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IZ VSEBINE: 

Predlog za izdajo zakona o republiških 

blagovnih rezervah, z osnutkom 

zakona (ESA 552) 

SKLICANE SEJE ZBOROV 

SKUPŠČINE SRS 

Seje vseh treh zborov Skupščine SR Slovenije, da 

Predlog za izdajo zakona 

o zdravstvenem varstvu živali 

(ESA 551) 

Predlog zakona o usposabljanju 

in zaposlovanju invalidnih oseb 

(ESA 367) 

Predlog zakona o dopolnitvi zakona 

o davkih občanov (ESA 550) 

Poročilo Javnega tožilstva 
SR Slovenije o delu javnih tožilcev 

v I. 1975 (ESA 548) 

Skupščine SR Slovenije so 
sklicane za 28. april 1976. Vsi 
trije zbori imajo na dnev- 
nem redu: 

— poročilo Vrhovnega so- 
dišča SR Slovenije o proble- 
mih kazenskega sodstva in 
kaznovalne politike SR Slo- 
venije (ESA 456); 

— poročilo Javnega tožil- 
stva SR Slovenije o delu jav- 
nih tožilstev v 1. 1975 (ESA 
548); 

— poročilo Republiškega 
sekretariata za notranje za- 
deve za 1. 1975. 

Zbor združenega dela in 
Zbor občin imata na dnev- 
nem redu še: 

— predlog zakona o uspo- 
sabljanju in zaposlovanju in- 
validnih oseb (ESA 36"?); 

— predlog za izdajo zako- 
na o republiških blagovnih 
rezervah, z osnutkom zako- 
na (ESA 552); 

— predlog za izdajo zako- 
na o zdravstvenem varstvu 
živali (ESA 551); 

— predlog odloka o po- 
oblastitvi Izvršnega sveta 

sklene družbeni dogovor o 
ustanovitvi in nalogah Jugo- 
slovanskega sveta za varnost 
prometa (ESA 547); 

— samoupravni sporazum 
o ustanovitvi Zveze skupno- 
sti otroškega varstva Slove- 
nije (ESA 543); 

— statut Zveze skupnosti 
otroškega varstva Slovenije 
(ESA 544); 

— samoupravni sporazum 
o ustanovitvi Izobraževalna 
skupnosti za usnjarsko m 
usnjarsko-predelovalno stro- 
ko (ESA 546); 

statutarni sklep o organi- 
zaciji in upravljanju Poseb- 
ne izobraževalne skupnosti za 
usmjarstoo in usnjarsiko-pre- 
delovalno stroko (ESA 54-6); 

— osnutek zakona o dolo- 
čitvi skupnega zneska sred- 
stev za financiranje progra- 
ma razvoja in modernizacije 
letalske meteorologije v Ju- 
goslaviji v obdobju od 1. IS 76 
(ESA 549); 

— osnutek zakona o pre- 
nehanju veljavnosti zakona 
o prispevku za obnovo in 
graditev Skopja (ESA 545). 
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Poročilo Javnega tožilstva SR Slovenije o delu javnih tožilcev v 1.1975 

(ESA 548) 

UVOD 

Dosledno zagotavljanje na- 
čela zakonitosti pri obravna- 
vanju deviantnih pojavov v 
našem gospodarstvu, kazen- 
skopravna zaščita samouprav- 
nega sistema in družbenega 
premoženja kot njenega te- 
melja, družbeno angažiranje 
in povezovanje z dejavniki 
družbene samozaščite, so ti- 
ste vsebinske iztočnice, ki so 
v letu 1975 usmerjale delo 
javnega tožilstva v SR Slove- 
niji. Po pismu tov. Tita in 
Izvršnega biroja je pričelo 
organizirano, dosledno in 
učinkovitejše delo javnih to- 
žilstev, usmerjeno proti vsem 
oblikam nezakonitosti v go- 
podarstvu in je, združeno s 
splošno družbeno akcijo, da- 
lo določene rezultate pri od- 
krivanju in pregonu tovrst- 
nih kaznivih dejanj in gospo- 
darskih prestopkov. Tako za- 
snovana aktivnost se je v 
minulem letu organsko zlila 
s sklepi 10. seje Predsedstva 
CK ZKJ in 29. seje IK Pred- 
sedstva ZKS, se intenzivirala 
in poiskala še nadaljnje mož- 
nosti za učinkovitejše delo. 

Javna tožilstva se v svoji 
dejavnosti niso omejevala le 
na reševanje konkretnih za- 
dev, temveč so se spuščala v 
širše proučevanje in analizi- 
ranje raznih negativnih, druž- 
bi nevarnih in škodljivih po- 
javov ter nezakonitih posto- 
panj, ki so jih ugotovila pri 
svojem delu. O svojih zapa- 
žanjih in ugotovitvah so ob 
veščala pristojne organizaci- 
je dn organe s konkretnimi 
predlogi, kaj bi bilo potreb- 
no ukreniti, da bi se prepre- 
čila kriminalna in druga za 
družbo škodljiva dejavnost. 
Evidentiranih je 132 takih ob- 
vestil in predlogov, posredo- 
vanih na podlagi čl. 6 Zako- 
na o javnem tožilstvu (76 v 
letu 1974). Razen tega so jav- 
ni tožilci tudi v neposrednem 
kontaktu z organi upravlja 
nja in organi notranje kon- 
trole v organizacijah združe- 
nega dela in v drugih orga 
nizacijah le-te ustno obvešča- 
li o nepravilnostih, ki šo jih 
ugotovili pri svojem delu v 
kazenskih postopkih zoper 
osebe iz teh organizacij. S 

takimi opozorili, s katerimi 
so seznanjali ne samo orga- 
ne notranje kontrole, ampak 
tudi najširši krog delavcev 
— samoupravljalcev, so javna 
tožilstva prispevala k nadalj- 
njemu razvijanju samozaščite 
v organizacijah združenega 
dela in še posebej razvijanju 
delovanja samoupravnih or- 
ganov notranje delavske kon- 
trole in drugih mehanizmov 
samozaščite. 

Javna tožilstva v republiki 
redno obveščajo skupščine 
družbenopolitičnih skupnosti 
o problemih s svojega delov- 
nega področja in o svojem 
delu. 

Republiško javilo tožilstvo 
je tudi v preteklem letu z 
rednim izdajanjem operativ- 
nih biltenov seznanjalo s po- 
membnejšo problematiko vse 
zainteresirane republiške dru- 
žbenopolitične organe in or- 
ganizacije. 

Javna tožilstva so v večji 
meri kot doslej zagotavljala, 
da je bila javnost preko sred- 
stev javnega obveščanja pra- 
vočasno in strokovno obve- 
ščena o vseh hujših primerih 
kaznivih dejanj in gospodar- 
skih prestopkov. Na ta način 
so skušala pravočasno mobi- 
lizirati javnost proti nosil- 
cem negativnih pojavov, isto- 
časno pa tudi preprečiti, da 
bi se ta problematika treti- 
rala v sredstvih javnega ob- 
veščanja na senzacionalisti- 
čen način. 

Organizacijsko — kadrov- 
sko stanje v javnih tožilstvih 
je naslednje: 

V letu 1975 prt javnih to- 
žilstvih v Sloveniji ni bilo 
organizacijskih sprememb. V 
republiki je 18 občinskih, 8 
okrožnih in republiško javno 
tožilstvo. S 1. aprilom 1976 
bo pričelo z delom novo usta 
novljeno Občinsko javno to- 
žilstvo v Velenju. 

Vsa javna tožilstva so v 
minulem letu intenzivno pri- 
stopila k reševanju kadrov- 
ske problematike in pri tem 
dosegla začetne uspehe. Na 
dan 1. 1. 1976 so javna tožil- 
stva zaposlovala 194 delavcev, 
od tega 111 na pravnem delu 
(14 pripravnikov) in 83 osta- 
lih. število delavcev na prav- 
nem delu se je skupaj s pri- 

pravniki povečalo za 10. Po 
leg tega je 10 štipendistov 
Republiškega sekreatriata za 
pravosodje, organizacijo u- 
prave in proračun z dodatno 
pogodbo vezanih za delo v 
javnih tožilstvih. To število 
bo letos povečano za nadalj- 
njih 10 štipendistov. Na po- 
diplomskem študiju iz kazen- 
skopravnih znanosti pri Prav- 
ni fakulteti v Ljubljani je 6 
pravnikov. 

Posebna komisija za siste- 
mizacijo delovnih mest je na 
osnovi podatkov o obreme- 
nitvi javnotožilskih organiza- 
cij izdelala predlog na osno- 
vi katerega se je število de- 
lovnih mest pravnikov pri 
občinskih javnih tožilstvih 
povečalo za 22, pri okrožnih 
javnih tožilstvih pa za 4 de 
lovna mesta. Po tako pove- 
čani sistemizaciji je bilo na 
dan 1. 1. 1976 nezasedenih 
12 delovnih mest pravnikov 
pri okrožnih javnih tožilstvih 
ali 26 odstotkov in 28 delov- 
nih mest pravnikov ali 36 od- 
stotkov pri občinskih javnih 
tožilstvih. 

Pri javnih tožilstvih je od 
pravnikov 84 odstotkov čla- 
nov ZK Slovenije, ki je ak 
tivno udeležujejo družbeno- 
političnega • življenja izven 
javnotožilske organizacije, 
saj opravljajo 255 funkcij v 
samoupravnih organih, druž 
benopolitičnih organizacijah, 
v raznih svetih in komisijah 
družbenopolitičnih skupnosti 
ter v kulturnih, športr;h in 
drugih organizacijah. 

PREGON STORILCEV 
KAZNIVIH DEJANJ 

V letu 1975 so javna tožil- 
stva obtožila 16.416 oseb, kar 
ie za 1185 oseb več kot prejš- 
nje leto. čeprav je število 
obtožb odvisno predvsem od 
števila prijavljenih oseb, 
končanih preiskav, kvalitete 
ovadb ita števila pravnih ka- 
drov pri javnih tožilstvih, se 
v razmerju med številom 
ovadenih in obtoženih oseb 
odraža tudi večja ali manjša 
zaostritev politike kazenske- 
ga pregona. 

Pri javnih tožilstvih je na 
koncu leta 1975 ostalo še 
5769 nerešenih ovadb (za 339 

oseb manj, kakor leta 1974). 
Večina teh nerešenih ovadb 
je v preverjanju, dopolnjeva- 
nju ali pa se po zahteval1 

javnih tožilstev opravljajo 
posamezna preiskovalna de 
janja. 

Pri sodiščih je do konca 
leta 1975 ostalo nedokončanih 
preiskav glede 5265 oseb t.j. 
74,24 odstotka od zahtevanih 
7091 preiskav (v letu 1974 le 
glede 72,86 odstotka zahteva- 
nih preiskav). Preiskava po 
staja vse bolj ozko grlo zla 
sti na občinskih sodiščih. 

Po končani preiskavi so v 
letu 1975 javna tožilstva od- 
stopila od pregona glede 1798 
oseb (v letu 1974 glede 1527 
oseb). 

V letu 1975 so občinska 
javna tožilstva vložila 807 pri- 
tožb (v letu 1974 692) zoper 
sodbe sodišč prve stopnje, 
okrožna javna tožilstva pa 
229 pritožb (leta 1974 258 pri- 
tožb.) Samo zaradi odločbe 
o kazni so občinska javna 
tožilstva vložila 499 pritožb, 
okrožna pa 125. Povprečno So 
občinska javna tožilstva na- 
padla vsako 13 sodbo s 83,33- 
odstotnim uspehom, okrožna 
javna tožilstva pa vsako 7 
sodbo s 60,13-odstotnim uspe- 
hom. Javnotožilske pritožbe 
v veliki meri prispevajo k 
pravilni rešitvi posameznih 
kazenskih zadev in k zaostro- 
vanju ter izenačevanju kazno- 
valne politike. Vprašanje ka- 
znovalne politike je bila stal- 
na skrb javnih tožilstev, zla- 
sti ko je šlo za vprašanje 
kaznivih dejanj in negativnih 
pojavov na področju politič- 
nega in gospodarskega krimi- 
nala ter kaznivih dejanj z 
obeležjem nasilja zoper ob- 
čane. 

Izjema, ki je bila uzako- 
njena z določilom čl. 180a 
ZKP, da smejo organi za no- 
tranje zadeve odrediti pripor 
do 3 dni, se v praksi upo- 
rablja tako, kakor je bila za- 
mišljena. Možnosti za odredi- 
tev pripora so se organi za 
notranje zadeve v letu 1975 
poslužili v 38 primerih, ko 
je bil ta ukrep povsem ume- 
sten. 

Javno tožilstvo SRS je v 
letu 1975 prejelo 100 predlo- 
gov za vložitev zahteve za 
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varstvo zakonitosti v kazen- 
skih zadevah. Vložilo je 7 
takšnih zahtev, od katerih je 
Vrhovno sodišče SRS v 6 pri 
merih ugodilo, ena zadeva 
pa še ni rešena. V istem ča- 
sovnem obdobju je republi 
ško javno tožilstvo izpodbi- 
jali© z zahtevo za varstvo za- 
konitosti pravnomočne sodne 
odločbe v 28 civilnopravnih 
zadevah. Do konca leta 1975 
je Vrhovno sodišče SRS od- 
ločilo v 23 zahtevah, od ka- 
terih je v 21 primerih ugodi- 
lo, 2 pa zavrnilo. 

STRUKTURA 
KRIMINALITETE 

V letu 1975 je bilo v SRS 
obtoženih 16.414 polnoletnih 
oseb zaradi 19.800 kaznivih 
dejanj. V primerjavi s po- 
datki za leto 1974 ugotavlja- 
mo porast števila obtoženih 
oseb za 7,21 odstotka in po- 
rast pod obtožbo stavljenih 
kaznivih dejanj za 10,79 od- 
stotka. Glede na takšne sta- 
tistične podatke lahko skle- 
pamo, da je kriminaliteta v 
SR Sloveniji porasla. Seveda 
se podatki za posamezno leto 
ne ujemajo s časom storitve 
kaznivih dejanj, ki se v do- 
ločenem odstotku izvršujejo 
že pred tem obdobjem, so 
pa odkrita — in je zoper 
storilce uveden postopek — 
kasneje. 

SPLOŠNI KRIMINAL 

V obtožbah je bilo leta 
1975 v SRS zajetih 15.325 ka- 
znivih dejanj s področja splo- 
šnega kriminala, kar v celot- 
ni kriminaliteti predstavlja 
77,40 odstotka. Najmočnejše 
so skupine kaznivih dejanj 
zoper zasebno premoženje, 
zoper splošno varnost ljudi 
in premoženja, zoper življe- 
nje in telo in zoper javni 
red in pravni promet. 

V skupini kaznivih dejanj 
zoper splošno varnost ljudi 
in premoženja, zajetih z ob- 
tožbami v letu 1975, pred- 
stavljajo kazniva dejanja v 
zvezi z nezgodami pri delu 
in na železnici le majhen del, 
čeprav številčno te nezgode 
komajda zaostajajo za pro- 
metnimi. Javno tožilstvo SR 
Slovenije je nadaljevalo v le- 
tu 1974 začeto akcijo za do- 
sego v osnovi enake krimina- 
listične obdelave teh nezgod, 
kot je zagotovljena za pro- 
metne nezgode. 

Kazniva dejanja zoper živ- 
ljenje in telo so največkrat 
posledica sporov (sosedskih, 
družinskih, zemljiških). Po- 

navadi so izvršena v gostin- 
skih lokalih. Od leta 1972 na- 
prej so bila ta kazniva deja- 
nja v upadanju, v lanskem 
letu pa so narasla in sicer od 
1764 v let>u 1974 na 2030 v letu 
1975. 

Med kaznivimi dejanji zo 
per javni red je največ po- 
narejanja listin. Predmeti po- 
narejanja so raznovrstni: pot- 
ni listi, poštne nakaznice, 
vozniška dovoljenja, zdrav- 
nišika spričevala, recepti, 
hranilne knjižice, delovne 
knjižice, številke na karoseri- 
jah in motorjih motornih vo- 
zil, registrske tablice, računi, 
spričevala. 

Ponarejanj hranilnih knji- 
žic je več tam, kjer kontne 
zneske vpisujejo ročno (ne 
mehanografsko). Obmejna 
javna tožilstva izkazujejo po- 
goste ponareditve potnega li- 
sta z zamenjavo fotografije 
in z iztrganjem zadnjega li- 
sta, na katerega se vpisujejo 
začasno uvoženi predmeti 
brez carinskih davščin, ker 
mora zavezanec te predmete 
vrniti v tujino. S ponarejeni- 
mi računi prikazujejo davčni 
zavezanci lažne stroške davč- 
nim upravam zato, da bi do- 
segli manjšo obdavčitev. 

KAZNIVA DEJANJA 
V GOSPODARSTVU 

Pod pojmom kazniva deja- 
nja v gospodarstvu obraivna- 
vamo vsa kazniva dejanja zo- 
per narodno gospodarstvo, 
družbeno premoženje in ura- 
dno dolžnost. 

Zajeta so torej tudi kazni- 
va dejanja, ki so storjena v 
klasičnih oblikah, kakor so 
velike tatvine in goljufije, če 
so storjena na škodo druž- 
benega premoženja. 

1. Gibanje 
gospodarskega 
kriminala 

Na gospodarski kriminal je 
zadnja leta odpadlo povpreč- 
no 20 odstotkov pod obtož- 
bami obravnavanih kaznivih 
dejanj, v letu 1975 pa 22 od- 
stotkov. Povečanje števila' 
pod obtožbo stavljenih kazni- 
vih dejanj ima relativen po- 
men, ker je odvisno od ča- 
sovnih obdobij, v katerih so 
bila kazniva dejanja odkrita 
in obravnavana ter od traja- 
nja kazenskega postopka do 
obtožbe. Od vseh v letu 1975 
pod obtožbo stavljenih kazni- 
vih dejanj je bilo storjenih v 
letu 1975 62,59 odstotka, v le- 

tu 1974 29,26 odstotka in v 
letu 1973 8,5 odstotka. 

2. Struktura kaznivih 
dejanj 

Iz statističnih podatkov o 
kaznivih dejanjih, ki so jih 
javna tožilstva v letu 1975 
obravnavala v obtožbenem 
postopku, je razvidno, da so 
kot prejšnja leta prevladova- 
le klasične oblike storitve, 
predvsem premoženjski delik- 
ti, saj odpade na velike tat- 
vine, tatvine in majhne tat- 
vine 47 odstotkov vseh pod 
obtožbo obravnavanih kazni- 
vih dejanj v gospodarstvu. 
Če k temu še prištejemo po- 
gosta kazniva dejanja pone- 
verbe, goljufije in gozdne tat- 
vine, odpade na teh šest vrst 
kaznivih dejanj' 64 odstot- 
kov obravnavanih kaznivih 
dejanj. 

Kaznivim dejanjem, ki ni 
so storjena v klasičnih obli- 
kah oziroma pri katerih sto- 
rilec ne ravna z namenom, 
pridobiti sebi ali drugemu 
protipravno premoženjsko 
korist, so redko obravnavana. 

Gre za kazniva dejanja, ki 
jih je možno razdeliti v dve 
skupini: 

— na določila, ki ščitijo 
gospodarsko poslovanje, enot- 
nost jugoslovanskega trga ter 
preprečujejo nelojalno kon- 
kurenco in špekulacijo kot 
so kršitev enotnosti jugoslo- 
vanskega trga po čl. 212 a 
KZ, povzročitev prisilne lik- 
vidacije po čl. 213 a KZ, zlo- 
raba pooblastil v gospodar- 
stvu po čl. 213 c KZ, skleni- 
tev škodljive pogodbe po čl. 
217 KZ, izdaja poslovne taj- 
nosti po čl. 218 KZ, nedovo- 
ljena trgovina v zunanjetr- 
govinskem poslovanju po čl. 
236/11 KZ in druga, 

— na določila, ki ščitijo 
ekonomske interese potrošni- 
kov, kot so preslepitev kup- 
cev po čl. 225 KZ, kršiitev 
predpisov o cenah po čl. 227 
KZ, nedovoljeno razpolaganje 
s stanovanji po čl. 226 KZ. 

Po statističnih podatkih ie 
bilo v letu 1975 odkritih 116 
takih kaznivih dejanj. Pri 
ocenjevanju uspešnosti odkri- 
vanja omenjenih kaznivih de- 
janj pa je treba tudi upošte- 
vati, da se kr§itve s tega pod- 
ročja pogosto obravnavajo 
kot gospodarski prestopki ali 
prekrški. 

a) V skupini kaznivih de- 
janj zoper narodno gospo- 
darstvo odpade tudi v letu 
1975 znatna večina (72 odstot- 
kov) na gozdne tatvine (156 

kaznivih dejanj), nedovoljeno 
trgovino (129 kaznivih de- 
janj), nevestno gospodarsko- 
poslovanje (113 kaznivih de- 
janj) in davčne zatajitve (93 
kaznivih dejanj). 

b) V skupini kaznivih de- 
janj zoper družbeno premo- 
ženje odpade 57 odstotkov na 
velike tatvine (616 kaznivih 
dejanj) in tatvine (964 kazni- 
vih dejanj) ter 11 odstotkov 
na majhne tatvine, zatajitve 
in goljufije (489 kaznivih de 
janj). Od razmeroma pogo- 
stih kaznivih dejanj v tej 
skupini omenjamo še golju- 
fije (218 kaznivih dejanj) in 
prikrivanja (142 kaznivih de- 
janj). 

Raizmerje med kaznivimi 
dejanji zoper družbeno pre- 
moženje in kaznivimi dejanji 
zoper zasebno premoženje, ki 
so uvrščene v skupnem XX. 
poglavju kaznivih dejanj zo- 
per družbeno in zasebno pre- 

moženje, je ostalo tudi v le- 
tu 1975 isto kot v letu 1974. 
V obeh letih so prevladovala 
kazniva dejanja zoper zaseb- 
no premoženje (67 odstot- 
kov). 

Pod obtožbo je bilo obrav- 
navanih naslednje število gra- 
bežev: 

leta 1972 32 dejanj 
leta 1973 73 dejanj 
leta 1974 SI dejanj 
leta 1975 124 dijanj 

Sodimo, da je treba iskati 
razloge tolikšnemu porastu 
tudi v ugotovitvi, da večje 
število kazenskih preiskav, v 
katerih je bil obravnavan tež- 
ji gospodarski kriminal, ko- 
nec leta 1974 ni bilo konča- 
nih in v dejstvu, da se mej- 
na vrednost protipravno pri- 
dobljenih stvari »nad 30.000 
din« ni spremenila od leta 
1967 naprej. 

c) V skupini kaznivih de- 
janj zoper uradno dolžnost 
prevladujejo tudi v letu 1975 
kazniva dejanja storjena v 
klasičnih oblikah kot so po- 
neverbe, zlorabe uradnega 
položaja iz koristoljubnosti, 
goljufije v službi kot kri- 
tVeni delikti ponareditve 
uradnih listin. Na te štiri 
vrste kaznivih dejanj odpa- 
de 631 dejanj ali 88 odstot- 
kov vseh pod to skupino ob- 
ravnavanih kaznivih dejanj. 

