetov skupščin in pokrajin 
ter Zveznega izvršnega sveta 
določi in usmerja del tuje 
akumulacije za potrebe regio- 
nalnega razvoja. Kreditne po- 
sle s tujino se nadalje us- 
klajuje z dogovorom, ki ga 
sklenejo Gospodarska zbor- 
nica Jugoslavije, pooblaščene 
banke in Narodna banka Ju- 
goslavije, t. j. z dogovorom, s 
katerim se določi okvirne po- 
goje in način organiziranja 
nastopanja na tujem tržišču. 

VZPOSTAVLJANJE 
KREDITNIH POSLOV 

V Osnutku zakona je dolo- 
čeno, da so s kreditnimi od- 
nosi s tujino mišljeni tile po- 
sli: izvoz in uvoz blaga ter 
storitev iia kredit; najemanje 
kreditov v tujini za uvoz bla- 
ga in storitev ter dajanje 
kreditov tujini za izvoz blaga 
in storitev; najemanje in da- 
janje finančnih kreditov; na- 
jemanje in dajanje kredita za 
tekoča plačila med bankami. 

Po določbah tega zakona se 
s tujino opravlja tudi nasled- 
nje posle: sprejemanje in da- 
janje depozitov, dajanje in je- 
manje garancij, supergarancij 
in drugih oblik jamčenja, re- 
financiranja v kreditnih po- 
slih in zavarovanje pred ri- 
zikom v kreditnih poslih s 
tujino. 

Kreditne odnose s tiujino 
smejo vzpostavljati: 

— temeljne organizacije 
združenega dela, ki so glaiv- 
ni nosilci kreditnih poslov s 
tujino, in druge oblike zdru- 

ževanja temeljnih organizacij 
združenega dela v okvirih, ki 
so določeni s samoupravnim 
sporazumom o združevanju; 

— banke, ki so pooblašče- 
ne za opravljanje plačilnega 
prometa in kreditnih poslov 
s tujino, v skladu s samoup 
ravnim sporazumom ustano- 
viteljev banke; 

— Narodna banka Jugosla- 
vije; 

— družbenopolitične skup 
nosti; 

— Zvezna direkcija za pro- 
met in rezerve proizvodov s 
posebnim namenom. 

POSLI ORGANIZACIJ 
ZDRUŽENEGA DELA 

Podlaga za sprejemanje in 
uresničevanje politike kredit- 
nih odnosov s tujino je samo- 
upravno sporazumevanje zdru- 
ženega dela ter družbeno do- 
govarjanje republik in po- 
krajin s federacijo. 

Organizacije združenega de- 
la opravljajo kreditne posle 
s tujino v skladu s potreba- 
mi svojega poslovanja in s 
svojo kreditno sposobnostjo 
ter v skladu s svojimi in 
družbenimi razvojnimi načrti 
ter s politiko, ki je določena 
glede kreditnih odnosov s tu- 
jino. • 

Organizacije združenega de- 
la smejo opravljati kreditne 
posle, če so registrirane za 
opravljanje takšnih poslov, če 
so kreditno sposobne in če 
je samoupravni organ uprav- 
ljanja sprejel sklep glede kre- 
ditnega posla. 

Uporabnike v tujini kredi- 
tirajo organizacije združene- 
ga! dela iz svojih sredstev, iz 
dinarskih kreditov, dobljenih 
v Jugoslaviji, ter iz kreditov, 
dobljenih v tujini. Posli izvoza 
in uvoza blaga ter storitev 
na kredit, ki jih opravljajo 
organizacije združenega dela, 
ne štejejo za kreditne posle 
po tem zakonu, če je dogo- 
vorjeno, da morajo biti pla- 
čani v celoti najpozneje v 90 
dneh. 

Organizacije združenega de- 
la smejo dajati garancije in 
druge oblike jamčenja v 
kreditnih poslih s tujino, ki 

Jih opravlja druga organiza- 
cija združenega dela, ter sme- 
jo kreditirati uporabnike v 
tujini pod splošnimi pogoji, 
ki jih določi Zvezni izvršni 
svet. 

