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SKUPŠČINA SR SLOVENIJE BO OBRAVNAVALA: 

Predlog za izdajo zakona o spremembi 

zakona o skupnostih socialnega 

varstva, z osnutkom zakona 

(ESA-672/l) 

Predlog za izdajo zakona o spremembi 

zakona o zdravstvenem varstvu, 
z osnutkom zakona (ESA-674/l) 

Predlog za izdajo zakona 

o spremembah in dopolnitvah zakona 

o davkih občanov, z osnutkom zakona 

(ESA-713) 

Predlog zakona o postopku 

z najdenimi stvarmi (ESA-651) 

Predlog zakona o spremembi zakona 

o pokojninskem in invalidskem 

zavarovanju (ESA-590) 

Predlog za izdajo zakona o blagovnem 

prometu (ESA-700) 

Predlog za izdajo zakona o določitvi 

stopenj, odbitnih postavk in olajšav 

za republiški davek iz dohodka 

temeljnih organizacij združenega dela 

v letu 1977 (ESA-676) 

Analiza izvajajanja stališč, priporočil 
in sklepov o nadaljnjem 

samoupravnem razvoju krajevnih 
skupnosti v SR Sloveniji (ESA-704) 

RAZŠIRITEV DNEVNIH REDOV 

Dnevni red sej Zbora zdru- 
ženega dela in Zbora občin 
Skupščine SR Slovenije, ki 
sta sklicani za 8. december, 
je razširjen s: 

— predlogom za izdajo za- 
kona o spremembah in do- 
polnitvah zakona o davkih 
občanov z osnutkom zakona 
(ESA 713); 

— predlogom za izdajo za- 
kona o spremembah in do- 
polnitvah zakona o posebnem 
republiškem davku od pro- 
meta proizvodov in plačil za 
storitve ter o načinu, po ka- 
terem občani in zasebne 
pravne osebe obračunavajo 
in plačujejo davek od pro- 
meta proizvodov in storitev 
z osnutkom zakona (ESA 
662); 

— predlogom odloka o pri- 
stopu k dogovoru socialistič- 
nih republik in socialističnih 
avtonomnih pokrajin o kritju 
tečajnega rizika v zvezi s 

posojilom Mednarodne ban- 
ke za obnovo in razvoj za 
splošno jugoslovanski kmetij- 
ski projekt (ESA 715). 

Zbor združenega dela bo 
obravnaval tudi: 

— osnutek zakona o skup- 
nem obsegu proračunskih iz- 
datkov federacije za leto 1977 
(ESA 687); 

— osnutek zakona o teme- 
ljih sistema cen in družbeni 
kontroli cen (ESA 684); 

— osnutek zakona o vlaga- 
nju sredstev tujih oseb v do- 
mače organizacije združene- 
ga dela (ESA 694); 

— osnutek zakona o zdru- 
ževanju železniških transport-. 
nih organizacij združenega 
dela v Skupnost jugoslovan- 
skih železnic (ESA 691); 

— osnutek zakona; o Skup- 
nosti jugoslovanskih pošt, te- 
legrafov in telefonov (ESA 
692). 

Predlog zakona o spremembi 

zakona o pokojninskem in 

invalidskem zavarovanju 

(ESA-590) 

V obraaložitvi tega akta 
predlagatelj naivaja: 

Ustavno sodišče SR Slove- 
nije je z odločbo, št. U-I35/ 
75.26 z dne 4. maja 1976 ugo- 
tovilo, da določbe 116 člena 
zakona o pokojninskem in in- 
validskem zavarovanju (Urad- 

ni list SRS, št. 54/72, 23/73 
in 34/74) niso v skladu z 
ustavo SR Slovenije. Po 412. 
členu ustave SR Slovenije je 
Skupščina SR Slovenije dalž- 
na v 6 mesecih, od dneva 
prejema te odločbe, uskladita 
določbe 116. člena zakona o 



pokojninskem in invalidskem 
zavarovanju z ustavo. Ce te. 
ga ne bo storila, bodo te 
določbe nehale veljata, kar 
bo ugotovilo Ustavno sodišče 
s posebno odločbo. Ker je 
Skupščina prejela odločbo 
Ustavnega sodišča dne 7. ma- 
ja 1976, mora do 7. novem- 
bra 1976 uskladiti cit. določ- 
bo zakona z ustavo. 