V tej skupini kaznivih de- 
janj so zaradi znatne druž- 
bene nevarnosti pomembna 
kazniva dejanja dejanja in 
jemanja podkupnine. Ta ka- 
zniva dejanja je težko odkri- 
vati, zlasti glede na to, da 
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je kazniv tudi aktivni pod- 
kupovalec. 

jemanje podkupnin 
dajanje podkupnin 

Pri težjih kaznivih deja- 
njih na škodo družbenega 
premoženja je bila po po- 
datkih za leto 1975 povzroče- 
na znatno višja materialna 
škoda; ta škoda je namreč 
znašala: 

leta 1973 25,224.000 din 
leta 1974 15,593.000 din 
leta 1975 36,693.000 din 

Javna tožilstva ugotavljajo, 
da so omogočila izvrševanje 
kaznivih dejanj v gospodar- 
stvu zlasti naslednja stanja 
in okoliščine, ki so bile na- 
vedene že v lanskoletnem po- 
ročilu: 

— Nerazviti samoupravni 
odnosi, nepoznavanje samo- 
upravnih pravic in splošnih 
predpisov kot tudi nezado- 
stna obveščenost članov ne- 
katerih temeljnih organiza- 
cij združenega dela o poslo- 
vanju njihovih TOZD; 

— nezadostno razvita no- 
tranja kontrola v nekaterih 
organizacijah združenega 
dela; 

— nepopolni in neprecizni 
normativni akti nekaterih 
TOZD, zlasti glede opredeli- 
tve, kdo je in za katero po- 
slovanje odgovoren, kar po 
eni strani povzroča določe- 
ne probleme pri organizira- 
nju dela v TOZD, po drugi 
strani pa otežkoča tudi od- 
krivanje in pregon pravih 
storilcev določenega kaznive- 
ga dejanja ali gospodarskega 
prestopka; 

— opustitev preverjanja 
glede rentabilnosti poslovnih 
partnerjev, zlasti tistih, ki so 
v inozemstvu; 

— neurejeno, neažurno in 
pogosto tudi fiktivno • materi- 
alno-finančno knjigovodstvo; 

— površno vodenje inven- 
tur in nepravilne primopre- 
daje trgovskih poslovalnic 
med starimi in novimi po- 
slovodji; 

— zaposlovanje ali spreje- 
manje na odgovorna de- 
lovna mesta oseb, ki so bile 
obsojene za gospodarski kri- 
minal. 

V letu 1975 je Javno tožil- 
stvo SR Slovenije organizi- 
ralo v zvezi s proučevanjem 
gospodarskega kriminala tri 
posvete z okrožnimi in ob- 
činskimi javnimi tožilci. 

število obtožb za ta kaz- 
niva dejanja je naslednje: 

1.1073 1.1974 1.1075 
21 16 22 
40 39 57 

Obravnavani so bili v zve- 
zi z nalogami , ja'kiih tožil- 
stev, ki izhajajo iz sklepov 
10. seje Predsedstva CK ZKJ 
in 29. seje IK Predsedstva 
CK ZKS, gospodarski krimi- 
nal z elementi ekonomsko-po- 
litične diverzij^, ukrepi za 
boljše odkrivanje in prega- 
njanje storilcev gospodarske- 
ga kriminala in uporaba laž- 
ne dokumentacije v gospo- 
darstvu. Glede lažne doku- 
mentacije v gospodarstvu je 
bila podana opredelitev, kdaj 
naj se javna tožilstva odlo- 
čajo za pregon' za kazniva 
dejanja in kdaj za gospo- 
darske prestopke. Dogovorje- 
no je bilo, da se naj skle- 
pi glede lažne dokumentaci- 
je izvajajo za kršitve, ki bo- 
do storjene po 30. 6. 1975. 

Na skupnem posvetovanju 
z načelniki uprave javne 
varnosti o problematiki od- 
krivanja in pregona gospo- 
darske in nekaterih drugih 
oblik kriminalitete je bilo 
poudarjeno, da je nujno po- 
trebno za hitrejši, učinkovi- 
tejši in kvalitetnejši kazen- 
ski postopek usklajeno delo- 
vanje organov odkrivanja in 
pregona, medsebojno sodelo- 
vanje in koordinacija pri 
delu. Pri sodelovanju javnih 
tožilstev in organov za no- 
tranje zadeve je posebej po- 
membno uvajanje takšnih 
oblik dela, ki zagotavljajo 
uspešno odkrivanje in pre- 
gon težjiih in zapletenejših 
oblik gospodarskega krimina- 
la, zlasti raznih zlorab, ko 
rupcij in tako imenovanih 
koristnih malverzacij ter kr 
šitev na področju zunanjetr- 
govinskega poslovanja, ki v 
posameznih primerih lahko . 
pomenijo tudi spodkopavanje 
ekonomskih temeljev naše 
družbe. 

Na podlagi ocen,, ki teme- 
ljijo na izrečenih kazenskih 
sankcijah storilcem gospo- 
darskih kaznivih dejanj, ugo- 
tavljamo, da se je kaznovalna 
politika sodišč v letu 1975, 
na področju obravnavanega 
gospodarskega kriminala zao- 
strila. Zaostritev se pred- 
vsem nanaša na tista kazni- 
va dejanja, ki kot družbeno 
škodljivi pojavi na današnji 
stopnji našega gospodarstva 
in družbenopolitičnega razvo- 
ja najbolj motijo napore in 

prizadevanja pri graditvi in 
utrjevanju samoupravnih so- 
cialističnih odnosov. Med 
takšna dejanja spadajo zla- 
sti brezobzirna prilaščanja 
družbenega premoženja v raz- 
nih oblikah, zlorabe uradne- 
ga položaja iz koristoljubno- 
sti, sklepanja škodljivih po- 
godb, razne oblike korupcije 
in podobno. Obravnavanju 
tovrstnih kazenskih zadev so 
dajala sodišča prednost. 

KAZNIVA DEJANJA 
ZOPER SAMOUPRAV 
LJANJE 

Javna tožilstva v SRS so 
v letu 1975 prejela za kazni- 
vo dejanje kršitve pravic sa- 
mouprave 8, za kaznivo deja- 
nje zlorabe samoupravljanja 
pa 5 ovadb. Za kazniva de- 
janja iz leta 1973 in 1974 je 
bilo obtoženih 5 oseb, obsoje- 
na pa le 1 sama, za kazniva 
dejanja iz leta 1975 pa so 
bili vloženi obtožni predlogi 
zoper 3 osebe, od katerih pa 
®o sodišča doslej rešila le 1 
obtožni predlog in sicer z 
zavrnilno sodbo. Javna tožil- 
stva opozarjajo na majhno 
število ovadb, saj je tovrstnih 
kršitev nedvomno več. Viso- 
ko število zavrženih ovadb 
in ustalitev kazenskega po- 
stopka, pa opozarja, da tu- 
cli kvaliteta ovadb ni zado- 
voljiva. Določeno pozitivno 
vlogo bi morali v bodoče 
imeti družbeni pravobranilci 
samoupravljanja, ki so v le- 
tu 1975 vložili le eno ovadbo. 
Javna tožilstva se vključuje- 
jo v akcijo zoper kršitve 
pravic samoupravljanja ne 
samo s sredstvom kazenske- 
ga pregona, temveč tudi s 
tem, da na pojave, ki ogro- 
žajo ali M utegnili ogrožati 
samoupravljanje in na, kate- 
re naletijo pri obravnavanju 
drugih kazenskih in kazen- 
sko-gospodarskih zadev, spro- 
ti opozarjajo prizadete de- 
lovne kolektive. 

Pni ITičNA KAZNIVA 
DEJANJA 

Med politična kazniva de- 
ianja uvrščamo kazniva de- 
janja zoper ljudstvo in drža- 
vo, zoper človečnost in med- 
narodno pravo, žalitev drža- 
ve, njenih orcanov in pred- 
sta/vniikov po čl. 174 KZ, šir- 
jenja lažnivih vesti po čl. 
292 a KZ in zlorabe vere in 
cerkve v politične namene 
po čl. 311 KZ. 

Giede na skupno število 
fcv.nivih dejanj, ki so bila 

zajeta v obtožbah v letu 
1975, predstavljajo 128 poli- 
tičnih kaznivih dejanj 0,68 
odstotka vseh obtožb (v letu 
1974 0,88 odstotka). 

Nekatere značilnosti, ki so 
bile ugotovljene pri analizi v 
letu 1975 v obtožbenem po- 
stopku obravnavanih kazni- 
vih dejanj, so naslednje: 

— na tri tako imenovana 
lažja kazniva dejanja po či. 
174, 119/III in 292 a KZ, 
omenjena že uvodoma, odpa- 
de 85 odstotkov obravnava- 
nih kaznivih dejanj, 

— med subjekti teh kazni- 
vih dejanj prevladujejo, ka- 
kor v prejšnjih letih, osebe, 
ki so na verbalen način, po- 
gosto v raznih gostinskih lo- 
kalih, delno pod vplivom al- 
kohola, zakrivile razne so- 
vražne izgrede; pri takih iz- 
padih so bile izrečene glede 
subjektov in objektov var- 
stva po čl. 174 KZ razne be- 
sede razžalilnega pomena, po- 
gosto z vulgarnimi izrazi, 
raizne žalitve zaničevalnega 
pomena proti osebam druge- 
narodnosti in razne neres- 
nične, alarmantne vesti in 
trditve, predvsem z name- 
nom, da bi bilo povzročeno 
nerazpoloženje ali vznemirje- 
nost občanov, 

— za leto 1975 ne ugotav- 
ljamo porasta tkzv. težjih 
političnih kaznivih dejanj 
(v letu 1972 10, v letu 1973 
17, v letu 1974 22 in v letu 
1975 20 težjih kaznivih de- 
janj), niti ne organiziranega 
sovražnega delovanja v obli- 
ki ustanavljanja raznih sku- 
pin za izvrševanje kaznivih 
dejanj zoper ljudstvo in 
državo, 

— pri celovitem obravnava- 
nju sovražnih izpadov v raz- 
nih oblikah in intenziteti pa 
je treba upoštevati, da je bi- 
lo po podatkih Republiškega 
sekretariata za notranje za- 
deve obravnavanih v letu 
1975 314 prekrškov zoper jav- 
ni red in mir s političnim 
obeležjem ali 15 odstotkov 
več kot leto dni prej. 

Na podlagi podatkov, ki so 
nam jih posredovala javna 
tožilstva v operativnih in 
letnih poročilih in lastnega 
opažanja v pristožbenih po- 
stopkih zaključujemo, da je 
bila kaznovalna politika so- 
dišča za politična kazniva 
dejanja primerna. 

PRPSTOIOMIŠTVO 
MLADOLETNIKOV 

V letu 1975 je bilo javnim 
tožilstvom v SR Sloveniji 
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ovadenih zaradi kaznivih de- 
janj 2242 mladoletnikov. To 
je najmanjše število v zad- 
njih petih letih. 

Javna tožilstva so zavrgla 
ovadbe zoper 287 mladolet- 
nikov, od tega iz razlogov 
smotrnosti zoper 79 mlado- 
letnikov. Inštituta zavrženja 
ovadbe se javna tožilstva 
pravilno poslužujejo, saj se 
takim njihovim odločitvam 
niso v nobenem uprli niti 
skrbstveni organi niti oško- 
dovanci. 

Po pripravljalnem postop- 
ku, ki je bil uveden zoper 
1799 mladoletnikov, so javna 
tožilstva predlagala ustavitev 
postopka zoper 653 mladolet- 
nikov, poleg tega pa je bil 
postopek ustavljen na glavni 
obravnavi še zoper 148 mla- 
doletnikov. Tudi ti predlogi 
javnih tožilstev so bili ute- 
meljeni in se je skrbstveni 
organ le v enem primeru 
protivil ustavitvi. 

Sodišča so izrekla 20 mla- 
doletnikom kazni mladoletni- 
škega zapora, 110 zavodske 
ukrepe in 686 druge vzgojne 
ukrepe. V zelo veliki meri 
se uporablja vzgojni ukrep 
strožjega nadzorstva skrb- 
stvenega organa, ki ga sodi- 
šča in javna tožilstva oce- 
njujejo za najbolj praktične- 
ga in učinkovitega. 

GOSPODARSKI 
PRESTOPKI 

Število ovadb za gospodar- 
ske prestopke je bilo v letu 
1975 še nadalje v rahlem po 
rastu v primerjavi z leti 
1973 in 1974. 

Iz podatkov po gibanju 
ovadb po njihovih virih je 
razvidno, da število ovadtv 
ki jlih vlaga SDK, še nada- 
lje pada od leta 1972 dalje 
V preteklem letu je znatno 
padlo tudi število ovadb 
vloženih s strani tržnih in- 
špekcij. To je predvsem po- 
sledica manjšega števila kr- 
šitev predpisov o cenah v 
zvezi z liberalizacijo režimov 
družbene kontrole cen. Te- 
mu nasproti pa je bil opa- 
zen porast števila ovadb, ki 
jih vlagajo druge inšpekcij- 
ske službe, kar dokazuje nji- 
hovo večjo aktivnost pri od- 
krivanju gospodarskih pre- 
stopkov. 

Močno se je v letu 1975 
povečalo število izrečenih 
sodb za gospodarske prestop- 
ke pri okrožnih gospodarskih 
sodiščih, ki so odločneje pri 
stopila k reševanju visokih 
zaostankov v gospodarsko- 
kazenskih zadevah. Kljub te- 

mu pa je bil ob koncu le- 
ta 1975 ugotovljen še vedno 
zelo visok zaostanek teh za 
dev pri Okrožnem gospodar- 
skem sodišču v Ljubljani. 

Tudi v preteklem letu je 
obstajal kot osrednji pro- 
blem učinkovitosti pregona 
gospodarskih prestopkov t 
neuspešnosti odkrivanja teh 
kršitev. Ta pa je predvsem 
odvisna od načina organizi- 
ranja inšpekcijskih služb, od 
česar je odvisna tudi stopnja 
njihove samostpjnosti pri de- 
lu in stopnja omejevanja tu- 
jih vplivov na delo inšpek- 
cijskih organov. Vsa prizade- 
vanja zadnjih dveh let, da 
bi se v skladu s sklepi ko- 
ordinacijske komisije Izvrš- 
nega sveta Skupščine SRS 
za usklajevanje dela inšpek- 
cijskih služb in drugih orga- 
nov odkrivanja in pregona 
še iz leta 1974 formirali moč- 
nejši inšpekcijski centri z 
organiziranjem medobčinskih 
inšpekcijskih služb, doslej 
niso rodila zaželenih uspe- 
hov. Odvisnost dela občin- 
skih inšpektorjev od lokal- 
nih organov se je tudii v 
preteklem letu odražala v 
mnogo prizadevnejšem od- 
krivanju kršitev v enotah de- 
lovnih organizacij, ki imajo 
svoj sedež izven območja 
njihovih služb, kot pa v de- 
lovnih organizacijah s sede- 
žem v njihovem območju. 

Mimo kršitev predpisov o 
cenah je bilo delo tržnih in- 
špekcij v preteklem letu 
usmerjeno v znatno večji me- 
ri kot v prejšnjih letih na 
kontrolo kakovosti blaga in 
storitev ter ie bilo zaradi 
takšnih kršitev vloženih 
znatno več ovadb. Zmanjšalo 
pa se ie v primerjavi z te- 
tom 1974 število ovadb za- 
radi kršitev po zakonu o 
bankah ter o kreditnem in 
bančnem poslovanju, ko so 
bile kršitve po tem zakonu 
izredno številne v zvezi s 
prodajo. blaga na potrošni- 
ški kredit, ko so delovne 
oganizaciie t>ri tem neupra- 
vičeno zaračunavale ootroš- 
nikom mimo obresti še po- 
sebne manipulativne stroške. 

Med hujšimi kršitvami po 
temeljnem zakonu o blagov- 
nem prometu so okrožna jav- 
na tožilstva obravnavala 6 
primerov špekulacije v bla- 
govnem prometu. Med temi 
so se 3 primeri nanašali na 
tako imenovano vezano trgo- 
vino, ko so trgovske organi- 
zacije kot prodajalke kme- 
tijskih stroiev — traktorjev 
postavliale kupcem ob naku- 
pu traktorjev pogoj, da so 

morali kupci poleg traktor- 
ja kupiti še traktorsko pri- 
kolico ali druge kmetijske 
stroje, v 3 primerih pa so 
bili obtoženi 3 proizvajalci 
avtomobilov, ki so kot pro- 
dajalci avtomobilov izkorišča- 
li pomanjkanje avtomobilov 
na trgu, omejevali prodajo 
avtomobilov v pričakovanju 
povišanja cen, neopravičeno 
zavlačevali dobave avtomobi- 
lov, ali pa so prodajali avto- 
mobile le pod pogojem, da 
so morali kupci poleg po- 
godbe o nakupu avtomobiia 
skleniti še pogodbo o naku- 
pu dodatne opreme in mon- 
taži opreme na vozilo, ven- 
dar je bila vrednost opreme 
in opravljenih storitev znat- 
no višja od njihove dejanske 
vrednosti. V vseh teh prime- 
rih, razen v dveh, kjer po- 
stopek še ni zaključen, so 
okrožna gospodarska sodišča 
izrekla raameroma stroge ka- 
zni pravnim in odgovornim 
osebam. 
■ Zakon o zatiranju nelojal- 
ne konkurence in monopol- 
nih sporazumov, čeprav velja 
že od 18. 5. 1974 dalje, se v 
praksi le Slabo izvaja. Pred- 
vsem velja to za tako ime- 
novane »nagradne natečaje«, 
ki jih prirejajo delovne or- 
ganizacije za gospodarsko re- 
klamo, in ki predstavljajo 
kot premijski posli najhuj- 
šo obliko nelojalne konku- 
rence. V tem pogledu je 
uspelo edinole v naši repu- 
bliki preprečiti organiziranje 
takšnih natečajev in sicer na 
ta način, da upravni organi 
občinskih skupščin, ki so v 
smislu zakona o igrah na 
srečo pristojni za izdajo do- 
voljenj za igre na srečo, ne 
izdajajo več dovoljenj za 
omenjene nagradne natečaje, 
kadarkoli vsebujejo natečaji 
elemente premijskih poslov, 
dočim se v ostalih republi- 
kah takšna dovoljenja še 
vedno izdajajo. Prav ta ne- 
enotnost postopkov v repu- 
blikah pa vzbuja negodova- 
nje delovnih organizacij v 
naši republiki in je zato re- 
publiško javno tožilstvo za- 
prosilo Izvršni svet Skupšči- 
ne SRS, da ob tem pojavu 
opozori Zvezni izvršni svet 
na nujnost čimprejšnje enot- 
ne ureditve tega vprašanja v 
celi državi. 

Kot najtežje oblike gospo- 
darskih prestopkov se še 
vedno pojavljajo v kršitvah 
zakona o deviznem poslova- 
nju in zakona o prometu 
blaga in storitev s tujino. 
Močnejša kadrovska zasedba 
deviznega inšpektorata — Od- 

delka v Ljubljani je povzro- 
čila porast ovadb za te kr- 
šitve, zlasti za kršitve po 
zakonu o prometu blaga in 
storitev s tujino. Te kršitve 
zajemajo predvsem nepravil- 
nosti v zvezi z obračunava- 
njem in koriščenjem izvoz- 
no-uvoznih stimulacij, nada- 
lje v zvezi z najetimi kredi- 
ti v tujini, fiktivnim sklepa- 
njem kooperacijskih pogodb 
s tujimi partnerji, odtujeva- 
njem kapitala, neprijavljeni- 
mi sredstvi v tujini in nelo- 
jalnim sodelovanjem s tuji- 
mi firmami, ki so v lasti ali 
jih vodijo naši državljani. 
Sodimo, da je število organi- 
zacij združenega dela, ki se 
ukvarjajo z zunanjetrgovin- 
skim poslovanjem in pred- 
stavništev naših delovnih or- 
ganizacij v tujini, nenor- 
malno visoko in da so zato 
umestna prizadevanja, ki se 
odražajo tudi v osnutku no- 
vega zakona o prometu bla- 
ga in storitev s tujino, da 
se namreč število gospodar- 
skih subjektov, ki se bodo 
smeli v bodoče ukvarjati z 
zunanjetrgovinsko dejavno- 
stjo zmanjša na razumno 
mejo. 

Kaznovalno politiko v letu 
1975 ocenjujemo kot primer- 
no strogo za pravne osebe, 
manj strogo pa za odgovor- 
ne osebe. 

CIVILNOPRAVNA 
IN UPRAVNOPRAVNA 
DEJAVNOST 

V uresničevanju ustavno 
pravne določene naloge, da 
obvešča skupščine družbeno- 
političnih skupnosti o upora- 
bi zakonov, je javno tožil- 
stvo SR Slovenije v pretek- 
lem letu informiralo pristoj- 
no komisijo Skupščine SR 
Slovenije o problemu ne- 
enakega sodnega varstva, ki 
ga uživajo v sporih o pravi- 
cah in obveznostih po delu 
in iz dela delavci v združe- 
nem delu in delavci zaposle- 
ni pri zasebnih delodajalcih. 
Ta problem se je pojavil v 
zvezi z uveljavitvijo novega 
zveznega zakona o sodiščih 
združenega dela, s katerim v 
postopku pred sodišči zdru- 
ženega dela ni predvidena 
možnost izpodbijanja pravno- 
močnih sodnih odločb z iz- 
rednim pravnim sredstvom 
zahtevo za varstvo zakonito- 
sti, če je z njimi kršen za- 
kon, dočim taka možnost 
glede izpodbijanja odločb 
rednih sodišč obstoja. Ker 
so za spore iz medsebojnih 
razmerij delavcev v združe- 

1 



nem delu pristojna sodišča 
združenega dela, za spore iz 
delovnih razmerij delavcev 
pri zasebnih delodajalcih pa 
redna sodišča, se s tako za- 
konsko ureditvijo postavlja- 
jo delovna ljudje glede mož- 
nosti varstva svojih pravic v 
sodnih postopkih v neenako- 
praven položaj. 

Pri obravnavanju posamez- 
nih civilnopravnih zadev za- 
radi eventualne vložitve zah- 
teve za varstvo zakonitosti, je 
Javno tožilstvo ,SRS zapazi- 
lo, da posamezne doIočLe 
novega zakona o stanovanj- 
skih razmerjih (Ur. 1. SRS 
št. 18/74) predvsenj določbe 
čl. 22 v zvezi s čl. 5, dajejo 
možnost za razne špekulaci- 

je s stanovanji in za prido- 
bivanje stanovanjske' pravice 
mimo osnovnih pogojev do- 
ločenih s tem zakonom. O 
tem je obvestilo pristojni re- 
publiški sekretariat s predlo- 
gom za eventualno spremem- 
bo zadevnih zakonskih do- 
ločb. 

Ustavnemu sodišču SR 
Slovenije pa je bilo v dveh 
primerih predlagano, da oce- 
ni ustavnost posameznih za- 
konskih določb medobčin- 
skega Dogovora o politiki 
stanarin za lero 1975 oziro- 
ma odlokov posameznih ob- 
čin o določitvi stanarine, ker 
se s temi določbami daje 
navedenim predpisom učinek 
za nazaj. 

Predlog zakona o usposabljanju 
in zaposlovanju invalidnih oseb 

(ESA 367) 

1.) Osnutek zakona o uspo- 
sabljanju in zaposlovanju in- 
validnih oseb je Skupščina 
SR Slovenije sprejela na se- 
jah svojih zborov 19. novem- 
bra 1975 obenem s pripom- 
bami in stališči pristojnih od- 
borov. Sprejela ga je tudi 
skupščina Skupnosti socialne- 
ga varstva Slovenije, ki je 
29. decembra 1975 zasedala 
kot zbor Skupščine SR Slo- 
venije. 