POSLI POOBLAŠČENIH 
BANK 

V Osnutku zakona je po- 
udarjeno, da smejo poobla- 
ščene banke opravljati kre- 
ditne posle s tujino, da bi 
se opravljala, razširila ali 
zboljšala dejavnost organiza- 
cij združenega dela, in sicer 
v skladu s poslovno politiko 
banke, ki so jo določili usta- 
novitelji, ter s politiko kredit- 
nih odnosov s tujino. Garanci- 
je, supergarancije in druge 
oblike jamstev smejo poobla- 
ščene banke dajati za dolo- 
čene posle, ki jih določi Zve- 
zni izvršni svet, tudi tujim 
uporabnikom. 

Narodna banka Jugoslavije 
sme sklepaiti kreditne posla 
s tujino v svojem imenu in 
na svoj račun samo, da bi 
bila ohranjena likvidnost Ju- 
goslavije v plačevanju s tuji- 
no v skladu s politiko deviz- 
nih rezerv 

ZADOLŽEVANJE 
REPUBLIK. 
AVTONOMNIH 
POKRAJIN IN DRUGIH 
DRUŽBENOPOLITIČNIH 
SKUPNOSTI V TUJINI 

Republike, avtonomni po- 
krajini in druge družbenopo. 
litične skupnosti se lahko za- 
dolžijo v tujini v skladu s 
politiko, ki je določena glede 
kreditnih odnosov s tujino. 

Zvezni izvršni svet lahko 
določene kredite delno ali v 
celoti oprosti omejitev, če je 
to v prid razvoju prednostnih 
gospodarskih dejavnosti, za- 
gotovitvi politike plačiitno-ibi- 
lančnega ravnovesja, regional- 
nemu usmerjanju razvoja ali 
zagotovitvi ugodnejših pogo- 
jev pri zadolževanju za nalož- 
be v manj razvita območja. 

Za kršitev določb so v Os- 
nutku določene denarne kaz- 
ni, ki so glede višine uskla- 
jene z določbami Temeljnega 
zakona o prekrških. 

ZVEZNI IZVRŠNI SVET — OSNUTEK ZAKONA 
O KREDITNIH ODNOSIH S TUJINO — AS 220 



Promet in zveze 

UKREPI ZA 

ZBOLJŠANJE 

VARNOSTI 

LETALSKEGA 

PROMETA 

# Sredstva za modernizacijo službe 
za varnost letalskega prometa bodo 
krita z dohodki od pristojbin za vodenje 
letal v jugoslovanskem zračnem 
prostoru 

Na podlagi 281. člena Usta- 
ve SFRJ, po katerem federa- 
cija po zveznih organih ure- 
ja in zagotavlja varnost zrač- 
ne plovbe, je Zvezni izvršni 
svet pripravil in poslal Skup- 
ščini SFRJ v obravnavo 
Osnutek zakona o zagotavlja- 
nju sredstev za financiranje 
sredstev za financiranje pro- 

grama integracije in moder- 
nizacije skupnih služb za vo- 
denje civilnih in vojaških 
zraikoplovov (AS 221). Za iz- 
dajo tega zakona je pristo- 
jen Zvezni zbor Skupščine 
SFRJ. 

Z Osnutkom zakona naj bi 

se zagotovilo, da bodo izvr- 
šeni sprejeti odloki in zakon- 
ske določbe o integraciji 
služb za vodenje civilnih in 
vojaških letal; M sedaj- delu- 
jejo ločeno. Hkrati se zago- 
tavlja modernizacijo skupnih 
služb, da bi se povečala var- 
nost zračne plovbe, ki je 
zdaj, spričo neustreznih orga- 

nizacijskih, kadrovskih in 
materialnih rešitev -Tesno 
ogrožena. 

Z Zakonom o zračni plovbi 
je predvidena možnost - inte- 
gracije civilne in vojaške 
kontrole poletov, Zvezni iz- 
vršni svet pa je izdal odlok 

o oblikovanju skupne službe 
za vodenje civilnih in voja- 
ških zrakoplovov ter pripra- 
vil Osnutek zakona. Hkrati 
je poslal Skuščlni SFRJ tudi 
Osnutek odloka o določitvi 
skupnega zneska sredstev za 
financiranje programa inte- 
gracije in modernizacije (AS 
222). 

Služba civilne kontrole po- 
letov, ki Se pri svojem delu 
drži v glavnem predpisov 
Mednarodne organizacije za 
civilno letalstvo (ICA), in 
služba vojaške kontrole po- 
letov, nenehno sodelujejo pri 
delu ter so nastanjene v 
istih prostorih na Področnih 
kontrolah poletov v Beogra- 
du in Zagrebu ter na meša 
nih letališčih. 

Ko so te službe začele de- 
lovati in ko civilna zračna 
plovba še ni bila kaj prida 
razvita, so v celoti izpolnje- 
vale svoje naloge in je var- 
nost poletov bila na potreb 
ni ravni. 

Zadnjih deset let pa letal- 
ski promet nenehno in naglo 
raste. Danes je v Jugoslaviji 
15 letališč z zgrajeno vzletno- 
pristajalno stezo (leta 1963 so 
bila le 4), ki so odprta za 
civilni promet. Leta 1965 je 
preletelo našo državo 750 ci- 
vilnih letal na mesec, leta 1975 
pa se je to število povečalo na 
5000. V enakem razmerju se 
je na naših letališčih poveča- 
lo število vzletov in pristan- 
kov, tako da se je v tem ob- 
dobju povečal civilni letalski 
promet za 500 odstotkov, 
Vojaški promet je v tem ob- 
dobju ostal enak, spremeni- 
la pa se je kakovost tipov 
vojaških letal in novih leta- 
liščnih baz. 

Tako naglega povečevanja 
civilnega letalskega prometa, 
ni spremljal ustrezen razvoj 
kontrole poletov. V nekate- 
rih naših organih za kontrolo 
poletov je 5 do 6-krat manj 

kontrolorjev kakor v drža- 
vah z razvitim letalskim pro- 
metom. Ta podatek priča, da 
varnost poletov ni na poreb- 
ni ravni, ker so spričo fizič- 
ne preobremenjenosti kon- 
trolorjev možne napake z ne- 
slutenimi posledicami. 

Poleg tega še ni vse ob- 
močje naše države pokrito z 
radijskimi zvezami z letali 
med poletom. Po posameznih 
delih našega zračnega prosto- 
ra letijo letala brez radijske 
zveze s pristojnimi organi za 
kontrolo poletov in je že 
spričo tega takšno letenje 
skrajno nezavarovano. 

Ker se odpirajo nova leta- 
lišča in se naglo povečuje ci- 
vilni letalski promet, ni več 
mogoče odrediti poseben 
prostor ?.a polete vojaških 
in poseben prostor za polete 
civilnih letal, kar je bilo 
precej mogoče. Hkrati je za 
civilna in vojaška letala, ki 
so pri gibanju omejena le na 
zračne poti, potrebna maksi- 
malna varnost poletov. 

Po Osnutku zakona znaša- 
jo sredstva, ki so potrebna 
za izvršitev programa mo- 
dernizacije službe za varnost 
zračne plovbe v obdobju od 
leta 1976 do 1981, 1,07 mili- 
jarde dinarjev in bodo krita 
z dohodki proračuna federa- 
cije, ki se bodo zbrali iz pri- 
stojbin za vodenje letal. Di- 
namika porabe teh sredstev 
je usklajena s pričakovanimi 
dohodki od pristojbin za vo- 
denje letal. 

Ker potrebna sredstva ne 
bodo v celoti zagotovljena iz 
pristojbin za vodenje letal, je 
treba v proračunu doseči tu- 
di drage dohodke, da bi se 
krilo razliko do zneska 1,98 
milijarde dinarjev, kolikor je 
v celoti potrebno za financi- 
ranje programa integracije 
in modernizacijo skupnih 
služb za vodenje civilnih in 
vojaških letal.. 