Na teh osnovah je priprav- 
ljen predlog zakona, s kate- 
rim se zagotavlja potrebno 
družbeno varstvo v skladu z 
določbo 238. člena ustave SR 
Slovenije tudi tistim invalid- 
nim osebam, ki pravic do us- 
posabljanja in zaposlovanja 
kot bistva tega varstva po 
drugih predpisih * še nima- 
jo, izpolnjujejo pa pogoje, 
ki jih določa predlog zakona. 

Predlog zakona je že ob- 
ravnavala republiška konfe- 
renca za rehabilitacijo inva- 
lidov in ga soglasno podprla. 

Predlagatelj navaja, da je 
pri izdelavi predloga upošte- 

* Po teh predpisih je v SR Slo- 
veniji deležnih posebnega invalid- 
skega varstva 71.484 invalidsko za- 
varovanih oseb. Po doslej zbranih 
podatkih pa je brez statusa in to- 
rej brez takšnega varstva okoli 
31.000 invalidnih oseb (od IS. leta 
starosti dalje). To dejstvo je raz- 
log, da je konferenca za rehabili- 
tacijo injvailiidJav pred djverna leto- 
ma sprejela sklep, da naj bi v 
SR Sloveniji sprejeli zakon o us- 
posabljanju in zaposlovanju inva- 
lidnih oseb, ki naj bi zagotovil 
invalidsko varstvo tudi osebam, ki 
te možnosti nimajo po posebnih 
predpisih. 

val predloge odbora za druž- 
benoekonomske odnose zbora 
združenega dela jn odbora za 
družbenoekonomske odnose 
in razvoj zbora občin. 

Nadalje navaja, da so upo- 
števani predlogi zakonodajno- 
pravne komisije. Tako je v 
skladu z njenim opozorilom 
v zakonskem predlogu vse- 
binsko nova določba. Poseben 
prispevek skupnosti za zapo- 
slovanje, ki naj ga plačujejo 
organizacije združenega dela, 
kadar ne izpolnjujejo obve- 
znosti po tem zakonu, je pra- 
viloma predmet sporazuma, 
ki ga take organizacije skle- 
nejo v okviru skupnosti za 
zaposlovanje. Le subsidiamo, 
če bi do takega sporazuma 
ne prišlo, lahko ta prispevek 
določi občinska skupščina .na 
predlog te skupnosti. 

Zakonodajnopravna komisi- 
ja je nadalje predlagala, naj 
se v zakonu enotno uredi 
uveljavljanje pravic, ki gredo 
invalidnim osebam po tem 
zakonu. Predlagala je še, naj 
se prouči možnost, ali naj bi 
pravice invalidne osebe, ki ni 
opravilno sposobna, uveljav- 
ljale občinske skupnosti za 
socialno skrbstvo oziroma tu- 
di skrbniki. 

Ta predlog je v zakonskem 
predlogu v celoti upoštevan 
in so na novo urejene vse do- 
ločbe o uveljavljanju in uži- 
vanju pravic po tem zakonu. 
Dopolnitev pomeni tudi do- 
ločba, po kateri se zahteve, 
ki so v postopku po 112. čl» 
nu zakona o pokojninskem 
in invalidskem zavarovanju 
in ki do začetka uporabe no- 

vega zaikona ne bodo rešene, 
obravnava po dosedanjih 
predpisih. 

V zakonskem predlogu je 
določeno, da sklep, s kate- 
rim se določi organizaciji 
združenega dela obvezno šte- 
vilo zaposlenih invalidov, ni 
upravni akt. Spor glede takš- 
nega sklepa je samoupravni 
spor, ki se rešuje pred sodi- 

' ščem združenega dela. 
Zakonodajnopravna komisi- 

ja, je priporočila, naj se pre- 
uči ali bi bilo primerno, da 
bi invalidni osebi dajali pred- 
nost pri zaposlovanju vselej, 
ko izpolnjuje eno od razpi- 
sanih alternativnih zahtev. 
Glede tega predlagatelj meni, 
da tolikšna prioriteta ne bi 
bila spodbudna za prizadeva- 
nja, da se tudi invalidne ose- 
be strokovno čimbolj uspo- 
sablja. 

2.) Predlog sicer določa, da 
je šteti za invalidne osebe ti- 
ste osebe, ki zaradi svoje te- 
lesne ali duševne prizadetosti 
potrebujejo pri usposabljanju 
in zaposlovanju posebno stro- 
kovno pomoč; vendar to ni 
zakonska definicija invalidne 
osebe. Za priznanje tega sta- 
tusa predlog predvideva, da 
bodo zveza skupnosti za za- 
poslovanje SR Slovenije, sku- 
pnost pokojninskega in inva- 
lidskega zavarovanja SR Slo- 
venije ter zdravstvena skup- 
nost Slovenije sporazumno 
določile merila in postopek 
za ugotavljanje in priznava- 
nje lastnosti invalidne osebe 
in s tem priznavanje pravic, 
ki jih uživajo takšne osebe 
po tem zakonu. 

Da bi ne bilo v praksi spo- 
rov, kaj zajema usposablja- 
nje za delo in kaj zajema 
politika usposabljanja in za- 
poslovanja invalidnih oseb, 
predlog opisno opredeljuje ta 
dva temeljna pojma, pri če- 
mer uveljavlja načelo, da je 
politika zaposlovanja invalid- 
nih oseb integralni del celot- 
ne politike zaposlovanja. 
Hkrati daje kratke opise, 
kje in kako se iavaja uspo- 
sabljanje invalidnih oseb, kaj 
zajema skrb za usposabljanje 
invalidnih oseb, kje se pravi- 
loma zaposlujejo invalidne 
osebe in kakšne so obvezno- 
sti organizacij združenega de- 
la v zvezi z zaposlovanjem 
takšnih oseb. S tem predlog 
delno konkretizira vsebino 
pravice invalidnih oseb do 
usposabljanja in do zaposlo- 
vanja. 

3.) Posebej velja omeniti 
dolžnost organizacij združe- 
nega dela, da skrbijo za za- 
poslovanje invalidnih oseb z 

ustanavljanjem norvih in s 
prirejanjem obstoječih delov- 
nih mest za zaposlitev inva- 
lidnih oseb glede na njihove 
preostale zmožnosti. Predlog 
ne predvideva nekega poseb- 
nega ukrepa, s katerim bi se 
zagotavljala obveznost organi- 
zacij združenega dela, da za- 
poslujejo invalidne osebe. Ra- 
čuna pa z možnostjo, da bi 
to zaposlovanje ne potekalo 
uspešno. Za tak primer pa 
predlog daje možnost uved- 
be tako imenovanega kvotae- 
ga sistema, če bi zaposlova- 
nje invalidnih oseb ne bilo 
uspešno, ker organizacije 
združenega dela ne bi izpol- 
njevale obveznosti glede za- 
poslovanja invalidnih oseb, 
potem predlog pooblašča iz- 
vršni svet, da na predlog 
skupščine zveze skupnosti za 
zaposlovanje SR Slovenije do- 
loči za organizacije združene- 
ga dela po posameznih pod- 
ročjih, panogah, skupinah, 
podskupinah odstotek od ce- 
lotnega števila zaposlenih v 
organizaciji, v okviru katere 
so organizacije združenega 
dela dolžne zaposlovati take 
osebe. Sodimo, da ima takš- 
na uvedba subsidiamega kvo- 
tnega sistema ustavno oporo, 
zlasti v 201. členu ustave SR 
Slovenije. Ko uveljavlja za- 
jamčeno pravico do dela, ta 
določba zavezuje vse, ki up- 
ravljajo družbena sredstva ali 
z njimi razpolagajo, in druž- 
benopolitične skupnosti, da 
ustvarjajo čim ugodnejše po- 
goje za uresničevanje pravic 
do dela, ki je zajamčena tu- 
di invalidnim osebam. Pred- 
lagani tovotai sistem je ena 
od izjemnih oblik, da se tudi 
invalidnim osebam zagotav- 
lja možnost zaposlitve in de- 
la.' Zaradi učinkovitosti za- 
poslovanja invalidnih oseb pa 
predlog predvideva, da bi se 
organizacije združenega dela, 
ki ne zaposlujejo obveznega 
števila invalidnih oseb, v ok- 
viru skupnosti za zaposlova- 
nje dogovorile za poseben 
prispevek, ki bi ga iz svoje- 
ga dohodka plačevale skup- 
nosti za zaposlovanje, za us- 
posabljanje in zaposlovanje 
invalidnih oseb. če pa bi do 
take sporazumne ureditve ne 
prišlo, potem predlog poob- 
lašča občinske skupščine, da 
z odlokom predpišejo tak 
prispevek. 

4. Predlog zakona izhaja iz 
temeljne predpostavke, da se 
invalidne osebe zaposlujejo v 
organizacijah združenega de- 
la, v drugih delovnih skupno- 
stih in pri zasebnih deloda- 
jalcih; torej gre za zajposlo- 
vanje v normalnem delovnem 



okolju, če je to mogoče gle- 
da na njihovo delovno zmož- 
nost in zdravstveno stanje 
(načelo integracije). Ker zapo- 
slovanje invalidnih oseb ven- 
darle nalaga organizacijam 
združenega dela nekatere po- 
sebne zahteve, predlog pred. 
videva možnost, da bi bile 
lahko tudi organizacije zdru- 
ženega dela, ki zaposlujejo 
invalidne oselbe deležne do- 
ločenih materialnih olajšav 
oz. ugodnosti, kar naj bi 
spodbujalo njihovo zaintere- 
siranost za zaposlovanje inva. 
lidnih oseb za ustvarjanje 
pogojev za njihovo zaposlova" 
nje. Le izjemoma naj bi se 
te osebe zaposlovale v inva- 
lidskih delavnicah in v po- 
sebnih socialnih zavodih, in 

. sicer samo takšne invalidne 
osebe, ki ne morejo delati v 
enakih, to je v normalnih 
razmerah kot drugi delavci. 

5. Predlog zakona podrob- 
neje ureja nekatera vpra- 
šanja, ki so pomembnejša 
za posebne organizacije za 
usposabljanje in za zaposlo- 
vanje invalidnih oseb. To so 
zarodi za usposabljanje in- 
validnih oseb in invalidske 
delavnice. Predlog proglaša 
dejavnost teh zavodov oz. 
invalidskih delavnic za de- 
javnost posebnega družbene- 
ga pomena. Zavode za uspo- 
sabljanje invalidnih oseb de- 
finira predlog za organizaci- 
je združenega dela, kjer se 
po posebnem programu za- 
gotavlja usposabljanje tistih 
invalidnih oseb, ki jim ni 
mogoče zagotoviti usposab- 
ljanja z drugimi predvideni- 
mi oblikami. Invalidske de- 
lavnice pa predlog definira 
za organizacije združenega 
dela, ki poslujejo po nače- 
lih, po katerih poslujejo or- 
ganizacije združenega dela 
na področju gospodarstva, 
in v katerih se usposabljajo 
in zaposlujejo invalidne ose- 
be, ki se glede na svojo in- 
validnost in preostalo delov- 
no zmožnost ne morejo us- 
posabljati in zaposlita pod 
enakimi pogoji kot druge 
invalidne osebe. 

Ustava in v skladu z njo 
predlog zakona zagotavlja in- 
validnim osebam posebno 
družbeno skrb; to pa med 
drugim pomeni, da je treba 
zagotoviti programirano in 
strokovno izvajanje usposa- 
bljanja in zaposlovanja inva- 
lidnih oseb. V ta namen 
predlog: 

— določa pogoje za usta- 
novitev invalidskih delavnic 
in obveznosti ustanoviteljev, 
med katerimi velja omeniti 
zlasti vnaprej pripravljen 
proizvodni program, določi- 

tev temeljne kadrovske za- 
sedbe ter zagotovitev osnov- 
nih in obratnih sredstev; 

— odreja usklajevanje pro- 
gramov občinske skupnosti 
socialnega varstva o ustana- 
vljanju in razvoju invalid- 
skih delavnic, kar je v pri- 
stojnosti skupnosti socialne- 
ga varstva Slovenije; 

— predvideva republiški 
program ustanavljanja in ra- 
zvoja zavodov za usposablja- 
nje invalidnih oseb; pri tem 
programiranju je posebej po- 
m^nbna določba, po kateri 
skupnost socialnega varstva 
Slovenije v skladu s progra- 
mom pooblasti enega ali več 
zavodov, da opravljajo apli- 
kativno raziskovalno dejav- 
nost; v organizacijah združe- 
nega dela je namreč bistvo 
težav, ki nastajajo pri tem 
zaposlovanju, v tem, da ni 
strokovnega osebja ter ust- 
reznih strokovnih metod in 
postopkov za ustanavljanje 
in adaptiranje delovnih mest 
oz. delovnih naprav in pri- 
prav sposobnostim in zmož- 
nostim invalidnih oseb; v ta 
namen so potrebne aplikativ- 
ne raziskave, da bi bilo mo- 
žno priti do strokovnih me- 
tod in postopkov, kakršne 
potrebuje praksa; 

— ureja določene oblike 
nadzorstva nad delom in po- 
slovanjem invalidskih delav- 
nic in zavodov, sodelovanja 
delegatov v organizacijah 
združenega {Jela, družbeno- 
političnih skupnostih, druž- 
benopolitičnih organizacij ter 
drugih zainteresiranih orga- 
nizacijah. 

6. Predlog zakona stremi 
za sistemsko celovitostjo 
ureditve usposabljanja in 
zaposlovanja invalidnih oseb. 
V ta namen uveljavlja sploš- 
na načela o davčnih in dru- 
gih olajšavah, ki pa jih ne 
konkretizira; konkretizacijo 
teh olajšav prepušča pred- 
pisom, s katerimi se urejajo 
davčne in druge materialne 
obveznosti organizacij zdru- 
ženega dela. 

Predlog tudi omenja mož- 
nost, da se samoupravne in- 
teresne skupnosti lahko spo- 
razumejo, koliko sredstev 
za financiranje dejavnosti, ki 
so bila zbrana s prispevki 
od vseh zaposlenih v poseb- 
nih organizacijah za uspo- 
sabljanje in zaposlovanje in- 
validnih oseb, odstopajo tem 
organizacijam za namene, 
določene s tem zakonom. 
Sporazumno odstopljena 
sredstva so torej strogo na- 
menska. 

7. V posebnem poglavju 
predlog prinaša nekaj pogla- 
vitnih določb o uveljavljanju 

in uživanju pravic po tem 
zakonu. Pri tem upošteva ne- 
katere posebnosti, s kateri- 
mi je treba računati pri in- 
validnih osebah. Predlog za 
postopek za ugotovitev last- 
nosti invalidne osebe in za 
priznanje ustreznih pravic 
daje sicer praviloma priza- 
deta oseba s tem, da se pri- 
javi skupnosti za zaposlova- 
nje, pristojni po stalnem 
prebivališču te osebe. Pred- 
log pa daje tako legitimaci- 
jo tudi skrbniku prizadete 
osebe, če ta ni opravilno 
sposobna; priznava jo tudi 
občinski skupnosti za social- 
no varstvo, občinski zdravst- 
veni skupnosti,skupnosti po- 
kojninskega in invalidskega 
zavarovanja Slovenije pa tu- 
di krajevni skupnosti, kjer 
ima takšna oseba stalno pre- 
bivališče. 

Predlog uveljavlja načelo, 
da se pravice, priznane po 
tem zakonu začno izvrševati, 
ko postane sklep o ugoto- 
vitvi lastnosti invalidne ose- 
be in o priznanju ustreznih 
pravic pravnomočen. 

8. Določba o oblikovanju 
sredstev za zagotavljanje in 
uresničevanje pravic in daja- 
tev ter za opravljanje stro- 
kovnih opravil v zvezi z us- 
posabljanjem in zaposlova- 
njem invalidne osebe je sa- 
mo načelna. Vir teh sredstev 
je namreč prispevek za za- 
poslovanje, saj so skupno- 
sti za zaposlovanje praviloma 
tiste, ki skrbijo deloma za 
usposabljanje, predvsem pa 
za zaposlovanje invalidnih 
oseb. Financiranje teh skup- 
nosti pa je urejeno hkrati 
z določanjem prispevka v 
zakonu o zaposlovanju in o 
zavarovanju za primer brez- 
poselnosti (Uradni list SRS, 
št. 18/74). Dodatno predlog 
predvideva možnost financi- 
ranja tudi s posebnim zdru- 
ževanjem sredstev organiza- 
cij združenega dela. 

9. Iz prehodnih in končnih 
določb predloga velja opozo- 
riti zlasti na dve določbi: 

— obstoječe invalidske de- 
lavnice in zavodi za usposab- 
ljanje morajo prilagoditi 
svojo organizacijo in poslo- 
vanje določbam tega zako- 
na v enem letu od dneva, 
ko zakon začne veljati; 

— strokovne, tehnične in 
kadrovske pogoje za delo 
zavodov za usposabljanje in- 
validnih oseb je treba pred- 
pisati v enem letu, obstoječi 
zavodi pa morajo v nadalj- 
njih treh letih te pogoje iz- 
polniti, sicer bodo morali 
prenehati z delom. 

10. Za uresničevanje pred- 
loženega zakona bodo potre- 

bna nova finančna sredstva, 
ki bodo po oceni znašala: 

A. Stroški v zvezi z uspo- 
sabljanjem invalidov za za- 
poslitev 

1. Stroški financiranja in 
izobraževanja: (izračun te- 
melji na predpostavki, da 
so stroški usposabljanja in- 
validov enaki stroškom us- 
posabljanja ostalih kandida- 
tov za zaposlitev in da bo 
participacija delovnih organi- 
zacij pri stroških usposablja- 
nja ostala nespremenjena) 
3000 oseb x 10.000.— 

30,000.000,- 
2. Ostali stroški usposab- 

ljanja: 
— stroški zdravniških in 

psiholoških pregledov ter 
ocenjevanje preostale dela- 
zmožnosti, 

— stroški za prehrano in 
nastavitev, 

— stroški prevoza zaradi 
zaposlitve in stroški prese- 
litve, 

— gmotna pomoč ob pre- 
selitvi, 

stroški zavarovanja za 
primer nesreče pri delu med 
strokovnim usposabljanjem 
in 

— ostali drobni izdatki. 
1,775.000.— 

A, Skupaj: 31,775.000,— 
B. Izdatki za denarno po- 
moč med strokovnim uspo- 
sabljanjem 

Ob predpostavki, da bo 
trajalo usposabljanje vsake- 
ga invalida 6 mesecev, pred- 
videvamo, da bo mesečno 
1.000 izplačil denarne pomo- 
či. Denarna pomoč se obli- 
kuje v višini 60 % popreč- 
nega OD v preteklem letu. 
Za leto 1976 znaša 2.113.—; 
za leto 1977 pa bo znašala ob 
11% povišanju 2.345.—. din 
1000 oseb x 12 mesecev x 
2.345— 

B. skupaj: 28,140,000.— 

C. Povečani stroški skupno- 
sti za zaposlovanje zavoljo 
povečanja materialnih stro- 
škov in povečanega števila 
delavcev skupnosti za organi- 
zacijo usposabljanja in za- 
poslovanja invalidnih oseb 

666.000.—? 
— osebni dohodki 

2,131.200.— 

C. Skupaj: 2,797.200.— 
A+B+C skupaj: 62,712.200.— 

Podlaga za to oceno po- 
trebnih finančnih sredstev 
za izvedbo zakona so podat- 
ki o izdatkih, s katerimi raz- 
polaga zveza skupnosti za za- 
poslovanje, ki jih ima pri 
opravljanju dosedanjih na- 



log v zvezi z usposabljanjem 
in zaposlovanjem ter za pri- 
pravo za zaposlitev. 

Sredstev za realizacijo za- 
kona tudi v zmanjšanem ob- 
segu v višini 15,900.000 dinar- 
jev v letu 1976 ni bilo mo- 
goče zagotoviti, niti za dru- 
go polletje 1976; terjajo na- 
mreč ustrezno povečanje 
stopnje prispevka za zapo- 
slovanje. 

Izhajajoč iz uresničevanja 
politike glede obsega in se- 
stave skupne in splošne po- 
rabe, kot je določena v re- 
soluciji o družbenoekonom- 
ski politiki in razvoju SR 
Slovenije ter neposrednih 
nalogah v letu 1976, je v 
družbenem dogovoru o raz- 
porejanju dohodka v letu 

1976 (Ur. 1. SRS, št. 6/1976) 
v 18. členu izrecno določe- 
no, da se bodo v tem členu 
predvidena sredstva za skup 
nos' za zaposlovanje upora- 
bljala med drugim za dose- 
danje naloge pri usposablja- 
nju invalidnih oseh. Podla- 
ge za kritje sredstev, potre- 
bnih za uresničevanje pred- 
laganega zakona za leto 1976, 
torej ni. 

Zaradi tega je v predlo- 
gu predvideno, da začne ve- 
ljati zakon s 1. januarjem 
1977. V obdobju od spreje- 
ma zakona do njegove uve- 
ljavitve pa bodo — v ok- 
viru razpoložljivih sredstev 
— opratvljetne priprave, da 
bo možno zakon takoj po 
uveljavitvi izvajati v praksi. 

ter sredstva, ki jih organiza- 
cije združenega dela združu- 
jejo iz sredstev svojih poslov- 
nih skladov. S sredstvi za re- 
publiške stalne blagovne re- 
zerve bo upravljal zavod SRS 
za rezerve in jih razporejal 
s svojim finančnim načrtom. 
Finančni načrt in zaključni 
račun zavoda bo potrjevala 
skupščina SR Slovenije (v 
variantni rešitvi: izvršni svet 
skupščine SR Slovenije). 

V osnutku zakona je dolo- 
čeno tudi, kdo je v republiki 
pristojen za sodelovanje z 
zveznimi organi in organizaci- 

jami pri odločanju o zveznih 
blagovnih rezervah. Te nalo- 
ge bosta opravljala republiški 
komite za trg in cene ter za- 
vod SRS za rezerve. 

Zakon bo obvezal republi- 
ko, da oblikuje svoje blagov- 
ne rezerve. Zato bo morala 
republika v svojem proraču 
nu zagotoviti del sredstev, po 
trebnih za nabavo teh rezerv 
kolikšna sredstva pa bodo po 
trebna, bo odvisno od pro 
grama stalnih blagovnih re 
zerv, ki ga bo sprejel izivrš 
ni svet skupščine SR Slove 
nije. 

Predlog za izdajo zakona o republiških 

blagovnih rezervah, z osnutkom 

zakona (ESA 552) 

Predlog za izdajo zakona 
o zdravstvenem varstvu živali 

(ESA 551) 

Predlagani zakon bo urejal 
republiške blagovne rezerve 
kot del sistema rezerv, ki ga 
razen republiških sestavljajo 
še živežne i'n občinske bla- 
gome rezerve. 

Republiške blagovne rezer- 
ve bodo načrtovane z enot- 
nim programom, ki bo se- 
stavljen iz dveh delov: iz pro- 
grama republiških stalnih in iz 
programa republiških tržnih 
blagovnih rezerv. Prvega bo 
sprejemal izvršni svet skup- 
ščine SR Slovenije, drugega 
pa bo določil družbeni dogo- 
vor, sklenjen med večjimi or- 
ganizacijami združenega dela 
s področja proizvodnje in 
prometa blaga ter bankami in 
republiškim komitejem za tr- 
žišče in cene. Izvršni svet 
skupščine SR Slovenije bo 
moral ob sprejemanju pro- 
grama upoštevati to, kar bo 
določeno glede tržnih blagov- 
nih rezerv z družbenim do- 
govorom: vsebino tako dolo- 
čenega programa bo povzel v 
enoten program republiških 
blagovnih rezerv. 