ZVEZNI IZVRŠNI SVET — OSNUTEK ZAKONA 
O ZAGOTAVLJANJU SREDSTEV 
ZA FINANCIRANJE PROGRAMA INTEGRACIJE 
IN MODERNIZACIJE SKUPNIH SLUŽB 
ZA VODENJE CIVILNIH SLUŽB ZA VODENJE 
CIVILNIH IN VOJAŠKIH ZRAKOPLOVOV — 
AS 221 
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KAZALO: 

Iz Skupščine SR Slovenije 

PREGLED SEJ Z.BOROV SKUPŠČINE SKS 1 
— Sklepi in stališča, ki jih je DPZ sprejel k poročilu 

o uresničevanju ustavnih določb o združenem delu 
in o združevanju dela in sredstev družbene repro- 
dukcije 2 

— Stališča, ki jih je DPZ sprejel k osnutku dogovora o 
družbenem planu SR Slovenije za obdobje 1976—1980 2 

r- Ugotovitve in stališča, ki jih je ZZD sprejel k po- 
ročilu o uresničevanju ustavnih določb o združenem 
aelu m o Združevanju dela in sredstev druzoene 
reprodukcije i 

— Stališča, ki jih je ZO sprejel k poročilu o uresniče- 
vanju ustavnih določb o združenem delu in o zdru- 
ževanju dela in sredstev družbene reprodukcije 4 

— Stališča, ki sta jih ZZD in ZO sprejela k osnutku 
dogovora o družbenem planu SR Slovenije za ob- 
dobje 1976—1980 4 

VPRAŠANJA DELEGACIJ IN DELEGATOV 
(ZBOR ZDRUŽENEGA DELA 24. 9. 1875) 
— Kaj je šolska izobrazba, kaj strokovna 

usposobljenost 7 
— Programiranje zdravstvenega varstva 8 
— Depoziti na negospodarske in neproizvodne 

investicije 9 

SKUPŠČINA SR SLOVENIJE BO OBRAVNAVALA: 
— Osnutek zakona o usposabljanju in zaposlovanju in- 

validnih oseb (ESA 367) 10 
— Osnutek zakona o spremembah zakona o uvedbi in 

stopnjah republiških davkov in taks (ESA 363) II 
— Predlog za izdajo zakona o določitvi pristojnosti 

npiravnih organov za odločanje in opravljanje drugih 
nalog na področju tuje informacijske dejavnosti, z 
osnutkom zakona (ESA 366) 10 

Iz Skupščine SFRJ 

NOVI PREDPISI 

PRAVOSODJE 

— Varstvo samoupravne socialistične družbe — glavna 
funkcija naše kazenske zakonodaje 
(Osnutek mesnega kazenskega zakona — AS 230) 12 

DGNAKNO-KREDITNI SISTEM 

— Večji vpliv združenega dela na denarne tokove 
(Osnutek zakona o temeljih denarnega sistema — 
AS 2312) IS 

— Kreditna politika — sestavni del družbenih načrtov 
(Osnutek zakona o temeljih kreditnega sistema — 
AiS 231) 1/7 

— Odgovornost za stabilnost valute in splošno plačilno 
likvidnost 
(Osniutek zakona o Narodni banki Jugoslavije in 
enotnem monetarnem poslovanju narodnih bank re- 
publik in narodnih bank avtonomnih pokrajin — 
AS 228) ia 

— Najemanje posojil in kreditov brez posrednikov 
(Osnutek zakona o ustanavljanju in poslovanju skup 
nih bank — AS 233) 20 

— Kreditni odnosi s tujino na novi podlagi 
(Osnutek zakona o kreditnih odnosih s tujino — 
AS 220) 20 

PROMET IN ZVEZE 
— Ukrepi za zboljšanje varnosti letalskega prometa 

(Osnutek zakona o zagotavljanju sredstev za finan- 
ciranje programa integracije in modernizacije skup- 
nih služb za vodenje civilnih in vojaških zrakoplo- 
vov — AS 321) 22 

Redakcija Je bila končana 28. IX. 1875 
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