Občinske skupščine bodo 
sprejemale svoje programe 
občinskih blagovnih rezerv. Ti 
programi bodo morali biti 
usklajeni z republiškim pro- 
gramom. Kako se bodo fi- 
nancirale te rezerve in iz ka- 
terih virov, bo določila ob- 
činska skupščina s svojim 
predpisom. 

O uporabi republiških stal- 
nih blagovnih rezerv bo od- 
ločal izvršni svet skupščine 
SR Slovenije na predlog 
predsednika republiškega ko- 

miteja za trg in cene in re- 
publiškega sekretarja za ljud- 
sko obrambo. Zakon predvi- 
deva možnost, da se blago iz 
teh rezerv uporabi tudi samo 
na predlog ene ali več občin, 
kjer bi nastale motnije v pre- 
skrbi. Izjemoma bi torej tudi 
te rezerve lahko služile kot 
čiste tržne blagovne rezerve. 

Zakon bo podrobneje dolo- 
čil naloge zavoda SRS za re- 
zerve. Ta zavod bo opravljal 
vse operativne naloge, pove- 
zane z uporabo in s poslova- 
njem, z republiškimi stalni- 
mi blagovnimi rezervami ter 
z gradnjo skladišč za hrambo 
teh rezerv. Zakon bo vsebo- 
val tudi osnovne določbe, ki 
se nanašajo na razmerja 
med zavodom SRS za rezer- 
ve in organizacijami združe- 
nega dela, ki bodo prevzema- 
le v hrambo blago iz stalnih 
rezerv. 

Predlagani zakon razdelju- 
je vire financiranja republi- 
ških stalnih blagovnih rezerv 
na tri dele: za graditev in 
opremo skladišč, za nabav- 
ljanje blaga ter za kritje ma- 
nipulativnih stroškov, stro- 
škov investicijskega in stro- 
škov tekočega vzdrževanja. 
Poleg sredstev iz republiške- 
ga proračuna so kot viri pred- 
videni še: bančni krediti, 
sredstva, pridobljena s hra- 
njenjem zveznih ali občin- 
skih blagovnih rezerv, kredi- 
ti zveznih organov, amortiza- 
cija osnovnih sredstev zavo- 
da SRS za rezerve, sredstva 
rezerv organizacij združenega 
dela v gospodarstvu in bank 

Ustavna podlaga za izdajo 
zakona na tem področju je 
besedilo 20. točke 1. odstav- 
ka 321. člena v zvezi s 26. 
točko 314, čl. ustave SR Slo- 
venije. 

Posamezni ukrepi, ki jih 
predvideva predlog, pa ima- 
jo svoje izhodišče v določ- 
bah 102., 104., 231., 240., 241., 
299., 301. in 310. člena usta- 
ve SRS. 

Zdravstveno varstvo živali 
je bilo do sedaj urejeno s 
temeljnim in republiškim za- 
konom o ukrepih za pospe- 
ševanje živinoreje in o zdrav- 
stvenem varstvu živine, z za- 
konom o organizaciji vete- 
rinarske službe v SR Slo- 
veniji in z mednarodnimi 
konvencijami. 

Poleg tega, da je treba na- 
vedene zakone uskladiti z 
novo zvezno in republiško 
ustavo, je treba nekatera 
vprašanja zdrastvenega var- 
stva živali, ki spadajo v pri- 
stojnost republike, na novo 
urediti, in sicer skladno s 
potrebami, ki so se poka- 
zale kot nujne pri doseda- 
njem izvajanju teh zakonov 
in v praksi preprečevanja in 
zatiranja kužnih bolezni. 

V Sloveniji je okoli 8 mi- 
lijonov raznih domačih živali 
in 250.000 divjadi. Nekatere 
živali nam dajejo v prvi vr- 
sti hrano (meso, mleko, jaj- 
ca, med itd.), zatem delov- 
no silo in razvedrilo. Neka- 
tere živali so v službi druž- 
bene samozaščite in ljudske 
obrambe. Ribe in divjad so 
del našega naravnega bogast- 
va. Vse to pa velja le, dok- 
ler je žival zdrava. Cim ži- 
val zboli, preneha biti proiz- 
vajalec hrane, ne more več 

sodelovati v ljudski obram- 
bi itn. 

Nekatere živalske bolezni 
ogrožajo zdravje ljudi. Bole- 
zen se lahko prenaša direkt- 
no od živali na ljudi ali indi- 
rektno z živali živalskega iz- 
vora, surovinami ipd. Iz te- 
ga jasno sledi: če ni zago- 
tovljeno zdravstveno varstvo 
živali pred kužnimi bolezni- 
mi, ni v celoti zagotovlje- 
na ustavna pravica do zdrav- 
stvenega varstva ljudi. 

Nekatere kužne bolezni se 
prenašajo samo na živali, 
vendar pa lahko zaradi šir- 
jenja bolezni po vsej repub- 
liki ali državi povzročijo og- 
romno gospodarsko škodo. 

četudi je veterinarska služ- 
ba s sistematičnim delom in 
zatiranjem v preteklosti za- 
trla večino klasičnih kužnih 
bolezni, pa novi momenta na 
tem področju pomenijo no- 
vo nevarnost za zdravje lju- 
di in živali. Vedno večja kon- 
centracija živali in industri- 
alizacija ter vedno bolj ži- 
vahna trgovina in promet 
med državami in kontinenti 
prinašajo nove zdravstvene 
probleme, ki pomenijo ne- 
varnost tudi za zdravje lju- 
di. 

Vse to narekuje, da je tre- 
ba nekatere bolezni živali 
organizirano preprečevati in 
zatirati po enotnih načelih, 
ki temeljijo na sodobnih 
znanstvenih dognanjih, in si- 
cer v celi republiki, pri ne- 
katerih boleznih pa v celi 
SFRJ. 

Zakon uveljavlja naslednje 
cilje in načela: 
— zdravstveno varstvo živali 

je dejavnost posebnega 
družbenega pomena; 

t 



— vsak posestnik živali iima 
pravico do zdravstvenega 
varstva živali, je dolžan 
skrbeti za zdravje živali 
in ne sme ogrožati zdrav- 
ja ljudi; 

— zagotavljanje zdravstvene- 
ga va/rstva živali je pra- 

"vica in dolžnost celotne 
družbene skupnosti; 

— v vsej republiki je treba 
zagotoviti enotno raven 
zdravstvenega varstva ži- 
vali. 

Določene so kužne bolezni, 
ki so pomembne za republi- 
ko, posebej pa posebno ne- 
varne kužne bolezni, ki ogro- 
žajo celotno območje repub- 
like. Zakon obvezuje posest- 
nike živali in občane, da mo- 
rajo izvajati ukrepe za zdrav- 
stveno varstvo živali, v vete- 
rinarsko službo pa da izva- 
ja strokovne veterinarsko- 
saniitarne ukrepe. Zagotovlje- 
no je tudi izvajanje ukrepov 
v primeru, če posestnik ali 
občinska veterinarska služba 
ne izvrši oziroma ne odredi 
potrebnih ukrepov. 

Pri uresničevanju in izvaja- 
nju zdravstvenega varstva ži- 
vali je dan poseben pouda- 
rek preventivi. Družbeno-po- 
litične skupnosti so zadolže- 
ne za sprejemanje progra- 
mov zdravstvenega varstva 
živali. Predpisi so preventiv- 
ni ukrepi, ki naj: 
— zagotovijo, da prihajajo v 

promet samo zdrave ži- 
vali; 

— preprečijo širjenje bolezni 
in onečišćenje okolja s 
poginulimi živalmi in od- 
padki ob zagotovitvi upo- 
rabe teh surovin za pro- 
izvodnjo krmil; 

— preprečijo širjenje bolez- 
ni iz središč, od koder se 
lahko kužne bolezni zelo 
hitro razširijo na širša 
območja; 

— zagotovijo zdravstveno ne 
oporečnost krmil in živil 
živalskega izvora. 

Neznanje posestnika živali 
oziroma delavca v proizvod- 
nem obraitu je doslej pogo- 
stoma povzročilo, da so se 
širile kužne bolezni. Z novim 
zakonom je predpisano, da 
morajo le-ti imeti osnovno 
znanje o živalskih kužnih bo- 
leznih. 

Zakon predpisuje tudi 
ukrepe, ob pojavu ali sumu 
kužne bolezni (obvezno pri- 
javljanje bolezni, zagotovitev 
diagnostike bolezni- ter obve- 
šča zainteresiranih služb in 
organizacij). Ob nenadnem 
izbruhu bolezni lahko izvrš- 
ni svet SRS odredi tudi mo- 

bilizacijo veterinarskih de- 
lavcev in drugih občanov, 
rekvizicijo opreme in zdra- 
vil ipd. 

Ohranjen je dosedanji si- 
stem financiranja upravnih 
ukrepov, ki jih odredi občin- 
ski oziroma republiški 
upravni organ. Sredstva v 
ta namen se zbirajo z uprav- 
nimi pristojbinami (za zdrav- 
stveno spričevalo), ki jih 
določi izvršni svet SRS. V 
celotnem sistemu financira- 
nja in izvajanja ukrepov so 
uveljavljena naslednja nače- 
la; 
— vsi rejci živali enotno pri- 

spevajo za zdravstveno 
varstvo; 

— ob pojavu ali sumu dolo- 
čenih kužnih bolezni se 
izvaja določene ukrepe za 
rejce na ogroženem ob- 
močju brezplačno; 

— pomanjkanje sredstev pri 
enem ali pri skupini po- 
sestnikov živali ne sme 
biti ovira za izvajanje 
ukrepov. 
Z zakonom, je določen po- 

stopek za uveljavitev odškod- 
nine za ubite in zaklane ži- 
vali ter za uničene predmete 
ob pojavu določenih kužnih 
bolezni. Ce pri občini ni do- 
volj sredstev, se začasno pla- 
čuje odškodnine iz sredstev 
pri republiki oziroma iz 
združenih sredstev ali rezerv 
družbeno-političnih skupno- 
sti. 

Glede na to, da. je zaizva- 
janje zveznega in republiške- 
ga zakona o zdravstvenem 
varstvu živali osnovnega po- 
mena dobra organizacija ve- 
terinarske službe, je zakon 
predpisal tudi organizacijo 
veterinarske dejavnosti. Ve- 
terinarska zasebna praksa je 
odpravljena. Strokovne vete- 
rinairsiko-samitarne ukrepe iz- 
vajajo veterinarske organiza- 
cije združenega dela (vete- 
rinarski zavodi, specialistič- 
ni veterinarski zavodi, ose- 
menjevalna središča), obrat- 
ne veterinarske ambulante 
in veterinarski upravni orga- 
ni (občinski in medobčinski 
veterinarski inšpektorati, re- 
publiška veterinarska upra- 
va). Določene so tudi nalo- 
ge in dolžnosti, ki jih mo- 
rajo opravljati posamezne or- 
ganizacije oziroma organi. 

Urejen je tudi način ures- 
ničevanja posebnega družber 
nega interesa in samouprav- 
nih pravic delavcev v veteri- 
narskih organizacijah, in si- 
cer: z določitvijo pogojev za 
opravljanje veterinarske de- 
javnosti, z zagotavljanjem 

soodločanja uporabnikov 
in organov družbenopolitič- 
nih skupnosti ter s samou- 
pravnim sporazumevanjem 
in dogovarjanjem pri obli- 
kovanju cen za veterinarske 
storitve. 

Predlagani zakon ne nala- 
ga novih materialnih obvez- 
nosti družbenopolitičnim 

Z zakonom o spremembah 
in dopolnitvah zakona o dav- 
kih občanov z dne 25. febru- 
arja 1976 (Uradni list SRS, 
št. 5-180/76) je bil spreme- 
njen drugi odstavek 163. člena 
v tem smislu, da gozdno go- 
spodarske organizacije občin- 
skim davčnim upravam vsako 
leto do 15. februarja dostav- 
ljajo podatke o lesu, poseka- 
nem v preteklem letu, za raz- 
liko od dos'edanje ureditve, 
ko so do tega datuma do- 
stavljale podatke o lesu, do- 
ločenem za posek v letu, za 
katero se davek odmerja. 

Vzporedno s to spremem- 
bo pa niso bile spremenjene 
in so še vedno v veljavi do- 
ločbe 51. in 171. člena, po 
katerih se davek od kmetij- 
stva od dohodkov iz gozda 
odmerja od vrednosti za po- 
sek določenega lesa, odmera 
pa mora biti izvršena do 31. 
marca v letu, za katero se 
davek odmeri. V kolikor bi 
— glede na spremenjeni 163. 
člen — gozdno gospodarske 
organizacije šele do 15. fe- 
bruarja 1977 sporočile davč- 
nim upravam podatke o lesu, 
posekanem v 1. 1976, davčne 
uprave v letošnjem letu ne 

skupnostim. Posestnikom pe- 
rutnine, psov, rib in čebel 
pa nalaga zakon novo obvez- 
nost, to je pristojbino za 
zdravstveno spričevalo oziro- 
ma za registracijo živali. Ta 
sredstva bodo uporabljena za 
zdravstveno varstvo teh živa- 
li v primeru pojava ali su- 
ma določenih kužnih bolezni. 

bi mogle izvršiti celotne od- 
mere davka od kmejtijstva za 
leto 1976, ker ne bi imele 
podatkov o dohodkih iz go- 
zda. Takih nepopolnih podat- 
kov tudi ne bi bilo primerno 
uporabiti za odmero prispev- 
kov za zdravstveno in sta- 
rostno zavarovanje kmetov, 
ker zadevni predpisi določa- 
jo za odmero teh prispevkov 
etaako osnovo kot za davek 
od kmetijstva. 

Iz navedenih razlogov pred- 
lagamo, da se izvajanje spre- 
menjenega 163.. člena zakona 
za leto 1976 odloži, kar bi 
omogočilo, da se odmera dav- 
ka in prispevkov za leto 1976 
izvrši po dosedanjem načelu. 
Ta rešitev bi tudi zagotovila 
za leto 1976 predvideni dotok 
dohodkov iz naslova davka 
iz kmetijstva ter prispevkov 
za zdravstveno in starostno 
zavarovanje kmetov. 

Predlagana rešitev je le za- 
časna, ker velja le za leto 
1976 ter zato obvezuje, da se 
do naslednjega leta nesklad- 
ja v zakonu odpravijo, si- 
stem obdavčenja dohodkov iz 
gozda podrobneje prouči in 
uskladi s celotno politiko ob- 
davčenja kmetijstva. 

POPRAVEK 

Pri objavi »Pravil Kluba delegatov Skupščine SR Slo- 
venije« v 6. številki »Poročevalca« je prišlo do napake v 
26. členu. Pravilno besedilo tega člena se glasi: 

Voljeni in imenovani funkcionarji skupščine, družbe- 
nopolitičnih organizacij, člani sveta federacije in sveta 
republike, republiški funkcionarji in drugi funkcionarji, 
ki jih določa zakon ali drug akt skupščine, uporabljajo 
prostore Kluba za opravljanje klubskih in drugih dejav- 
nosti. , 

Predlog zakona o dopolnitvi zakona 

o davkih občanov (EŠA 550} 

Izvršni svet predlaga, naj Skupščina SR Slovenije 
obravnava »Predlog zakona o dopolnitvi zakona o 
davkih občanov« po hitrem postopku. Takšen posto- 
pek predlaga zategadelj, da se takoj odpravijo nesklad- 
ja med sedaj veljavnim davčnim zakonom in 2. od- 
stavkom 163. člena zakona o davkih občanov ter se 
celoten sistem obdavčenja dohodkov od gozdov po- 
drobneje prouči in uskladi s celotno politiko obdav- 
čenja kmetijstva. 
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/z Skupščine SFRJ 

RAZVOJNA POLITIKA 

RAZVOJ POSPEŠEVATI S CELOTNO POLITIKO 

ZDRUŽENEGA DELA 

Nosilci družbenega planiranja in ekonomske politike morajo ustvarjati 
institucionalne in materialne pogoje za bolj ustaljene ekonomske tokove 

Zagotovljeni bodo pogoji za bolj stabilno rast sredstev življenjskega standarda, 
v okviru katerih naj bi se hitreje povečevala sredstva za družbeni standard, 
počasneje pa sredstva za osebno porabo 

Osebni dohodki morajo naraščati v mejah povečevanja produktivnosti dela 

Treba si je bolj premišljeno in bolj smotrno prizadevati za organizirano 
in učinkovito vključevanje našega gospodarstva v mednarodno delitev dela 

V delovnih telesih Zbora 
republik in pokrajin Skup- 
ščine SFRJ je 3. marca ste- 
klo usklajevanje stališč re- 
publik in pokrajin o prvem 
delu Osnutka družbenega 
plana Jugoslavije za obdob- 
je od leta 1976 do 1980. Šest 
odborov tega Zbora je imelo 
večdnevno izčrpno razpravo 
o vseh stališčih, pripombah, 
predlogih in sugestijah repu- 
blik in pokrajin. 

Osnutek, tega dela plana 
smo prikazali v 5. številki 
»Poročevalca« marca letos. 

Ko so delegati v Odborih 
obravnavali številne pripom- 
be in amandmaje k besedilu 
Osnutka plana, so usklajeva- 
li stališče za stališčem ter za 
ta del plana oblikovali nove 
formulacije, s katerimi je bil 
takoj seznanjen tudi Zvezni 
izvršni svet kot predlagatelj 

(tudi predstavniki Zveznega 
izvršnega sveta so sodelova- 
li pri delu odborov). Ker se 
z novimi usklajenimi formu- 
lacijami bistveno spreminja- 
jo posamezne določbe v Os- 
nutku, v tej številki »Poro- 
čevalca« zelo strnjeno poda- 
jamo usklajena stališča ti 
stih odborov, ki so bili do 
zaključka redakcije glasila 
Skupščine SFRJ končali z 
delom, t. j. Odbora za trži- 
šče in cene, Odbora za fi- 
nance in Odbora za ekonom- 
ske odnose s tujino. 

V naslednji številki »Poro- 
čevalca« bomo prikazali še 
stališča drugih treh odborov 
— za družbeni plan in raz- 
vojno politiko, za vprašanja 
združevanja v gospodarstvu 
in za vprašanja razvoja go- 
spodarsko manj razvitih re- 
publik in pokrajin. 

STABILNEJŠE IN UČINKOVITEJŠE ENOTNO 
JUGOSLOVANSKO TRŽIŠČE 

Odbor jza tržišče in cene 
je po večdnevni razpravi 
končal usklajevanje stališč 
republik in pokrajin glede ti- 
stega dela Osnutka družbene- 
ga plana Jugoslavije, ki se 
nanaša na razvoj enotnega 
jugoslovanskega trga ter na 

okvire politike socialnega 
razvoja države v naslednjem 
petletnem obdobju. 

V Odboru je bilo največ 
razprave o politiki razvoja 
enotnega jugoslovanskega tr- 
ga. Doseženo je bilo soglasje 
glede tega, da se zadevno 

stališče v Osnutku plana na- 
domesti s širšim in natanč- 
nejšim. V njem je rečeno, da 
so nadaljnji razvoj enotnega 
jugoslovanskega trga, njego- 
va večja stabilnost ter učin- 
kovitost bistvena integralna 
sestavina uresničevanja raz- 
vojne politike ter ekonom- 
skih interesov združenega de 
la in vse države. 

Da bi to dosegli, je zlasti 
treba izpopolnjevati razvojno 
politiko — in sicer na pod- 
lagi Ustave in ob večjem 
upoštevanju tržnih meril go- 
spodarjenja in razvoja — ta- 
ko, da bi se z vplivom de 
lavcev v združenem delu in 
s pomočjo ustreznih institu- 
cij, instrumentov in ukrepov, 
s katerimi se usmerja druž- 
benoekonomski razvoj, vzpo- 
stavilo skladnejša razmerja v 
razširjeni reprodukciji in na 
trgu. 

Hitreje, brez teritorialnih 

ter drugih zapiranj in ome- 
jitev, se mora razvijati zdru- 
ževanje dela in sredstev ter 
dohodkovne odnose organiza- 
cij združenega dela, graditi 
je treba učinkovito zakonsko 
in samoupravno ureditev od- 
nosov in obnašanja na trgu, 
zagotoviti večjo pravno sta 
bilnost in varnost organiza- 
cij združenega dela pri po- 
slovanju in gospodarjenju 
ter vzpostavljati enakopravne 
pogoje glede pridobivanja do- 
hodka delavcev v združenem 
delu na vsem jugoslovanskem 
trgu. 

Globalno in strukturno rav- 
notežje ponudbe in povpraše- 
vanja na trgu je, kot je po- 
udarjeno v Osnutku, eden bi- 
stvenih pogojev za skladno 
potekanje družbene repro- 
dukcije, zato je obveznost 
nosilcev družbenega planira- 
nja in ekonomske politike, 
da ustvarjajo institucionalne 

§ USKLAJEVANJE STALIŠČ REPUBLIK IN PO- 
= KRAJIN DO PRVEGA DELA OSNUTKA DRUŽBE- 
! NEGA PLANA JUGOSLAVIJE ZA OBDOBJE OD 
= L. 1976 DO 1980 — K AS 141 
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in materialne pogoje za do- 
seganje stabilnejših ekonom- 
skih tokov. 

Ob polnem soglasju v Od- 
boru je bilo to stališče raz-, 
širjeno, tako da je Tečeno, 
da se bo trg ter tržne od- 
nose in pogoje na njem 
usklajalo ter spodbujalo s 
celotno politiko združenega 
dela, zlasti s politiko deli- 
tve in uporabe družbenega 
proizvoda ter z začrtano po- 
litiko družbenoekonomskega 
razvoja države. To pomeni, 
da se bo pogoje in odnose 
oblikovalo in usklajevalo s 
politiko investiranja, s kre- 
ditno-monetarno in davčno 
politiko, z zunanjetrgovinsko, 
devizno-valutno in zaščitno 
politiko, s politiko namenske 
delitve dohodka v temeljnih 
in drugih organizacijah zdru- 
ženega dela, s politiko zadol- 
ževanja v tujini, z interven- 
cijo materialnih in deviznih 
rezerv ter z dragimi ukrepi 

V tisti del plana, v kate 
rem je rečeno, da je treba 
izvajati odločno akcijo proti 
pojavom monopolizma, teri- 
torialnega, panožnera in sru 
mciiskega zaniranja gospo- 
darstva in trga, se doda 
odstavek, ki se glasi: 

V naslednjem obdobju je 
treba nadalje izpopolnjevati 
tržno regulativo in omogoči- 
ti, da bo integracijsko delo- 
vanje enotnega trga čim bolj 
popolno. V zvezi s tem se 

DRUŽBENE DEJAVNOSTI 
PROIZVAJALNIH SIL 

Po večdnevni razpravi je 
Odbor za finance uskladil 
stališča skupščin republik in 
pokrajin do tistih delov Os- 
nutka prvega dela Družbene- 
ga plana Jugoslavije do leta 
1980, v katerem je govor o 
družbenih dejavnostih kot 
dejavniku reprodukcije, o 
politiki ustvarjanja in pora- 
be dohodka ter o krepitvi 
obrambne sposobnosti in 
družbene samozaščite države. 

V Odboru so usklajena 
stališča glede tega, da mora 
razvoj izobraževanja, znano- 
sti, kulture, telesne kulture, 
zdravstva, socialnega var- 
stva, otroškega varstva in 
drugih družbenih dejavnosti 
v naslednjem petletju posta- 
jati čedalje pomembnejši 
kvalitativni dejavnik razvoja 
proizvajalnih sil in samo- 
upravnih produkcijskih od- 
nosov, s tem pa tudi dejav- 
nik ekonomske stabilizacije 

je treba učinkovito boriti 
zlasti za to, da bodo vsaki 
organizaciji združenega dela 
dostopni pod enakimi insti- 
tucionalnimi pogoji vsi deli 
enotnega trga. Nadalje je 
treba izpopolnjevati institu- 
cije konkurzov, licitacij ter 
podobnih oblik kupnje in 
prodaje ter oddajanja po- 
slov. Za izpopolnjevanje 
enotnega trga je potrebna 
učinkovita tržna inšpekcija 
ob večji koordinaciji dela 
inšpekcijskih služb na pod- 
lagi Ustave. 

Namesto prvotnega odstav- 
ka v Osnutku plana, v kate- 
rem je bilo izraženo predvi- 
devanje. da bodo sredstva za 
življenjski standard narašča- 
la povprečno po letni stop- 
nji 6,5 odstotka (pri tem za 
osebno porabo 6, za družbe- 
ni standard pa 7 odstotno), 
je v Odboru doseženo so- 
glasje, da se vnese nov od- 
stavek, v katerem ne bo šte- 
vilk o naraščanju teh sred- 
stev. Ta odstavek se glasi: 

Zagotovilo se bo pogoje za 
stabilnejše naraščanje sred- 
stev za življenjski standard, 
pri čemer se računa, da bo- 
do v tem okviru na podla- 
gi samoupravnih odločitev 
združenega dela ter v skladi; 
s sprejetimi političnimi smer 
nicami hitreje naraščala 
sredstva za družbeni stan- 
dard, počasneje pa sredstva 
za osebno porabo. 

— DEJAVNIK RAZVOJA 

in uspešnega izvajanja začr- 
tane razvojne politike. 

Kot je rečeno zatem, je 
treba na podlagi svobodne 
menjave dela bistveno preo- 
braziti in doseči takšno or- 
ganizacijo in poslovanje 
družbenih dejavnosti, da bo 
izgradnja kadrov in sistem 
izobraževanja usklajena s 
planiranimi potrebami razvo- 
ja proizvajalnih sil in da no 
skupaj s kulturno in telesno- 
kulturno dejavnostjo prispe- 
vala k oblikovanju vsestran- 
ske osebnosti delovnega člo- 
veka, proizvajalca in uprav- 
Ijalca, da bo znanost postala 
funkcija proizvodnje in raz- 
voja družbenih dejavnosti ter 
da se.bo bistveno izpopolnilo 
zdravstveno varstvo, ialasti 
preventivno. 

Glede tistega dela, v kate- 
rem je govor o politiki 
ustvarjanja in uporabe do- 
hodka, je bilo v Odboru 
sprejeto stališče iz Osnutka, 
da je mogoče pričakovati 

povprečno okrog 7-odstotno 
letno rast realnega dohodka 
kot rezultata tekočega in 
minulega dela, vendar je ta 
del razširjen z novim besedi- 
lom. Rečeno je, da je za ure- 
sničevanje predvidene stop- 
nje rasti — upoštevajoč po- 
men čimbolj intenzivne in 
racionalne uporabe minulega 
dela — nujno s skupnimi 
prizadevanji določiti in upo- 
rabljati družbene kriterije in 
merila za ugotavljanje pri- 
spevka, ki izhaja iz boljše 
uporabe minulega dela v te- 
meljnih organizacijah združe- 
nega dela in iz njegovega 
združevanja med temeljnimi 
organizacijami združenega 
dela. 

V Odboru je bilo podprto 
stališče iz Osnutka, da mo- 
rajo naložbe v osnovna sred- 
stva gospodarstva naraščati 
hitreje od dohodka oziroma 
družbenega proizvoda ter 
vseh drugih oblik končne po- 
rabe. To je prvi pogoj za 
uresničevanje začrtanih sore- 
memb v strukturi gospodar- 
stva in investicij ter osnova 
za predvideno dinamiko gos. 
podarske rasti in zaposlova- 
nja. Vendar pa je bilo k temu 
pristavijeno še novo stališče, 
po katerem se bo enako iz- 
vajalo politiko zagotavljanja 
nujnih obratnih sredstev, 
zlasti trajnih, v skladu s po- 
trebami proizvodnje in pro- 
meta ter za njihovo smotr- 
no izkoriščanje. Po tej poli- 
tiki se bo ob novih nalož- 
bah v povečevanje obstoječih 
in gradnjo novih zmogljivo- 
sti zagotavljalo nujna obrat- 
na sredstva. 

Za razliko od stališča, po 
katerem bodi rast povpreč- 
nih realnih osebnih dohod- 

Odbor za ekonomske o ti no 
se s tujino je usklajal stali 
šča republik in pokrajin gle 
de tistega dela Osnutka, v 
katerem je govor o intenziv 
nejšem razvoju ekonomskih 
odnosov s tujino. 

V središču pozornosti de- 
legatov v Odboru so bila 
vprašanja, ki so povezana z 
razvojem mednarodnega eko 
nomskega sodelovanja v na- 
slednjih letih ter, s tem v 
zvezi, z organiziranim m 
učinkovitim vključevanjem 
našega gospodarstva v med- 
narodno delitev dela. V tem 
smislu so spremenili in 
uskladili uvodna stališča v 
tem delu Osnutka. 

Ko se ocenjuje razmere, v 

kov počasnejša od narašča- 
nja produktivnosti dela, kot 
je rečeno v Osnutku, je v 
Odboru usklajeno stališče, 
da morajo povprečni osebni 
dohodki naraščati v mejah 
naraščanja produktivnosti de- 
la, s tem da se v tem okvi- 
ru zagotovi izvajanje načela 
delitve po delu in rezultatih 
dela. V organizacijah zdru- 
ženega dela, v katerih je bi- 
la zadnja leta rast realnih 
osebnih dohodkov hitrejša 
od rasti produktivnosti, ter v 
organizacijah, ki jim tehno- 
loški napredek omogoča nad- 
povprečno rast osebnih do- 
hodkov, morajo osebni do- 
hodki naraščati počasneje, 
vendar tako, da se bo spod- 
bujalo prizadevanje za večjo 
produktivnost dela. Merila za 
izvajanje te politike se bo 
obdelalo s samoupravnimi 
sporazumi in družbenimi do- 
govori o pridobivanju in de- 
litvi dohodka. 

Glede tistega . dela, kjer je 
govor o krepitvi obrambne 
sposobnosti in družbene sa- 
mozaščite države, je sprejet 
amandma Zveznega izvršnega 
sveta, da se v stališče, ki go- 
vori o ciljih razvoja in mo- 
dernizacije JLA, vnese nov 
odstavek, v katerem je pou- 
darjeno, da je treba z na- 
daljnjo modernizacijo in po- 
večevanjem zmogljivosti za 
proizvodnjo orožja, vojaške 
opreme in drueih proizvodov, 
ki so potrebni za ljudsko 
obrambo, ter z večjim anga- 
žiranjem drugih organizacij 
združenega dela in domaČih 
virov pri proizvodnji teh 
sredstev zagotoviti, da se bo 
proizvodnjo orožja in voia- 
ške opreme obravnavalo 
enako kot dejavnosti skup- 
nega pomena. 

katerih se bo razvijalo med- 
narodno ekonomsko sodelo- 
vanje v naslednjem obdobju, 
je rečeno, da je uresničeva- 
nje smotrov in intenzivnejše 
gospodarske rasti naše drža- 
ve v danih razmerah medna- 
rodnega gospodarskega sode- 
lovanja ter njen mednarodni 
ekonomsko-politični položaj 
odvisen od bolj premišljenih 
in smotrnih prizadevanj za 
organiziranim in učinkovitim 
vključevanjem našega gospo- 
darstva v mednarodno deli- 
tev deia, ob poudarku na 
vsestranskih in popolnejših 
oblikah gospodarskega sode- 
lovanja. Posebna pozornost 
ju posvečena skupr'm priza- 
devanjem z neuvrščenimi dr- 
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žavami za poglabljanje in bo- 
gatenje medsebojnega gospo- 
darskega sodelovanja ter 
skupnim prizadevanjem za 
graditev mednarodnih gospo- 
darskih odnosov po načelih 
enakopravnosti. 

V Odboru je podprto sta- 
lišče iz Osnutka, da bo međ 
poglavitnimi cilji gospodar- 
skega sodelovanja Jugoslavi- 
je s tujino v naslednjih pe- 
tih letih povečanje izvoza do- 
mačih izdelkov ter da poli- 
tika naših ekonomskih odno- 
sov s tujino temelji na na- 
čelu trajne izvozne usmeritve 
kot dolgoročnega interesa or- 
ganizacij združenega dela, s 
katero bi zagotovili okrog 
14-odstotno rast izvoza blaga 
in storitev ob 10-odstotni ra- 

sti uvoza blaga in storitev. 
S tem v zvezi je doseženo 
soglasje, da se spremeni se- 
danji in vnese novi odsta- 
vek, v katerem je rečeno, da 
se bo v strukturi izvoza bla- 
ga povečal delež industrij- 
skih proizvodov višje stopnje 
obdelave na podlagi maksi- 
malne uporabe domačih vi- 
rov surovin, dela, znanja in 
drugih resursov, ter proizvo- 
dov agroindustrijskega kom- 
pleksa in drugih proizvodov, 
ki prinašajo večji neto devi- 
zni učinek. 

Tam kjer je govor o uvozu, 
je vnešeno novo stališče, v 
katerem je rečeno, da se bo 
z nenehnim povečevanjem 
proizvodnje pšenice, koruze, 
sladkorja, olja in dru- 

gih kmetijskih proizvodov 
zmanjševalo potrebe po uvo- 
zu kmetijskih proizvodov. 

Nekatere dopolnitve se na- 
našajo na politiko našega 
zadolževanja v tujini, pri ka- 
teri bo treba bolj paziti na 
zboljšanje regionalnega raz- 
poreda državnih zadolžitev. 
Za zmanjšanje potreb po tu- 
jih finančnih posojilih so 
predvidene skupne poslovne 
akcije po načelih glede tujih 
naložb v naše organizacije 
združenega dela. 

Odbor se je strinjal, da se 
kot nosilce deviznega pri- 
toka šteje, poleg tujskega tu- 
rizma, prometnih in gradbe- 
niških storitev, tudi komple- 
ksne investicijske in druge 
projekte ter njihovo realizi- 

ranje, kot tudi transfer na- 
šega znanja ter znanstvenih, 
tehničnih in tehnoloških do- 
sežkov, kar v Osnutku ni bi- 
lo predvideno. 

Natančneje so (v primerja- 
vi z Osnutkom) določene tu- 
di oblike mednarodnega so- 
delovanja Jugoslavije z vse- 
mi regijatni. Poudarjeno je, 
da je treba skrbno gojiti so- 
dobne oblike mednarodnega 
proizvodnega, komercialnega, 
finančnega in znanstveno-teh- 
ničnega sodelovanja, obenem 
pa je nujno, da se z eko- 
nomsko politiko usklajuje 
celotno gospodarsko sodelova- 
nje s posameznimi državami, 
zlasti še z neuvrščenimi ter 
z državami v razvoju. 

NOVI PREDPISI 

Denarno-kreditni sistem 

BISTVENE SPREMEMBE V DELOVANJU 

BANČNIH ORGANIZACIJ 

® O poslovni politiki in sredstvih, ki jih banke dosežejo s svojim poslovanjem, 
bo odločalo združeno delo 

# Banke bodo upravljale skupščine, ki jih bodo po delegatskem načelu izvolile 
članice banke 

$ Med bančne organizacije spadajo banke (interne, temeljne in združene), 
specializirane finančne organizacije in hranilno-kreditne organizacije 

Zvezni izvršni svet je po- 
slal Skupščini SFRJ v obrav. 
navo novo besedilo Predloga 
za izdajo zakona o temeljih 
bančnega sistema, z Osnut- 
kom zakona (AS 229). V pri- 
merjali s prvotnim besedilom 
tega aikta, ki je bil priprav- 
ljen že julija 1975, je tekst 
precej spremenjen in dopol- 
njen, pri čemer je Zvezna iz- 
vršni svet upošteval predloge 
in pripombe delovnih teles 
zborov Skupščine SFRJ, Zvez. 
nega sveta za gospodarski raz- 
voj in ekonomsko politiko ter 
Zveznega sveta za vprašanja 

družbene ureditve. 
V primerja/vi s prejšnjim 

besedilom so spremenjeni vsi 
členi uvodnih določb ter je 
vključena ugotovitev, da so 
bančne organizacije posebne 
samoupravne finančne organi- 
zacije združenega dela in de. 
lovnih ljudi, v katerih se le-M 
dogovarjajo o združevanju de- 
la in sredstev. Bolj so obde- 
lani bančni posli, zlasti pa 
združevanje dela in sredstev. 
Institucionalno so zastavljene 
tri oblike bančnih organizacij: 
interna, temeljna in združe- 
na banka, pri čemer so pose- 

bej obdelane določbe o inter- 
ni banki. 

Glede na tako velike, spre- 
membe in dopolnitve, podaja- 
mo v tej številki »PoročevaL 
ca« širši prikaz novega bese- 
dila Osnutka zakona o banč- 
nem poslovanju. Prvotno be. 
sedilo smo obdelali v 19. šte- 
vilki »Poročevalca«, septem- 
bra 1975. 

VPLIV ZDRUŽENEGA 
DELA 

Naloga bančnih organizacij 
je predvsem omogočiti zdru. 
zevanje dela in sredstev te- 
meljnih in drugih organizacij 
združenega dela ter uporabo 
združenih sredstev za name 
ne, ki jih članice bančne or- 
ganizacije določijo na podla- 
gi svojih samoupravnih spo 

razumov in planov. Tako 
bančna organizacija ne bo več 
institucija, ki koncentrira in 
razporeja sredstva neodvisno 
od organizacij združenega de- 
la, temveč postaja finančna 
asosiacija »jenih članov, , ki 
uresničuje smotre, določene v 
sporazumu in drugih samo- 
upravnih aktih o združevanju 
dela in sredstev. 

V Osnutku zakona je dolo. 
čeno, da lahko delo in sred 
stva združujejo organizacije 
združenega dela, samouprav, 
ne interesne skupnosti, vse 
druge družbene pravne in ci- 
vilnopravne osebe, delovni 
ljudje in občani. Sredstva se 
združuje na podlagi samoup- 
ravnega sporazuma, pogodbe 
ali na podlagi veljavnega 
predpisa. Samoupravni spora- 
zum ali pogodbo se bo pravi. 
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loma uporabljalo, kadar gre 
za uresničitev programa skup. 
nega pomena ali za nastopa- 
nje v skupnih poslih. Veljav 
ne predpise pa se bo uporab, 
ljalo, kadar gre za sredstva 
za prednostne namene, kot je 
na primer danes z energetiko, 
kmetijstvom, stanovanjsko 
graditvijo ipd. 

BANČNE 
ORGANIZACIJE 

V Osnutku zakona je doto. 
čeno, da med bančne organi- 
zacije spadajo: banke, specia- 
lizirane finančne organizacije 
in hranilno-kreditne organiza- 
cije. 

Banke pa so: interne ban- 
ke, temeljne banke in zdru- 
žene banke. 

V Osnutku zatona niso ob- 
delane specializirane finančne 
organizacije, ker so le-te za- 
jete v Zakonu o denarnem 
sistemu (samoupravni skladi 
združenega gospodarstva) ali 
v posebnih zveznih zakonih 
(banke za kreditiranje in za- 
varovanje izvoznih poslov, me. 
šane oziroma skupne banke v 
Jugoslaviji, predstavništva 
inozemskih bank ter finanč- 
nih organizacij v Jugoslaviji 
in druge). 

Za hranilno-kreditne organi- 
zacije štejejo hranilnice, po- 
štne hranilnice, hranilno-kre- 
ditne zadruge, hranilno-kredi- 
tne službe pri kmetijskih, 
obrtnih i!a drugih zadrugah 
ter podobne kreditne organi- 
zacije. 

INTERNA RANKA 

Naloga interne banke je za- 
gotavljati združevanje dela in 
sredstev ter poslovanje z de- 
narnimi sredstvi med temelj- 
nimi in dragimi organizacija- 
mi združenega dela, samoup- 
ravnimi interesnimi skupnost- 
mi in dragimi družbeno-prav- 
nimi osebami, in sicer na 
podlagi samoupravnih spora, 
zumov teh organizacij, ter 
spremljati gibanje sredstev in 
dohodka za vsako TOZD po. 
sebej ter za celotno organiza- 
cijo združenega dela. 

Interna banka sme oprav- 
ljali vse bančne, kreditne in 
denarne posle za temeljne 
in drage organizacije združe- 
nega dela, zlasti pa: 
— združuje delo in sredstva 

za investicijske naložbe in 
tekoče poslovanje; 

— sprejema sredstva drugih 
organizacij združenega de. 
la; 

— opravlja posle notranjega 

plačilnega prometa; 
— skrbi za realizacijo dolžni, 

ško-upniških razmerij; 
— vodi evidenco medsebojnih 

finančnih in kreditnih raz- 
merij; 

— pripravlja predloge za fi- 
nanciranje razvojnih pro- 
gramov in načrtov tekoče 
aktivnosti; 

— organizira zbiranje hranil- 
nih vlog delavcev in na- 
mensko varčevanje obča- 
nov; 

— opravlja druge finančne in 
bančne posle. 

Poleg tega lahko interna 
banka, ki so ji zaupani ti po- 
sli, nastopa kot pooblaščeinka 
temeljnih organizacij združe, 
nega dela ali delovne oziro. 
ma sestavljene organizacije 
združenega dela, in sicer za 
vse skupaj ali za vsako po- 
sebej, pred domačimi in tuji. 
mi bankami ter drugimi fi- 
nančnimi organizacijami. V 
mejah pooblastil in predpi- 
sov sme z njimi sklepati vse 
denarne in kreditne posle ter 
opravljati naloge, povezane z 
izvrševanjem denarnih in kre- 
ditnih poslov. 

Temeljne organizacije zdru- 
ženega dela v sklopu delovne 
organizacije oziroma sestav, 
ljene organizacije združenega 
dela, samoupravne interesne 
skupnosti in druge dražbeno- 
pravne osebe se združujejo v 
interno banko na podlagi sa- 
moupravnega sporazuma. 

V interno banko se lahko 
združujejo TOZD iz dveh ali 
več delovnih ali sestavljenih 
organizacij združenega dela, 
samoupravnih interesnih 
skupnosti in drage dražbeno- 
pravne osebe, če so med se- 
boj povezane v proizvodnem 
in prometnem procesu oziro- 
ma v procesu gospodarjenja 
in pridobivanja dohodka. 

V osnutku zakona je dolo- 
čeno tudi, kakšne so medse, 
bojne pravice in obveznosti 
članov interne banke. 

UPRAVLJANJE 
V INTERNIH BANKAH 

Interna banka je pravna 
oseba in posluje prek lastne- 
ga žiro računa, pravice m ob. 
veznosti pa so ji določene s 
samoupravnim sporazumom 
o združevanju. S tako zasno- 
vano interno banko je zago- 
tovljeno, da delavci v temelj- 
nih organizacijah združenega 
dela neposredno gospodarijo 
z dohodkom na podlagi vseh 
načel bančnega poslovanja in 
hkrati omogoča postopen raz. 
voj tega poslovanja vse do 
možnosti, da se interna ban- 

ka združi v temeljno banko. 
Za primer, ko ni material, 

nih pogo;ev za ustanovitev in- 
terne banke, je v Osnutku za- 
kona predvidena možnost, da 
se v delovnih in drugih or- 
ganizacijah združenega dela 
ter samoupravnih interesnih 
skupnostih organizira posebno 
finančno službo. Do tega bo 
prišlo v primenh, ko v or- 
ganizaciji združenega dela ni 
TOZD ald pa je obseg notra. 
njega finančnega in bančne, 
ga poslovanja majhen, tako 
da ni potrebe po ustanovitvi 
interne banke. 

Interno banko se upravlja 
po delegatskem načelu; vsi 
člani banke imajo pri uprav- 
ljanju enake pravice. Interno 
banko upravlja zbor, njegov 
izvršilni organ pa je poslov, 
ni odbor, v Osnutku zakona 
so podrobneje določene ob- 
veznosti in zadeve teh dveh 
organov. 

Celoten dohodek, ki ga do- 
seže interna banka, gre v ce- 
loti njenim članom, ki odlo- 
čajo, kako se ga bo uporabi, 
lo in delilo v skladu s sa- 
moupravnim sporazumom o 
združevanju v interno banko. 
Celoten prihodek interne ban- 
ke se oblikuje: iz plačil za 
opravljene bančne storitve, iz 
obresti na dane kredite in iz 
drugih dohodkov, ki jih do. 
seže interna banka s svojum 
poštovanjem. Da bi imela 
sredstva za likvidno poslova- 
nje ter materialno podlago za 
delo, oblikuje interna banka 
rezervni sklad in sklad os 
novnih sredstev. 

Nadalje je določeno, da de- 
lavci, ki opravljajo posle in. 
terne banke, oblikujejo delov, 
no skupnost. 

TEMELJNA BANKA 
V Osnutku zakona je dolo- 

čeno, da je tmaljna banka po. 
sebna samoupravna finančna 
organizacija združenega dela, 
v kateri temeljne in druge or- 
ganizacije združenega dela, 
samoupravne interesne skup- 
nosti, interne banike in dnige 
družbene pravne osebe zdru- 
žujejo delo in sredstva za 
uresničevanje skupnih intere- 
sov in zagotavljanje denarnih 
sredstev za opravljanje, raz- 
širjanje in zboljševanje njiho- 
ve dejavnosti, za uresničeva- 
nje dragih skupnih interesov 
ter za opravljanje denarnih, 
kreditnih in drugih bančnih 
poslov. Združitev v temeljno 
banko se opravi s samouprav- 
nim sporazumom. 

Za razliko od sedanjih pred- 
pisov Osnutka zakona ne 

predvideva cenzusa za usta. 
noviitev temeljne banke (mini- 
malno število ustanoviteljev 
in minimalno višino sredstev 
v skladu ustanoviteljev). 
Ustanovitelji pač združijo 
sredstva in zagotovijo druge 
pogoje za začetek dela temelj, 
ne banke. Glede na obseg po. 
slovanja lahko torej obstaja- 
jo majhne in velike temeljne 
banke. 

V Osnutku zakona so našte. 
ti elementi, ki jih mora vse- 
bovati samoupravni sporazum 
o združitvi v temeljno banko. 
Ti obvezni elementi naj bi 
omogočili uresničitev načela, 
da je pravica združenega de- 
la do raspolaganja z dohod- 
kom neodtujljiva. Določbe sa- 
moupravnega sporazuma o 
združevanju v temeljno ban. 
ko se podrobneje obdela v 
njenem statutu. Poleg tega 
statut vsebuje tudi drage do- 
ločbe, zlasti pa določbe o not- 
ranji organizaciji temeljne 
banke in njenih poslovnih 
enot. 

Temeljna banka ima lahko 
poslovne organizacijske eno. 
te, kot so: ekspoziture, agen- 
cije, pomožne poslovalnice in 
predstavništva v Jugoslaviji. 

UPRAVLJANJE 
IN ODLOČANJE 
V TEMELJNIH BANKAH 

Temeljno banko upravljajo 
dražbenopravne osebe, ki 
združujejo delo in sredstva, 
ter dražbenopravne osebe, ki 
uporabljajo združena in' pri- 
dobljena sredstva ter drage 
bančne storitve, in s tem pri- 
spevajo k doseganju dohodka 
temeljne banke. 

Pravioo upravljanja temelj, 
ne banke se pridobi s podpi- 
som samoupravnega sporazu- 
ma o združitvi v temeljno 
banko. S tem samoupravnim 
sporazumom je mogoče ome. 
jata pravice upravljanja tistim 
članom, ki ne izpolnjujejo ob- 
veznosti iz samoupravnega 
sporazuma, dokler jih ne iz- 
polnijo. 

Temeljno banko upravlja 
zbor, ki ga po delegatskem na- 
čelu izvolijo njene članice, 
le-ta pa izvoli izvršilni odbor 
banke, katerega mandat tra- 
ja dve leti. Temeljna banka 
ima lahko enega ali več kre- 
ditnih odborov. Podrobneje so 
določene tudi obveznosti zbo. 
ra in izvršilnega odbora ter 
vloga poslovodnega organa te. 
meljne banke, ki skrbi za iz- 
vajanje sklepov zbora, izvr- 
šilnega odbora in dragih or- 
ganov temeljne banke. Pošlo, 
vodni organ je odgovoren tudi 



za zakonitost dela temeljne 
banke. 

Temeljna banka ima lahko 
konferenco članic temeljne 
banke in družbenopravnih 
oseb, ki združujejo delo in 
sredstva ali poslujejo prek 
temeljne banke in ki jih po. 
vezuje skupen interes v pro- 
izvodnem in prometnem pro- 
cesu, v procesu gospodarjenja 
in pridobivanja dohodka. 

Ce temeljna banka postane 
nelikvidna, ukrepi za odpravo 
nelikvidnosti pa niso uspeš- 
ni, je skupščina republike ozi. 
roma pokrajine pooblaščena 
za dodatne ukrepe nasproti 
temeljni banki. V primerjavi 
s sedanjimi predpisi pomeni 
ta določba o sodelovanju 

. družbenopolitičnih skupnosti 
pri skrbi za likvidnost in sa- 
nacijo temeljne banke novost. 
In sicer ta novost izhaja iz 
potrebe, da družbenopolitične 
skupnosti skrbijo za likvid- 
nost vsega gospodarstva na 
svojem območju, v tem sklo. 
pu pa tudi za likvidnost banč- 
nih organizacij. 

Posebej je v Osnutku za. 
kona obdelano planiranje in 
poslovna politika temeljne 
banke. Temeljna banka ima 
srednjeročni in letni plan, ki 
ju mora objaviti in omogoči- 
ti, da bosta dostopna vsaki 
njeni članica. Določene so tu- 
di naloge samoupravne kont- 
role, ki ji mora dati strokov- 
na služba na razpolago po- 
trebno dokumentacijo in ji 
omogočiti vpogled v delo te. 
meljne. banke. 

Celotni dohodek temeljne 
banke pripada njenim člani- 
cam, ki odločajo o njegovi 
uporabi in delitvi. 

Celotni dohodek temeljne 
banke se oblikuje iz deleža v 
dohodku iz skupnih naložb v 
Jugoslaviji oziroma v dohod- 
ku iz skupnih naložb v tuj'- 
ni; iz obresti na dane kredi- 
te; iz plačil za bančne storit 
ve in drugih dohodkov, ki jih 
doseže temeljna banka s sv„ 
jim poslovanjem. Temeljna 
banka ima sklad solidarne od- 
govornosti, rezervni sklad in 
sklad osnovnih sredstev. 

Delavci, ki opravljajo posle 
temeljne banke, oblikujejo 
svojo delovno skupnost. 

ZDRUŽENE BANKE 

Člani združene banke so ta- 
ste temeljne banke, ki so po 
odločitvi svojih članic podpi 
sale samoupravni sporazum o 
združitvi v združeno banko in 
s tem prevzele pravice, obvez- 
nosti in odgovornosti, kj so 
določene s tem sporazumom 

Za razliko od temeljne ban. 
ke, ki je tem1}', ina ;n celovita 
bančna institucija, opravlja 
združena banki le tiste banč- 
ne posle, ki j h lanjo prene- 
sejo temelna banka — člani, 
ce, in sicer: 
— združevanje dela in sred- 

stev za določene namene; 
— združevanje sredstev za 

ohranjanje likvidnosti te. 
meljnih bank — članic 
združene banke; 

— najemanje in dajanje kre-. 
ditov; 

— izdajanje in promet vred- 
nostnih papirjev ter daja- 
nje avalov in garancij na 
te papirje; 

— devizne posie in opravlja- 
nje plačilnega prometa s 
tujino. 

Iz navedenega delovnega 
področja združene banke je 
razvidno, da ne sprejema de- 
pozitov na vpogled od organi- 
zacij združenega dela, ki so na 
računih pri službi družbene- 
ga knjigovodstva, ter da ne 
opravlja neposrednih poslov z 
občani. 

Predmet poslovanja ter med- 
sebojne praivice in obvezno- 
sti članov združene banke se 
določi s samoupravnim spo. 
razumom o združitvi v zdru- 
ženo banko. V tem aktu mo- 
rajo biti posebej obdelane do. 
ločbe o načinu ohranjanja lik- 
vidnosti in o načinu prevze- 
manja rizika za poslovanje 
združene banke. Določbe Os- 
nutka zakona predvidevajo, da 
je subsidiarna neomejena od- 
govornost minimalna obvez- 
nost članov združene banke. 
To je predvideno zategadelj, 
ker združene banke poslujejo 
s tujino, pa jim je treba kar 
najbolj zagotoviti kreditno 
sposobnost. 

Iz istega razloga je predvi- 
deno tudi, da .mora imeti 
združena banka del rezervne- 
ga sklada v tujih plačilnih 
sredstvih, višina tega dela re- 
zervnega sklada pa naj bo od- 
visna od obsega poslovanja 
združene banke s tujino. 

Glede na to, da združene 
banke praviloma ne bodo 
imele neposrednih komiten- 
tov, so kot poslovne enote teh 
bank predvidena le predstav- 
ništva v Jugoslaviji in tujini. 

V Osnutku zakona je pred- 
videno, da lahko člani dveh 
ali več bank ter specializira- 
nih finančnih organizacij ob- 
likujejo za združevanje dela 
in sredstev ter za zagotavlja- 
nje kreditov v Jugoslaviji in 
tujini bančni konzorcij. 

Konzorcij ni bančna orga- 
akacija, marveč pogodbena 

oblika medbančnega sodelo- 
vanja. Ce gre za stalne skup. 
ne interese, je lahko konzor. 
cij trajen, če gre samo za iz- 
vršitev določenega posla, pa 
je začasen. 

HRANILNO-KREDITNE 
ORGANIZACIJE 

Hranilno-kreditne organiza- 
cije se lahko ustanovi za zbi 
ranje hranilnih vlog in drugih 
sredstev občanov, za dajanje^ 
kreditov občanom, za oprav- 
ljanje plačilnega prometa in 
drugih bančnih poslov za ob 
čane. 

V Osnutku zakona je dolo- 
čeno, da se hranilnice ukvar- 
jajo s posli zbiranja sredstev 
občanov v obliki hranilnih 
vlog, depozitov na tekočih in 
žiro računih, s prodajo vred. 
nostnih papirjev in z drugi- 
mi bančnimi posli. Hranilni- 
ce se lahko ukvarjajo tudi z 
zbiranjem namenskih sredstev 
za kreditiranje oziroma finan- 
ciranje določenih programov 
v imenu in za račun udele- 
žencev združevanja dela in 
sredstev ter z drugimi banč- 
nimi posli, katere ji zaupajo 
njeni organi upravljanja. Hra. 
nilnico lahko ustanovijo te- 
meljne in druge organizacije 
združenega dela, krajevne 
skupnosti, samoupravne inte- 
resne skupnosti in druge prav. 
ne osebe. 

Poštna hranilnica je hranil, 
na organizacija splošnega 
družbenega pomena ter ima 

enotno organizacijo na vsem 
območju naše države. Poštno 
hranilnico ustanovijo in nje- 
ne posle opravljajo organiza- 
cije združenega dela jugoslo- 
vanskih pošt, telegrafov in te. 
lefonov. 

Poštna hranilnica evidentira 
sredstva hranilnih vlog in dru. 
ga sredstva občanov po re- 
publikah in pokrajinah, kjer 
so ta sredstva zbrana. Po od- 
bitku predpisanih likvidnost- 
nih rezerv se ta sredstva upo- 
rablja na podlagi družbenega 
dogovora, ki ga sklenejo pred- 
stavniki jugoslovanskih PTT 
organizacij, predstavniki JLA 
ter predstavniki republik in 
pokrajin. 

Med druge hranilno-kredit- 
ne organizacije spadajo hra- 
nilno-kreditne zadruge, hranil- 
nokreditne službe pri kmetij- 
skih obrtnih in drugih zadru- 
gah. Ustanavljanje, upravlja- 
nje in poslovanje teh hranil, 
no.kreditnih organizacij se 
uredi z republiškimi oziroma 
pokrajinskimi predpisi. 

Na koncu Osnutka zakona 
je določeno, da se sme za 
uresničevanje skupnih inte- 
resov članov bančnih organi- 
zacij ter za pospeševanje nji- 
hovega dela ustanavljati zdru- 
ženja bančnih organizacij. 

Bančne organizacije lahko 
ustanovijo združenje bančnih 
organizacij Jugoslavije, zdru- 
ženje na določenem območju 
ali združenje bančnih organi- 
zacij po predmetu svojega po. 
slovanja. 

CZ URADNI LIST SRS SPREJEMA NAROČILA ZA: 

— ZBIRKO USTAVNO-SODNIH PREDPISOV; 

— STATUT SKUPNOSTI POKOJNINSKEGA IN 
INVALIDSKEGA ZAVAROVANJA in drugi predpisi s 
področja pokojninskega in invalidskega zavarovanja; 

— PRAVILNIK O SPECIALIZACIJI ZDRAVSTVE- 
NIH DELAVCEV; 

— PRAVILNIK IN TARIFA O NAGRAJEVANJU 
ODVETNIKOV s tablico izračunanih nagrad za odvet- 
niško delo; 

ZBIRKO PREDPISOV O GOSTINSKI DEJAVNOSTI, 
ki je pomembna za organizacije združenega dela in 
občane, ki opravljajo gostinsko dejavnost ter za uprav- 
ne in druae organe in 

OBRTNI ZAKON, ki vsebuje podrobnejši komentar 
k posameznim členom zakona z vzorčnim statutom 
in pogodbo o POZD. 
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ENOTEN ZAKON 

O DENARNEM IN 

KREDITNEM SISTEMU 

• Udeleženci v denarnem sistemu 
so temeljne in druge organizacije 
združenega dela, ki smejo opravljati 
vse denarne in kreditne posle 
z dinarskimi plačilnimi sredstvi 

• Temeljne organizacije združenega dela 
smejo opravljati vse bačne, kreditne 
in denarne posle po interni banki 

Skupščini SFRJ je dostav- 
ljeno v obravnavo novo be- 
sedilo Osnutka zakona o de- 
narnem sistemu (AS 232), za 
katerega je pristojen Zbor 
republik in pokrajin. 

Prvo besedilo Osnutka za- 
kona je bilo pripravljeno že 
avguste 1975. Zvezni izvršni 
svet kot predlagatelj pa je, 
upoštevajoč predloge in pri- 
pombe skupščin republik in 

pokrajin, delovnih teles zbo- 
rov Skupščine SFRJ, Zvezne- 
ga sveta za vprašanja družbe- 
ne ureditve ter zveznega sve- 
ta za gospodarski razvoj in 
ekonomsko politiko, ki so bi- 
le dane k Osnutku tega za- 
kona, sprejel ustrezne spre- 
membe in dopolnitve. Za raz- 
liko od prejšnjih predlogov, 
da se izda ločena zakona o 
denarnem in kredirtmem siste- 

mu, se po novem Osnutku 
zakona to snov enotno ureja. 

Osnutke omenjenih zakonov 
smo objaivEi v 20. številki 
»Poročevalca«, oktobra 1975. 

Ker so v novem Osnutku 
enotnega zakona osnovne do- 
ločbe in rešitve iz prejšnjih 
besedil nespremenjene, to- 
krat opozarjamo le na neka- 
tere novosti, ki jih prinaša 
Osnutek. 

Novost v Osnutku zakona 
o denarnem sistemu pomeni 
le poglavje o udeležencih v 
denarnem sistemu. Z osnut- 
kom zakona je namreč dolo- 
čeno, da so to temeljne in 
druge organizacije združene- 
ga dela; da smejo le-te oprav- 
ljati vse denarne in kreditne 
posle z dinarskimi plačilnimi 
sredstvi; se med seboj zadol- 
ževati in odobravati kredite; 
izdajati, kupovati in prodaja- 
ti vrednostne papirje; dajati 
garancije za kreditne in dru- 
ge posle. 

V Osnutku zakona je nada- 

lje določeno, da temeljne or- 
ganizacije združenega dela 
vse bančne, kreditne in de- 
narne posle opravljajo po in- 
terni banki. 

Določeno je tudi, da lahko 
temeljne in druge organizaci- 
je združenega dela, samoupra- 
vne interesne skupnosti, in- 
terne banke m druge družbe- 
ne pravne osebe združujejo 
sredstva in delo ter ustano- 
vijo temeljne in združene 
banke. 

V Osnutku zakona je dolo- 
čeno, da se lahko temeljne 
in druge organizacije združe- 
nega dela, interesne skupno- 
sti, banke in druge družbene 
pravne osebe združujejo in 
ustanovijo specializirano ban- 
ko za kreditiranje izvoza in 
zavarovanje izvoznih poslov. 

Podrobnejše določbe o de- 
javnosti bank so dane v 
Osnutku zakona o temeljih 
bančnega sistema, katerega 
prikaz prav tako objavljamo 
v tej številki glasila. 

Delegati v Zboru republik 
in pokrajin Skupščine SFRJ 
bodo na eni prihodnjih sej 
obravnavali Osnutek zakona 
o prenehanju veljavnosti Za- 
kona o prispevkih za obnovo 
in izgradnjo Skopja, ki ga je 

Zvezni izvršni svet poslal 
Skupščini SFRJ v obravnavo. 
Po določbah tega zakona so 
bila oblikovana tudi sredstva 
za obnovo Bosanske krajine 
po potresu oktobra 1969. 

Z Zakonom o deležu fede- 

racije pri obnovi Bosanske 
krajine je predvideno, da bo 
Skupščina SFRJ odpravila 
Zakon o prispevkih za ob- 
novo in gradnjo Skopja, ko 
federacija poravna svojo ob- 
veznost glede obnove Bosan- 
ske krajine. 

Z omenjenim Zakonom je 
bilo predvideno, da bo fede- 
racija sodelovala pri odpravi 
posledic, ki jih je v Bosanski 
krajini povzročil potres, s 
skupno 7.072 milijoni dinar- 
jev. Ker je bilo do 5. feburar 
ja 1976 na račun deleža To 
deracije vplačano 7.083 mili 
jona dinarjev, se predlaga iz- 
daja tega zakona, s čimer 
preneha obveznost, da bi se 
te prispevke še naprej plače- 
valo. 

Vendar pa bo od trenutke., 
ko je izpolnjena obveznost, 
federacije, do trenutka, ko 

bo ta zakon izdan, minilo še 
nekaj časa, tako da se bo 
na računu nabralo nekoliko 
več sredstev, kot p&. je bilo 
predvideno za globalni delež 
federacije. V skladu z Od- 
lokom o načinu obračunava- 
nja in vračanja zakonskih 
obveznosti, davkov in pri- 
spevkov iz osebnih dohod- 
kov delavcev v temeljnih or- 
ganizacijah združenega dela 
(»Uradni list SFRJ«, št. 
17/73) se bo iz tega viška 
vrnilo sredstva organizacijam 
združenega dela, ki so med 
1. 1975 poslovale z izgubo. 

Potem, ko bodo ta sred- 
stva voljena, SR F'ona in 
Hercegovina višek plačanega 
prispevka vplačala v dobro 
Skladov oziroma solidarnost- 
nih sredstev za odpravo po- 
sledic elementranih nesreč v 
posameznih republikah oziro- 
ma avtonomnih pokrajinah. 

IZPOLNJENE 

OBVEZNOSTI 

FEDERACIJE 

ZA OBNOVO 

BOSANSKE KRAJINE 

• Na račun deleža federacije pri obnovi 
Bosanske krajine je bilo do 
5. februarja 1976 vplačano skupaj 
7.083 milijonov dinarjev 
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Zvezna uprava 

USTANOVLJEN 

BO ZVEZNI KOMITE 

ZA ZAKONODAJO 

® Odpravlja se razlike glede urejanja 
pravice, dolžnosti in odgovornosti 
delavcev v zvezni upravi 

$ Z gibkejšo kadrovsko politiko bo mogoče 
zadoščevati specifičnim potrebam 
in zahtevam službe glede zagotavljanja 
ustreznega strokovnega kadra 

Zvezni izvršni svet je do- 
stavil Skupščini v obravnavo 
in sprejetje Predlog za izdajo 
zakona o spremembah in do- 
polnitvah Zakona o organiza- 
ciji in delovnem področju 
zveznih organov in zveznih 
organizacij, z Osnutkom za- 
kona (AS 321), ki bo na dnev- 
nem redu ene prihodnjih sej 
Zveznega zbora. 

Razlog za izdajo tega Za- 
kona je potreba, da se veljav 
ni Zakon uskladi z Ustavo 
SFRJ ter da se — do izdaje 
novega sistemskega zakona 
o zvezni upravi — nekatere 
veljavne zakonske določbe o 
zveznih upravnih organih in 
o zveznih organizacijah spre- 
meni in dopolni oziroma da 
se vgradi nekatere nove rešit- 
ve. 

NOVI ZVEZNI KOMITE 

Po izdaji Zakona o med- 
sebojnih razmerjih delavcev 
v združenem delu so ostali 
posamezni instituti na pod- 
ročju pravic, dolžnoti tn od- 
govornosti delavcev v zveznih 

upravnih organih neurejeni; 
omenjeni zakon namreč ureja 
ta vprašanja drugače in hkra- 
ti navaja, da bodo pravice in 
obveznosti delavcev v delov- 
nih skupnostih organov druž- 
benopolitičnih skupnosti ure- 
jene s posebnim zakonom. 
Tudi omenjena vprašanja bo- 
do urejena s sistemskim za- 
konom o upravi, vendar pa 
jih je treba začasno urediti 
s predloženim zakonom, s če- 
mer bi rešili probleme, ki 
se zdaj pojavljajo na tem 
področju. 

Z Osnutkom zakona je 
predvidena ustanovitev Zvea 
nega komiteja za zakonoda- 
jo kot samostojnega zvezne- 
ga upravnega organa. Ta ko- 
mite naj bi strokovno so- 
deloval v postopku priprav- 
ljanja zveznih zakonov in 
drugih predpisov ter sploš- 
nih aktov, ki jih Zvezni iz- 
vršni svet predlaga Skupšči- 
ni SFRJ, kakor tudi pred- 
pisov in splošnih aktov, ki 
jih izdaja Zvezni izvršni svet. 
Hkrati bi ta komite zago- 
tavljal metodološko enotnost 

in usklajenost teh predpisov 
in drugih splošnih aktov z 
Ustavo SFRJ in zveznimi za- 
koni. 

Nadalje bi bila funkcija te- 
ga organa omogočati sodelo- 
vanje ustreznih republiških 
in pokrajinskih organov pri 
pripravljanju zveznih ziakonov 
ter spremljati stanje zvezne 
zakonodaje in dajati mnenia 
ter predloge o vprašanjih, ki 
so pomembna za gradnjo 
zvezne zakonodaje in enot- 
nih temeljev pravnega siste- 
ma. 

Predvideno je, da bodo od- 
pravljene določbe, s kateri- 
mi sta zdaj urejena status 
in delovno področje Direkci- 
je Jugoslovanske proste cone 
v Solunu, kajti nehala je ve- 
ljati mednarodna pogodba, 
na podlagi katere je omenje- 
na direkcija delov 'i; isto 
velja glede določb o Jugoslo- 
vanski komisiji za sodelova- 
nje z Mednarodno organiza- 
cijo dela, kajti po ustanovitvi 
Zveznega komiteja za delo in 
zaposlovanje ta komisija ni 
več potrebna. 

BOLJŠA KADROVSKA 
POLITIKA 

Vnaša se nove določbe, ki 
naj pripomorejo, da se bo 
delovna mesta učinkoviteje 
zasedalo in da bo zagotovlje- 
na boljša kadrovska struk- 
tura. V zvezi s tem je določe- 
no, da se sme delavce spre- 
jemati izjemoma tudi brez 
javnega razpisa, če gre za 
delovna mesta, na katerih se 
opravlja zadeve, ki zahtevajo 
spričo svoje narave ter od 
govornosti za njihovo izvrše- 
vanje ali zavoljo drugih po- 
sebnih delovnih pogojev po- 

sebno strokoven in zaupen 
kader, o čemer odloča Zvezni 
izvršni svet. 

Z Osnutkom se ureja tudi 
pridobitev lastnosti deiavca v 
diplomatskih in konzularnih 

. nredstavništvih Jugoslavije « 
tujini za določen čas, kadar 
se izjemoma pokaže potreba, 
da se za določene naloge in 
zadeve angažira delavec 
ustrezne strokovnosti, ki si- 
cer ni v stalnem sestavu de- 
lavcev Zveznega sekretariata 
za zunanje — zadeve. To je 
izjema v pravilu, da se last- 
nost delavca v zveznih uprav- 
nih organih pridobi za ne- 
določen čas. 

Nadalje je predvideno, da 
se lahko delavca tudi brez 
njegovega soglasja razporedi 
v drug zvezni upravni organ 
oziroma zvezno organizacijo 
na delovno mesto, ki ustreza 
njegovi strokovni izobrazbi in 
drugim delovnim sposobno- 
stim, če to zahtevajo poseb- 
ne potrebe službe; predvide- 
no pa je tudi, da lahko dž 
delavca na razpoloženje funk- 
cionar s svojo odločbo po- 
tem ko dobi Zveznega izvr- 
šnega sveta. 

Takšen način razporejanja 
delavcev naj bi pripomogel 
k ustreznejši razporeditvi 
kadrov ob določenem var- 
stvu delavcev. Razporediti 
jih je mogoče le na delovno 
mesto, ki ustreza njihovi 
strokovni izobrazbi in dru- 
gim delovnim sposobnostim. 
Če z odločbo o razporeditvi 
niso zadovoljni, še imajo pra- 
vico pritožiti na Zvezni izvrš- 
ni svet. Takšna kadrovska 
politika bo omogočila, da bo 
zadoščeno specifičnim potre 
bam in zahtevam službe gle- 
de zagotavljanja ustreznega 
strokovnega kadra. 
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POMEMBNE NALOŽBE 

V MODERNIZACIJO 

LETALSKE 

METEOROLOGIJE 

# V naslednjih petih letih bo porabljeno 
več kot 122 milijonov dinarjev za nakup 
nove meteorološke opreme, šolanje 
kadrov in nakup telekomunikacijskih 
naprav, ki se jih ne izdeluje v naši državi 

Zvezni izvršni svet je po- 
slal Skupščini SFRJ Osnutek 
zakona o določitvi skupnega 
zneska sredstev za finanoira- 
nje programa razvoja in mo- 
dernizacije letalske meteoro- 
logije v Jugoslaviji v ob- 
dobju od 1. 1976 do 1980. 

S tem zakonom, za katere- 
ga je pristojen Zbor republik 
in pokrajin, je predvideno, 
da se v naslednjih petah le- 
tih iz Proračuna federacije 

vloži v razvoj letalske mete- 
orologije 122,4 milijona di- 
narjev, od tega v devizah 
50,5 milijona dinarjev. 

V Osnutku zakona je pred- 
videno, da se v 1. 1976 zago- 
tovi 9 milijonov dinarjev, v 
1. 1977 — 32 milijonov, v 1. 
1978 — 31,6 milijona, v 1. 
1979 — 25,7 milijona, v zad- 
njem, t.j. 1. 1980 pa 24 mili- 
jonov dinarjev. 

Vsa ta sredstva bi porabi- 
li za nadomestitev dotrajane 
opreme, šolanje kadrov, na- 
kup opreme za meteorološke 
meritve in opazovanja na le- 
tališčih ter za nakup teleko- 
munikacijskih naprav, ki se 
jih ne izdeluje v naši državi. 
To je potrebno zavoljo tega, 
ker se je Zvezni hidromete- 
orološki zavod, s tem pa tu- 
di Proračun federacije, zna- 
šel pred velikimi materialni- 
mi obveznostmi, kajti služba 
letalske meteorologije, ki jo 
je prevzel od republiških za- 
vodov, je bila v zelo slabem 
stanju. 

Da bi čim prej zagotovili 
pogoje, ki so potrebni so- 
dobnemu hitremu letalstvu, 
je Zvezni hidrometeorološki 
zavod že organiziral vrsto ve- 
likih akcij, ki so življenjske- 

ga pomena za varno in eko- 
nomično delovanje letalstva 
(izdelal programe za radar- 
sko pokrivanje Jugoslavije 
in sosednjih držav z letal- 

- skimi meteorološkimi posta- 
jami, deloma že namestil so- 
dobne naprave, s katerimi je 
izključena subjektivnost člo- 
veka pri odčitavanju merskih 
vrednosti, namestil teleprin- 
terske linije do vseh leta- 
lišč itn.). 

Iz sredstev, ki so predvi- 
dena v Osnutku zakona, se 
bo v naslednjih petih letih 
financiralo, poleg moderniza- 
cije objektov letalske mete- 
orologije na obstoječih leta- 
liščih, tudi nakup opreme za 
letališča, ki se jih bo odprlo 
v tem obdobju — v Nišu, 
Novem Sadu, Somboru in 
na Zlatiboru. 

CZ URADNI LIST PRIPOROČA: 

VOLILNI IMENIK, ki je prirejen za volitve članov 
delegacij, za glasovanje o izvolitvi članov DPZ, za na- 
domestne volitve, za glasovanje o odpoklicu, za glaso- 
vanje o referendumu, o uvedbi samoprispevka itd., 
kakor tudi za volitve v delavske svete (oziroma organe 
upravljanja TOZD in drugih temeljnih samoupravnih 
organov in temeljnih skupnosti) in 

OVITKE za volilne imenike, ki vsebujejo osnovna 
navodila za izpolnjevanje volilnih imenikov in naslovne 
strani ovitka za volilne imenike. 

STANOVANJSKI PREDPISI 4 — obravnavajo sa- 
moupravne stanovanjske skupnosti (zakon z izredno 
obširnim m poglobljenim komentarjem k posameznim 
členom), samoupravni sporazum o ustanovitvi in statut 
stanovanjske skupnosti kakor tudi zvezo stanovanjskih 
skupnosti SRS. 

STANOVANJSKI PREDPISI S — vsebujejo zakon 
o gospodarjenju s stanovanjskimi hišami v družbeni 
lastnini (hišni sveti) z obsežnim komentarjem, zakon 
o stanovanjskih zadrugah ter uvodna pojasnila k ome- 
njenima zakonoma. 

ZAKONI Z UVODNIMI POJASNILI 

— sodišča združenega dela; 

— o medsebojnih razmerjih delavcev v 
združenem delu in o delovnih razmerjih 
MED DELAVCI IN ZASEBNIMI DELODAJALCI TER 
O ZAPOSLOVANJU IN ZAVAROVANJU ZA PRIMER 
BREZPOSELNOSTI; 

— O LJUDSKI OBRAMBI IN O VOJAŠKI OBVEZ- 
NOSTI; 

— O SAMOUPRAVNEM SPORAZUMEVANJU IN 
DRUŽBENEM DOGOVARJANJU, O MERILIH ZA RAZ- 
POREJANJE DOHODKA IN ZA DELITEV ZA OSEB- 
NE DOHODKE; 

— O NOTRANJIH ZADEVAH; 

— PRAVILNIK O STROKOVNEM IZPOPOLNJEVA- 
NJU ZDRAVSTVENIH DELAVCEV, 
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ANALIZE IN OCENE 

EKONOMSKA STABILIZACIJA - NEIZOGIBEN 

POGOJ ZA SKLADEN DRUŽBENI RAZVOJ 

® V središču naše razvojne politike bodi vsestranska graditev socialističnih 
samoupravnih odnosov na podlagi nove Ustave, hiter in skladen razvoj 
proizvajalnih sil, učinkovito gospodarjenje in stabilna rast standarda 

• Določiti sankcije za kršitev začrtane investicijske politike 

• Reševanje problema zaposlovanja — ena temeljnih nalog našega razvoja 

• Gibanje osebnih dohodkov in drugih prejemkov prebivalstva bolj neposredno 
povezati z naraščanjem življenjskih stroškov 

® Storiti nujne ukrepe za spodbujanje občanov, da vlagajo v gradnjo stanovanj 

Delegatom v Skupščini 
SFRJ so dostavljena števil- 
na gradiva, ki so jim omo- 
gočila vsestransko in argu- 
mentirano razpravo o Osnut- 
ku družbenega plana Jugo- 
slavije za obdobje od leta 
1976 do 1980. 

Med drugim so sprejeli tudi 
poseben dokument o politn- 
ki ekonomske stabilizacije. 
Zvezni svet za gospodarski 
razvoj in ekonomsko politi- 
ko navaja, da je to obširro 
gradivo pripravil zato, da bi 
se ugotovilo in začrtalo 
ustrezne ukrepe in rešitve, 
ki jih je treba vgraditi v go- 
spodarski sistem, v srednje- 
ročno razvojno politiko ter 
v tekočo ekonomsko politi- 
ko. Na tej podlagi bi se v 
naslednjem obdobju mogli 
lotiti učintoorvitejšega in traj- 
nejšega urejanja problemov 

nestabilnosti in inflacije, ki 
so že dlje navzoči v našem 
gospodarstvu. 

Delo na tem dokumentu je 
potekalo vzporedno z delom 
na Družbenem planu Jugo- 
slavije, na sistemskih rešit- 
vah in na Resoluciji o te- 
meljih politike ekonomskega 
in socialnega razvoja Jugo- 
slavije v letu 1976. Pri tem 
se je prizadevalo, da bi se 
vse te dokumente med se- 
boj kar najbolj uskladilo. 

Po podrobni analizi dose- 
danjega razvoja in osnov- 
nih problemov ekonomske 
strukture in proizvajalnih sil 
so v dokumentu Zveznega 
sveta za gospodarski razvoj 

p-konomsko politiko obde- 
lana merila politike ekonom- 
ske stabilizacije, o čemer je 
govor v tem prikazu. 

OSNOVNE SMERI RAZVOJA 

Izhajajoč od trajnih ciljev 
našega družbenoekonomske- 
ga razvoja in od problemov 
oziroma objektivnih razmer, 
v katerih se bo razvijala na- 
ša država, dokument Zvezne- 
ga sveta za gospodarski raz- 
voj in ekonomsko politiko 
navaja, da morajo biti. v 
središču razvojne politike: 
1. vsestranska graditev soci- 

alističnih samoupravnih od- 
nosov na podlagi nove Usta- 
ve; 2. ekonomska stabilizaci- 
ja kot neizogiben pogoj za 
dolgoročen nagel in skladen 
razvoj proizvajalnih sil, za 
učinkovito gospodarjenje in 
stabilno rast standarda ter 
3. enakopravno vključevanje 
našega gospodarstva v med- 
narodno delitev in povezova- 
nje dela. 

I ZVEZNI SVET ZA GOSPODARSKI RAZVOJ IN 
I EKONOMSKO POLITIKO — POLITIKA EKO- 
1 NOMSKE STABILIZACIJE — K AS 141 

Kar zadeva prednosti v po- 
litiki gospodarskega razvoja, 
dokument našteva v glavnem 
načela in smeri, o katerih je 
bil govor pri usklajevanju 

POLITIKA INVESTIRANJA 

Na podlagi razvojne usme- 
ritve, ki je izdelana, in zato, 
da bi se uskladilo ravnanje 
vseh subjektov gospodarjenja 
ter kroženje in povezovanje 
sredstev akumulacije, ki ie 
zdaj razpršena in pičla, so 
oblikovana skupna merila za 
politiko investiranja. Tako je 
med drugim rečeno, da mo- 
ra proizvodnja na podlagi no- 
vih investicij pripomoči k 
odpravljanju neskladij v 
družbeni reprodukciji in k 
temu, da se bodo organiza- 
cije združenega dela v večji 
meri enakopravno vključeva- 
le v mednarodno delitev in 
povezovanje dela. 

Posebej je poudarjeno, da 
morajo investicije pripomoči 
tudi k ustvarjanju delovnih 
razmer, ki ustrezajo dejan- 
skim in -dolgoročnim intere- 
som ter' potrebam delovnih 
ljudi ter da morajo zagotav- 
ljati delavcem varnost pri 
delu, prebivalstvu pa varstvo 
okolja in naravnih življenj- 
skih pogojev. 

In končno je poudarjeno, 

STANOVANJSKA POLITIKA 

Stanovanjska politika je gradnja stanovanj, visoke ce- 
spričo vrste nerešenih veli- ne itn.) dobila posebno me- 
kih problemov (počasna sto v dokumentu o politiki 

stališč o prvem delu Osnut- 
ka družbenega plana Jugosla- 
vije v delovnih telesih Zbo- 
ra republik in pokrajin 
Skupščine SFRJ. 

da je treba opredeliti meha- 
nizem obveznosti in ravna 
nja investitorjev, pri čemer 
naj bi se izhajalo od tega, 
da ni mogoče avtomatično 
jamčiti uporabe nobenega 
dejavnika proizvodnje ali vi- 
ra sredstev za financiranje 
investicij. Poudarjeno je tu- 
dii, da naj bi družbenopoli- 
tične skupnosti predpisale 
sankcije za kršitev predpisa- 
nih obveznosti v ravnanju in- 
vestitorjev, zlasti v primerih, 
ko gre za investicije, ki ob- 
remenjujejo plačilno bilanco 
države ali ki neugodno vpli- 
vajo na njeno obrambno pri- 
pravljenost. 

Zatem so v dokumentu ze- 
lo podrobno obdelani proble- 
mi razvoja in investiranja v 
osnovna gospodarska področ- 
ja in panoge (energetika, 
proizvodnja hrane, gozdar- 
stvo, proizvodnja surovin in 
reprodukcijskega materiala, 
razvoj strojegradnje, promet- 
ni sistem, uresničevanje poli- 
tike hitrejšega razvoja go- 
spodarsko manj razvitih re- 
publik in SAP kosova). 
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ekonomske stabilizacije. Med 
drugim se vztraja na ukre- 
pih, s pomočjo katerih naj 
bi se znova spodbudilo di- 
namiko naložb občanov v 
gradnjo stanovanj. Med temi 
ukrepi naj bi bilo: 

— spodbujanje namenskega 
varčevanja za stanovanje ta- 
ko, da bi se ohranilo realno 
vrednost takšnih hranilnih 
vlog; v 

— kreditna politika poslov- 
nih bank, ki bo usmerjena v 
mobiliziranje sredstev obča- 
nov; dodatni krediti in ugod- 
nosti za varčevalce, ki se 
opredelijo za zasebno stano- 
vanjsko gradnjo; 

— spodbujanje naših zdom- 
cev, da svoje prihranke za 
nakup ali gradnjo stanovanja 
prenesejo v domovino; 

— znižanje davka na pro- 
met domačega gradbenega 
materiala ter osnove za da- 
vek od skupnega dohodka 
občanov (za del, ki se ga 
vloži v stanovanjsko gradnjo 
ali varčevanje oziroma, ki 
gre za odplačilo kredita, na- 
menjenega reševanju svojih 
stanovanjskih potreb); 

HITREJŠE ZAPOSLOVANJE 

Čeprav je bila v minulem 
obdobju dosežena visoka 
stopnja zaposlovanja (4,4 od- 
stotka letno), nenehno nara- 
šča število oseb, ki iščejo 
zaposlitev (med njimi je ve- 
liko kvalificiranih in visoko- 
kvalificiranih delavcev). K 
temu velja pristaviti, da je 
bilo konec leta 1074 okrog 
milijon naših državljanov za- 
časno zaposlenih v tujini. 
Ob navajanju teh podatkov 
in njihovih negativnih posle- 
dic je v dokumentu o poli- 
tiki ekonomske stabilizacije 
poudarjeno, da je reševanje 
problema zaposlovanja med 
osnovnimi nalogami našega 
razvoja. Da bi se ta problem 
začelo reševati na ^zadovoljiv 
način, je predvsem treba za- 
gotoviti relativno dinamično 
gospodarsko rast. Poleg tega 
je treba v naslednjem ob- 
dobju posvetiti mnogo več 
pozornosti kadrovski politiki 
v združenem delu in smotr- 
nemu usmerjanju strokovnih 
kadrov v neposredno materi- 
alno proizvodnjo. Pri tem je 
posebno pomembna vloga si- 

Rast družbene produktiv- 
nosti dela in zvečanje učin- 
kovitosti gospodarjenja so 
zelo pomembni dejavniki sta- 

— odprava davka na sta- 
novanje ali stanovanjsko hi 
šo v zasebni lastnini dokler 
se ne odplača kredit ali vsaj 
za prvih deset let; 

— uvedba delne etažne la- 
stnine; 

— postopno povečanje sta- 
narine ob diferenciranem 
subvencioniranju stanarine 
gospodinjstvom z manjšimi 
dohodki. 

Tudi razvoj »malega gospo- 
darstva« je dobil ustrezno 
mesto. Gre za različne obli- 
ke organizacij, ki se ukvar- 
jajo z drobno industrijsko 
ali obrtno proizvodnjo ofciro- 
ma opravljanjem storitev. 
Takšne dejavnosti bi bilo 
mogoče opravljati v organi- 
zacijah združenega dela, v 
tako imenovanih pogodbenih 
organizacijah združenega de- 
la, pa tudi v različnih obli- 
kah dela s sredstvi v zaseb- 
ni lastnini občanov. Skladnej- 
ši razvoj »malega gospodar- 
stva« bi pripomogel k temu, 
da bi bilo tržišče raznih iz- 
delkov in storitev bogatejše 
in raznovrstnejše. 

stema izobraževanja in deli- 
tve osebnih dohodkov. 

Poudarjeno je, da je mogo- 
če problem zaposlovanja omi- 
liti tudi z določenimi ukrepi 
davčne politike ter z ustrez- 
nim sistemom kontrole dela 
prek polnega delovnega ča- 
sa, dopolnilnega dela, dela 
upokojencev in oseb, ki so 
izpolnile pogoje za upokoji- 
tev, delovnih pogodb in dela 
v dveh organizacijah združe- 
nega dela. Na ta način bi se 
v posameznih regijah in de- 
javnostih ustvarilo dodatne 
možnosti za nove zaposlitve. 

Prožnejši odnos do dela s 
sredstvi v zasebni lastnini 
ter do dela na zasebnih kme- 
tijskih gospodarstvih je prav 
tako ena od možnosti, da se 
zmanjša pritisk na delovna 
mesta v družbenem sektorju. 
Poudarjeno je, da bi z uve- 
dbo novih oziroma z razši- 
ritvijo veljavnih oblik pokoj- 
ninskega in invalidskega za- 
varovanja za te kategorije 
delovnih ljudi precej omilili 
zdajšnje vprašanje zaposlo- 
vanja. 

bilnejšega in dinamične j šega 
razvoja sleherne, pa tudi na- 
še samoupravne družbe. Ker 
smo tudi v tem pogledu 

pred velikimi problemi, je v 
dokumentu našteta vrsta po- 
gojev, kj bi'jih veljalo zago- 
toviti v vseh fazah družbene 
reprodukcije in v vseh obli- 
kah združenega dela. 

Med temi pogoji je pose 
bej podčrtano ustvarjanje 
večjega dohodka z večjo pro- 
duktivnostjo dela in z bolj 
učinkovitim gospodarjenjem, 

V poglavju, ki je posveče- 
no problemom planiranja in 
kriterijem za krepitev repro- 
dukcijske sposobnosti gospo- 
darstva, je posebej poudarje- 
no, da je treba zagotavljati 
racionalno ravnanje vseh sub- 
jektov odločanja o razvoju 
in gospodarjenju. V ta na- 
men je nujno zagotoviti, da 
se bo plane usklajevalo na 
vseh ravneh, tako znotraj re- 
produkcijskih celot kot med 
združenim delom in družbe- 
nopolitičnimi skupnostmi. 

Plani republik in pokrajin 
dobivajo v novem procesu 
planiranja poseben pomen. 
Glede na to, da izražajo po- 
seben interes, ki ga imajo 
delavci v združenem delu za 

Pri kriterijih za krepitev 
reprodukcijske sposobnosti 
gospodarstva je postavljen v 
ospredje dohodek organizacij 
združenega dela kot realna 
kategorija. To pomeni, da je 
mogoče razporediti po posa- 
meznih oblikah porabe le ti- 
sto, kar je ustvarjeno z de- 
lom. 

V dokumentu je poudarje- 
no, da je odločno odpravlja- 
nje deficitnega financiranja 
družbene reprodukcije tesno 
povezano z uresničevanjem 
načela, da združeno delo de- 
jansko odloča o celotnem do- 
hodku. Zato je predlagano, 
naj se z zakonom predpiše 
kazni za cirkuliranje fiktiv- 
nih faktorjev ter za sestav- 
ljanje lažnih zaključnih raču- 
nov. In sicer naj se te kazni 

Podatki o dosedanjem ob- 
likovanju in delitvi sredstev 
za osebno porabo kažejo, da 
je treba — kot je poudarje- 
no v dokumentu o politiki 
ekonomske stabilizacije — 

kar pomeni ustreznejše vred- 
notenje rezultatov dela (ki 
ga doslej pogostoma ni bilo). 

Tudi naložbe v razvoj in 
uporabo znanja ter informa- 
cij so dejavnik, ki prispeva 
k boljšemu in skladnejšemu 
razvoju vse družbe. V tej 
smeri bo vplivalo tudi spod- 
bujanje izumitelj stva in no- 
vatorstva. 

doseganje smotrov in izvaja- 
nje nalog razvoja republike 
oziroma avtonomne pokraji- 
ne, v procesu planiranja ne 
bi smelo biti bistvenih raz- 
lik med temi plani ter skup- 
no politiko razvoja, ki je za- 
črtana na podlagi skupno 
opredeljenih materialnih 
možnosti države. 

Pri našem planiranju je 
treba upoštevati tudi analize 
gibanj in sprememb v sve- 
tu, se pravi, vpliiv, ki ga ima- 
jo na našo državo. Zato je 
nujno, da se vse, nosilce od- 
ločanja na različnih ravneh 
nenehno obvešča o aktualnih 
vidikih družbenoekonomskih 
gibanj v svetu. 

ne le predpiše, marveč tudi 
strogo in striktno izvaja. 

Podrobno so obdelani 
ukrepi, s katerimi naj bi se 
okrepilo družbeno akcijo 
varčevanja v vseh okoljih 
ter ustvarjanje pogojev za 
krepitev reprodukcijske in 
akumulacijske sposobnosti 
organizacij združenega dela. 
In na koncu je poudarjeno, 
da je treba s samoupravnimi 
sporazumi in družbenimi do- 
govori ustvarjati skupne re- 
zerve oziroma določati nji- 
hov namen in način uprav- 
ljanja, tako da bodo podre- 
jene skupnim interesom 
združenega dela ter družbe- 
nopolitičnih skupnosti za 
ustvarjanje optimalnih re- 
zerv. 

pri delitvi, zlasti namenski, 
bolj kot doslej upoštevati 
merila družbene lastnine pro- 
izvajalnih sredstev in družbe- 
nega značaja dohodka, ter 
upoštevati tudi merila druž- 
bene produktivnosti dela. 

VEČ VREDNOTENJA REZULTATOV DELA 

OBLIKOVANJE IN DELITEV SREDSTEV 
ZA OSEBNO PORABO 

KREPITEV REPRODUKCIJSKE SPOSOBNOSTI 
GOSPODARSTVA 

PLANIRANJE V NOVIH RAZMERAH 
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V dokumentu se navaja, da 
je treba preseči neenakopra- 
ven položaj posameznih or- 
ganizacij združenega dela, 
dejavnosti in področij v pro- 
cesu družbene reprodukcije 
(bodisi da gre za nezasluže- 
no ugoden, monopolen polo- 
žaj, bodisi da ni mogoče do- 
segati cen in dohodka, ki bi 
bil sorazmeren vloženemu ži- 
vemu in minulemu delu). 

Glede na pouk, ki smo ga 
dobili z izkušnjami, se av- 
torji dokumenta o politiki 
ekonomske stabilizacije zav- 
zemajo za to, da bi sistem 
delitve dohodka izpopolnili z 
instrumenti, ki bodo negati- 
ven vpliv inflacije na struk- 
turo osebnih dohodkov kar 
najbolj zmanjšali, se pravi 
instrumente, ki bodo mnogo 
bolj razvijali merila dela. To 
pomeni prizadevanje za iz- 

grajevanje instrumentov, s 
pomočjo katerih bi se giba- 
nje nominalnih osebnih do- 
hodkov zaposlenih in drugih 
prejemkov prebivalstva (po- 
kojnine, invalidnine in dru- 
go) bolj neposredno povezo- 
valo z doseženim poveča- 
njem življenjskih stroškov. 
Predlagano je, da se uvede 
sistem nadomestil na podlagi 
periodičnih in skupno dogo- 
vorjenih indeksov gibanja 
življenjskih stroškov. 

Poudarjeno je tudi, da ve- 
lja ukrepe za zavarovanje 
osnovnega življenjskega stan- 
darda (v okviru solidarnosti 
delavcev v združenem delu) 
zelo natančno opredeliti ter 
jih uporabljati selektivno, da 
bi solidarnostna sredstva — 
v katerikoli obliki — izkori- 
ščali samo tisti, ki so zares 
prizadeti. 

SPREMEMBE V FINANCIRANJU SKUPNIH 
IN SPLOŠNIH POTREB 

Uspešno izvajanje politike 
ekonomske stabilizacije ter- 
ja, da sredstva za delo in 
razvoj družbenih dejavnosti 
v naslednjem obdobju raste- 
jo počasneje od narodnega 
dohodka in dohodka dajal- 
cev sredstev, pri čemer naj 
bi se ta sredstva smotrneje 
trošilo. V dokumentu so za- 
tem podrobno našteti ukre- 
pi, ki naj bi jih uporabili, 
da bi se zagotovilo takšno 
usmeritev (usklajevanje sta- 
lišč v zvezi z usklajevanjem 
te celotne sfere s sedanjimi 
družbenoekonomskimi raz- 
merami in z ustavnimi do- 
ločbami, zboljševanje plani- 
ranja razvoja družbenih de- 
javnosti, dogovorno določa- 
nje splošne bilance za skup- 
no in splošno porabo, dolo- 
čanje in družbeno verificira- 
nje vrstnega reda pri zado- 
ščanju splošnim družbenim 
potrebam itn.). 

Nadalje je poudarjeno, da 
ustavna preobrazba družbe- 
nih dejavnosti terja tudi 
spremembe v sistemu finan- 
ciranja skupnih in splošnih 
družbenih potreb. V tem 
smislu so obdelana načela, 
na katerih naj bi temeljilo 

izvajanje nove politike finan- 
ciranja družbenih dejavnosti. 

Davčna politika mora biti 
v naslednjem obdobju bolj 
odvisna od ekonomske stabi- 
lizacije in razvojne politike. 
Predlaga se, naj bi hitreje 
prešli na obdavčevanje po- 
slovnega uspeha, pri čemer 
bi kategorija bruto dohodka 
na pogojnega delavca mora- 
la postati eno izmed osnov- 
nih meril za uspešnost po- 
slovanja organizacij združe- 
nega dela, s tem pa tudi me- 
rilo politike izdajanja sred- 
stev za zadoščanje splošnim 
družbenim potrebam. Enak 
je smoter tudi pri drugih 
spremembah davčne politike 
(obdavčevanje monopolskega 
dobička, doslednejša uporaba 
prometnega davka, dodatno 
obdavčenje premoženja, pred- 
metov luksuznega standarda 
itn.). 

Glede financiranja federa- 
cije in drugih družbenopoli- 
tičnih skupnosti je predlaga- 
no, naj bd temeljilo na sta- 
bilnih virih dohodkov ter da 
se prepreči nastajanje obvez- 
nosti, za katere ni zagotov- 
ljenih ustreznih sredstev. 

DELOVANJE IN ORGANIZACIJA TRGA 

Podrobnejše oblikovanje 
enotnosti jugoslovanskega tr- 
ga, celovita določitev pogo- 
jev in procesov, ki ga opre- 
deljujejo, ter načina in rav- 
nanja v procesu organizira- 
nja tega trga je ena izmed 
osnovnih nalog, ki jih za- 

stavlja politika ekonomske 
stabilizacije. 

Ob analizi zdajšnjega sta- 
nja je v dokumentu o poli- 
tiki ekonomske stabilizacije 
podana vrsta sugestij glede 
ukrepov, ki bi jih veljalo 
storiti. Tako je med drugim 

opozorjeno, da je treba po- 
vezovati proizvodno in pro- 
metno področje, boljše orga- 
nizirati oskrbo mest ter in- 
dustrijskih središč, ustvariti 
zadostne materialne rezerve 
in učinkovito organizirati po- 
trošnike. 

Posebna pozornost je od- 
merjena instrumentom za iz- 
vajanje sedanjega in za opre 
delitev novega sistema cen. 

V tem sklopu je podčrtan 
pomen določanja politike cen 
od strani družbenopolitičnih 
skupnosti, ki naj bi še na 
vseh ravneh dogovarjale o 
skupnih interesih ter ciljih 
ekonomskega in socialnega 
razvoja oziroma posebej ra- 
čunale s svojo odgovornostjo 
za zagotavljanje enotnosti ju- 
goslovanskega trga in za ure- 
sničevanje politike ekonom- 
ske stabilizacije. 

STRATEGIJA EKONOMSKIH ODNOSOV S TUJINO 

Spričo zelo zapletenih in 
po svojem učinku neugodnih 
razmer na svetovnem trgu 
moramo obdelati strategijo 
razvoja naših ekonomskih od- 
nosov s tujino. Temu je v 
dokumentu Zveznega sveta za 
gospodarski razvoj in eko- 
nomsko politiko odmerjena 
ustrezna pozornost. 

Zavzemajoč se za dosledno 
izvajanje načela enakopravno- 
sti v ekonomskem sodelova- 
nju z drugimi državami, av- 
torji dokumenta opozarjajo 
na specifične naloge, ki jih 
ima naša država v sklopu 
skupnega boja neuvrščenih 
držaiv za spremembo seda- 
njih mednarodnih ekonom- 
skih odnosov. 

Na podlagi vsega omenje- 
nega so izdelani strateški 
kriteriji ekonomske neodvi- 
snosti naše države glede vr- 

ste področij (proizvodnja 
strateških surovin in razvoj 
osnovne prometne infrastruk- 
ture, obdelava strategije 
strukturnega in regionalnega 
povezovanja naše države s 
svetom, usmerjanje sredstev 
za razvoj, s katerim se kar 
najbolj pripomore k ovred- 
notenju domačega dela in re 
sursov, izdelava in izvajanje 
sanacijskega programa za de- 
vizno poslovanje naših bank, 
izdelava programa za nado- 
meščanje uvoza itn.). 

Dokument o politiki eko- 
nomske stabilizacije vsebuje 
tudi kriterije za zadolževanje 
v tujini. Nadalje je poudar- 
jeno, da je treba spremeniti 
sedanji status in organizaci- 
jo zunanjetrgovinske mreže. 
Na koncu je opozorjeno na 
oblike kompleksne zaščite 
domače proizvodnje, ki do- 
slej niso bile dovolj uporab- 

NOSILCI POLITIKE EKONOMSKE STABILIZACIJE 

Delavci v združenem delu 
so Osnovni nosilci aktivnosti, 
ki naj zagotovi stabilnejše 
razmere v gospodarstvu in 
družbi, je rečeno v doku- 
mentu. Le-ti so namreč druž- 
benoekonomsko najbolj zain- 
teresirani za ekonomsko sta- 
bilizacijo, poklicani pa so tu- 
di, da zagotovijo čim stabil- 
nejše razmere za svoj razvoj. 

Te smotre lahko delavci v 
združenem delu dosežejo 

prek različnih oblik horizon- 
talnega in vertikalnega pove- 
zovanja ter prek delegatske- 
ga sistema. Poudarjeno je, 
da delavci v združenem delu 
le na ta način postanejo os- 
novni dejavnik v oblikova- 
nju in izvajanju politike sta- 
bilnega in dinamičnega go- 
spodarskega ter socialnega 
razvoja v vseh okoljih in na 
vseh ravneh družbene repro- 
dukcije. 

SPREJEMAMO NAROČILA ZA: 

PRAVDNI POSTOPEK univ. prof. dr. Jožeta Juharta 
z dopolnitvami, ki sta jih pripravila Lojze Ude, sodnik 
Vrhovnega sodišča SRS in Dragica Wedam-Luki6, asi- 
stentka pravne fakultete v Ljubljani glede na novele 
zakona s sodno prakso, navedbo književnosti ter s 
stvarnim kazalom. 

STANOVANJSKI PREDPISI 5 - zakon o gospo- 
darjenju s stanovanjskimi hišami v družbeni lastnini 
s komentarjem dr. Mira Sajeta ter zakon o stanovanj- 
skih zadrugah. 

CZ URADNI LIST SRS, Ljubljana. 
Veselova U, p. p. 379/VII 
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IZ DELA ZVEZNEGA IZVRŠNEGA SVETA 

ZAGOTAVLJATI POGOJE ZA ZAPOSLOVANJE 

POVRATNIKOV 

• Hitrejša in stabilnejša rast zaposlenosti v državi je osnovni pogoj za zmanjševanje 
nezaposlenosti kot dejavnika, ki je v veliki meri vplival na odhajanje naših 
delavcev v tujino 

O Organizacije združenega dela so osnovni nosilci obveznosti glede ustvarjanja 
pogojev za zaposlovanje povratnikov 

® Enaki pogoji za zaposlovanje občanov, ki iščejo zaposlitev doma, in za povratnike 
iz tujine 

MILIJON JUGOSLOVANOV NA DELU V TUJINI Zvezni ievršni svet je spre- 
jel Program ukrepov in ak- 
cij za postopno vračanje ju- 
goslovanskih zdomcev in za 
njihovo delovno angažiranje 
v domovini. Ta program, ki 
ga je pripravil Zvezni ko- 
mite za delo in zaposlovanje, 
pomeni osnovo, ki se jo bo 
dopolnjevalo z ukrepi in na- 
logami iz Družbenega plana 
Jugoslavije za obdobje od 
1. 1976 do 1980 ter z ukrepi 

TREBA JE AKCIJE VSEH 

Program opozarja na nav- 
zočnost in aktualnost ševi)' 
nih vprašanj in problemov 
na področju razvoja in za- 
poslovanja, na njihovo med- 
sebojno povezanost in na 
glavne smeri, v katerih je 
treba iskati konkretne rešit- 
ve, da bi na ta način vzpod- 
budil vse družbene sile in 
dejavnike, da se odločneje 
in bolj organizirano lotevajo 
reševanja teh vprašanj in 
problemov, upoštevajoč, da 
so na posameznih področjih 
nujne tudi specifične rešitve. 

V minulem obdobju je bila 
storjena vrsta ukrepov za to, 
da bi se načelo o začasnem 
zaposlovanju jugoslovanskih 
državljanov v tujini popolneje 
uresničevalo, se pravi za to, 

in nalogami iz aikcijskih prog- 
ramov občin, republik in av- 
tonomnih pokrajin. 

Program je zasnovan na 
dosedanjih ukrepih in njiho- 
vih učinkih v posameznih or- 
ganizacijah združenega dela, 
družbenopolitičnih skupnos- 
tih, na izikušnjah drugih dr. 
žav in na izsledkih, do kate- 
rih so pri poučevanju tega 
pojava prišle oeikatere med- 
narodne organizacije. 

DRUŽBENIH SIL 

da bi se hkrati z odhodom 
na delo v tujino zagotovilo 
organiziran družbeni vpliv na 
njihovo vračanje in delovno 
angažiranje v domovini. 

Pri tej politiki doslej ni 
bilo uspehov, kakršne smo 
pričakovali. Razloge je treba 
iskati predvsem v tem, da 
se je preveč računalo na sa- 
modejno delovanje storjenih 
ukrepov in da ni bilo organi- 
zirane družbene akcije, s ka- 
tero bi jih uresničili. 

Hitrejša in stabilnejša rast 
zaposlenosti v državi je os- 
novni pogoj za zmanjšanje 
nezaposlenosti kot dejavnika, 
ki je v veliki meri vplival na 
odhajanje naših delavcev na 
delo zunaj meja Jugoslavije. 

Ob koncu 1. 1974 je bilo 
začasno zaposleno v tujini 
milijon in 35 tisoč Jugoslova- 
nov. Največ jih je bilo zapo- 
slenih v ZR Nemčiji — 470 
tisoč ter v Avstriji — 170 
tisoč. Ocenjuje se, da je bilo 
ob koncu 1. 1975 na delu v 
tujini 950 tisoč Jugoslovanov. 

Iz podatkov o popisu pre- 
bivalstva 1. 1971, iz statističnih 
podatkov skupnosti za zapo- 
slovanje in iz drugih virov je 
razvidno, da 36 odstotkov od 
celotnega števila naših zdom- 
cev izhaja iz ekonomsko manj 
razvitih, okrog 64 odstotkov 
pa iz bolj razvitih republik 
in pokrajin. 

To je ugodna okoliščina, 
kajti ekonomsko bolj razvi- 
tim republikam in pokra- 
jinam je delovna sila bolj po- 
trebna, imajo pa tudi večje 

Možnosti za postopno vra- 
čanje delavcev iz tujine so 
zelo različne, tako po po- 
sameznih republikah in po- 
krajinah, kot tudi po po- 
sameznih področjih znotraj 
njih. 

Zavoljo tega je treba čim 
bolj natančno oceniti in iz- 
rabiti te možnosti. Zlasti po- 
membno je, da se natančno 
ugotovi dejanski obseg ne- 
zaposlenosti in prednostne 
naloge pri reševanju tega 
problema, realne potrebe po 
delovni sili v kmetijstvu kot 

možnosti za delovno angažira*- 
nje povratnikov. Ocenjuje se, 
da je bilo povratnikov v ob- 
dobju med 1. 1965 in koncem 
1. 1974 prek 300 tisoč, od 
katerih se jih je okrog 130 
tisoč prijavilo skupnostim za 
Eaposlovanje. 

Tri osnovne poklicne skupi- 
ne delavcev na začasnem de- 
lu v tujini so: a) delavci, ki 
so bili pred odhodom na tu- 
je kmetje, b) delavci, ki so 
pripadali poklicem industrij- 
skih in obrtniških delavcev 
ter c) strokovnjaki s sred- 
njo, višjo in visoko izobrazbo. 

Omenjena delitev je po- 
membna, ker se vsaka od teh 
poklicnih skupin drugače ob- 
naša pri odhodu, med biva- 
njem in delom v tujini, pri 
vrnitvi, kakor tudi med pro- 
cesom reintegracije. 

tudi potrebe in možnosti za 
nadaljnje prehajanje kmetij- 
skega v nekmetijsko prebi- 
valstvo. 

S srednjeročnimi plani raz- 
voja organizacij združenega 
dela občin, republik in po- 
krajin "ter Jugoslavije kot ce- 
lote je treba zastaviti naloge 
v zvezi z vračanjem zdom- 
cev in njihovim delovnim 
angažiranjem v domovini, s 
tekočimi plani razvoja pa je 
treba zagotoviti, da se bo te 
naloge uresničevalo. 

/ 
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ENAKI POGOJI ZA ZAPOSLOVANJE 

Organizacije združenega de- 
la kot osnovni nosilci obvez- 
nosti glede ustvarjanja po- 
gojev za zaposlovanje morajo 
v svojih razvojnih planih in 
planih za povečanje zaposle- 
nosti predvideti zaposlovanje 
občanov, ki iščejo zaposli- 
tev v domovini, in povratni- 
kov iz tujine pod enakimi 
pogoji. 

Plani in programi zaposlo 
vanja povratnikov v organiza- 
cijah združenega dela morajo 

biti podlaga za planiranje in 
programiranje aktivnosti, ki 
jo na tem področju izvajajo 
samoupravne interesne skup- 
nosti. Njihovi plani in prog- 
rami pa bodo podlaga za 
planiranje na ravni republik 
in pokrajin, oziroma za izde- 
lavo programa vračanja, ki 
se ga vsako leto pripravi na 
ravni federacije po Družbe- 
nem dogovoru o začasnem 
zaposlovanju jugoslovanskih 
državljanov v tujini in vra- 
čanju z dela v tujini. 

DELOVNO ANGAŽIRANJE POVRATNIKOV 

Delovno angažiranje povrat- 
nikov se da omogočiti z več- 
stranskim delovanjem, ki 
vključuje: popolnejše izkori- 
ščanje razpoložljivih zmog- 
ljivosti, razvoj tako imenova- 
nega »malega gospodarstva«, 
dejavnosti, ki se jih tavaja z 
osebnim delom, delovno an- 
gažiranje prebivalstva v kme- 
tijstvu, usmerjanje prihran- 
kov zdomcev v odpiranje nu- 
vih zmogljivosti in novih ,ie- 
lovnih mest, poslovno-tehnič- 
no sodelovanje s Inozemskimi 
partnerji, izvajanje del v tu- 
jini, reševanje stanovanjske 
ga vprašanja, kot tudi carin- 
skimi olajšavami m drugimi 
ugodnostmi pri dobivanju na, 
menskih kreditov in podob 
nem. 

Izdelati je treba bolj učin- 
kovit sistem informiranja 
naših zdomcev o konkretnih 
potrebah in možnostih za za- 
poslitev v domovini. Nujno 
je npr., da se trajanje raz- 
pisa za zasedbo prostih delov- 
nih mest in način teh objav 
prilagodi posebnemu položaju 
delavcev zunaj države. 

S tem, da bi pri skupnostih 
za zaposlovanje obvezno re- 
gistrirali delavce, ki se žele 
vrniti, bi dobili podatke o 
namerah delavcev glede pov- 
ratka ter glede njihovega de- 
lovnega angažiranja bodisi v 
organizacijah združenega de- 
la, bodisi na podlagi oseb- 
nega dela ali v kmetijstvu. 

PRIZNAVANJE STROKOVNE USPOSOBLJENOSTI 
IN DELOVNE DOBE 

Ce bi bil predlog za uvedbo 
registracije pri skupnostih 
za zaposlovanje sprejet, bi 
morali šteti delavcem čas, ki 
so gia prebili v tujini kot ne- 
zaposleni, kot čas čakanja na 
zaposlitev. Na takšen način 

bi bilo treba obravnavati vse 
povratnike, ki se po vrnitvi 
prijavijo skupnosti za zapo- 
slovanje kot osebe, iščejo 
zaposlitev. 

Priznavanje strokovne 
usposobljenosti, pridobljene z 

delom v tujini, še ni ustrez- 
no urejeno. Nekaj je doseže- 
nega glede priznavanja pri- 
dobljene šolske izobrazbe, a 
to je neznatnega pomena v 
primerjavi z ogromnim števi- 
lom delavcev, ki so si stro- 
kovno usposobljenost prido- 
bili na dolgoletnem praktič- 
nem delu. 

. Priznavanje delovne dobe, 
dosežene na delu v tujini, in 
njeno evidentiranje je ure- 

jeno s konvencijami o social- 
nem zavarovanju in s pred- 
pisi o matični evidenci zava- 
rovancev in uživalcev pokoj- 
nin. Doslej pa še ni urejeno 
vprašanje vpisovanja takšne 
delovne dobe v delovno knji- 
žico, tako da delavci povrat- 
niki ne morejo dokazati ce- 
lotne delovne dobe in zatega- 
delj tudi ne uveljaviti določe- 
nih pravic kot so pravica 
na letni dopust, dodelitev 
stanovanja in druge. 

UKREPI NA VSEH RAVNEH 

Predvidena je cela vrsta 
ukrepov na vseh ravneh, od 
organizacij združenega dela 
pa do organov federacije. Ti 
ukrepi v republikah in po- 
krajinah morajo izhajati iz 
vsestranskega pretresa neza- 
dostnega izkoriščanja razpo- 
ložljivih zmogljivosti, smotr- 
nosti dopolnilnega dela, po- 
gojev za opravljanje dejavno- 
sti z osebnim delom, ugod- 
nejših pogojev za razvoj 
zmogljivosti »malega gospo- 
darstva«, združevanja sred- 
stev v kmetijstvo. 

Izvršni sveti republik in 
pokrajin bi morali pretresti 
tudi vprašanja v zvezi z grad- 
njo stanovanj ter ukrepe za 
angažiranje sredstev občanov 
za povečanje materialne 
osnove oziroma za odpiranje 
novih proizvodnih zmogljivo- 
sti. 

Pristojni zvezni organi mo- 
rajo ukrepati za oživitev Skle- 
pov Zveznega zbora Skup- 
ščine SFRJ o izvajanju in 
nadaljnjem izgrajevanju po- 
litike zaposlovanja. 

Zvezni komite za delo in 
zaposlovanje bo skupaj z 
Zveznim komitejem za ener- 

getiko in industrijo, Zveznim 
sekretariatom za finance in 
Gospodarsko zbornico Jugo- 
slavije dal pobudo, da repub- 
like in pokrajine sklenejo do- 
govor o skupnih osnovah po- 
litike razvoja gospodarjenja 
na podlagi osebnega dela. Do- 
govor bi moral biti sklenjen 
do 31. marca letos. 

Podobne dogovore je treba 
doseči tudi glede zaposlova- 
nja pripravnikov in priznava- 
nja strofeoivne usposoblje- 
nosti, pridobljene z delom v 
tujini. 

V sodelovanju z Zveznim 
sekretariatom za zunanje za- 
deve se bo znova pregledalo 
meddržavne sporazume o za- 
poslovanju, s katerimi je tre- 
ba ziagotoviti popolnejše var- 
stvo položaja in pravic na- 
ših delavcev v drugih drža- 
vah ter ureditev pomoči za 
primer nezaposlenosti in vr- 
sto drugih vprašanj. 

V programu ukrepov in 
akcij je tudi vrsta nalog, ki 
jih morajo opraviti drugi 
zvezni organi kot Zvezni urad 
za zadeve zaposlovanja, Zvez- 
ni komite za promet in zveze, 
Zvezni komite za kmetijstvo 
in drugi. 

CZ URADNI LIST SRS JE IZDAL IN ZALOŽIL: 

— USTAVO SR Slovenije z ustavnim zakonom; 
— USTAVO SR SLOVENIJE v italijanščini in mad- 

žarščini; 
— USTAVO SFR JUGOSLAVIJE; 
— USTAVI SR SLOVENIJE in SFR JUGOSLAVIJE 

v eni knjižici; 
— Dr. Stojan Cigoj; ODŠKODNINSKO PRAVO JU- 

GOSLAVIJE; 
_ • Dr. Jc~m Juha^», Lojze (Jde, Di-*tgica W^dam-Lurcič; 

PRAVDNI POSTOPEK; 
— Franc Sink: PRAVNI IZRAZI; 
— Dr. France Čeme; UVOD V EKONOMSKO VEDO. 

ZBIRKE PREDPISOV 

— O GRADITVI OBJEKTOV; 
— O GEODETSKI SLUŽBI; 
— O GOSTINSKI DEJAVNOSTI; 
— OBRTNI ZAKON; 
— ZAKON O ZDRUŽEVANJU KMETOV; 
— O IZVRŠEVANJU KAZENSKIH SANKCIJ; 
— STANOVANJSKI PREDPISI i, ki obravnavajo 

samoupravne stanovanjske skupnosti; 
— STANOVANJSKI PREDPISI 5, ki vsebujejo zakon 

o gospodarjenju s stanovanjskimi hišami v družbeni 
lastnini (hišni sveti) z obsežnim komentarjem in zakon 
o stanovanjskih zadrugah. 
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SKLICANE SEJE ZBOROV SKUPŠČINE SRS 1 

SKUPŠČINA SR SLOVENIJE BO 
OBRAVNAVALA: 
— Poročilo Javnega tožilstva SR Slovenije o 

delu javnih tožilstev v 1. 1975 (ESA 548) 2 
— Predlog zakona o usposabljanju in zaposlo- 

vanju invalidnih oseb (ESA 367) 6 
— Predlog za izdajo zakona o republiških bla- 

govnih rezervah, z osnutkom zakona (ESA 
552) 8 

— Predlog za izdajo zakona o zdravstvenem 
varstvu živali (ESA 551) 8 

— Predlog zakona o dopolnitvi zakona o dav- 
kih občanov (ESA 550) 9 

POPRAVEK objave »Pravil, Kluba delegatov 
Skupščine SR Slovenije« 9 
Iz Skupščine SFRJ;  

RAZVOJNA POLITIKA 
— Razvoj pospeševati s celotno politiko zdru- 

ženega dela (Usklajevanje stališč republik 
in pokrajin do prvega dela Osnutka druž- 
benega plana Jugoslavije za obdobje od 
1. 1976 do 1980 — K AS 141) 10 
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— Izpolnjene obveznosti federacije za obnovo 
Bosanske krajine (Osnutek zakona o prene- 
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ZVEZNA UPRAVA 
— Ustanovljen bo zvezni komite za zakonodajo 

(Osnutek zakona o spremembah in dopol- 
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ANALIZE IN OCENE 
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za skladen družbeni razvoj (Zvezni svet za 
gospodarski razvoj in ekonomsko politiko: 
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— Zagotavljati pogoje za zaposlovanje povrat- 

nikov (Program ukrepov in akcij za postop- 
no vračanje jugoslovanskih zdomcev in nji- 
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