Zbor združenega dela in 
Zbor občin Skupščine SR 
Slovenije sta na seji dne 23. 
junija 1976 ob obravnavi cit. 
odločbe Ustavnega sodišča 
SR Slovenije med drugim 
sklenila, naj Izvršni svet 
Skupščine SR Slovenije pred- 
laga Skupščini SR Slovenije 
spremembo 116. člena zakona 

o pokojninskem in invalid- 
skem zavarovanju in pri tem 
upošteva razloge odločbe 
Ustavnega sodišča SR Slove- 
nije o ugotovitvi, da določbe 
116. člena zakona o pokoj, 
rilnskem in invalidskem Za- 
varovanju niso v skladu z 
ustavo SR Slovenije. 

Glede na razloge, s kate- 
rimi Ustavno sodišče SR 
Slovenije utemeljuje svojo 
odločbo in ob upoštevanju 
stališč, mnenj in pripomb, 
izraženih v dosedanji raz. 
pravi o tem vprašanju, Iz- 
vršni svet predlaga, da se 116. 
člen zakona o pokojninskem 
in invalidskem zavarovanju 
črta. 

Predlog za izdajo zakona 

o blagovnem prometu 

(ESA-700) 

V SR Sloveniji se vsem 
organizacijam združenega de- 
la zagotavljajo enakopravni 
pogoji pri nastopanju na 
trgu. 

V okviru svoje registrirane 
dejavnosti so organizacije 
združenega dela dolžne oprav- 
Ijati promet z blagom osnov- 
ne preskrbe občanov, razen 
v primeru višje sile in v pri- 
meru, če je osnovna preskr- 
ba drugače urejena. 

Za opravljanje blagovnega 
prometa morajo biti izpolnje- 
ni tisti tehnični, higienski in 
zdravstveni pogoji ter pogoji 
glede strokovne izobrazbe 
oseb, ki jih bodo z izvršil- 
nimi predpisi določili pri- 
stojni republiški upravna or- 
gani. 

Organizacija združenega de- 
la, ki opravlja blagovni pro- 
met, določi svoje poslovne 
pogoje in jih objavi na taik 
način, da ima druga pogod- 
bena stranka možnost sezna- 
niti se z njimi v času skle- 

panja pogodbe. 
Organizacija združenega de- 

la lahko po predpisanih po- 
gojih opravlja promet blaga 
na debelo, promet blaga na 
drobno ali promet blaga na 
debelo in drobno ter promet 
blaga v tranzitu. 

Organizacija združenega de- 
la, ki opraivilja promet na 
drobno, je dolžna nuditi 
kupcu za prodani proizvod 
potrebne nadomestne dele. 

Pri prodaji blaga na drob- 
no, katerega uporaba je ve- 
zana na posebno znanje ali 
ravnanje uporabnika, mora 
organizacija združenega dela 
o vsem tem seznaniti kupca. 

Obvezno obvestilo o raz- 
prodaji, oziroma prodaji bla- 
ga po znižanih cenah, mora 
vsebovati razloge znižanja 
cen ali razprodaje, dejansko 
stopnjo znižanja in čas, v 
katerem bo prodaja blaga. 

Organizacija združenega de 
la, ki se ukvarja s prodajo 
na drobno, je dolžna obrav- 

navatit reklamacije in pri- 
pombe kupcev ter o svoji 
odločitvi glede Reklamacije 
obvestiti kupca. 

Način evidence o gibanju 
blaga v prometu na drobno 
in debelo v organizacijah 
združenega dela določi le-ta 
samostojno na podlagi pred. 
pisanih minimalnih podatkov 
in evidence. 

Promet s kmetijskimi pri- 
delki, ki jih kmetje pridelajo 
na osnovi združevanja dela 
in sredstev v kmetijski za- 
drugi ali z organizacijami 
združenega dela ter na osno- 
vi kooperacijskih pogodb, se 
odwi'ia po kriterijih, ki jtih 

visebujaio samoupravni spo. 
razumi oziroma pogodbe. 
Ostale kmetijske pridelke 
smejo od kmetov odkupovati 
organizacije združenega d«la, 
ki izpolnjujejo pogoje za pro- 
met s kmetijskimi pridelki, 
veliki potrošniki, enote JLA 
in teritorialne obrambe, ob- 
čani ki opravljajo prodajo 
na drobno in občani za last- 
ne potrebe. 

Občani lahko z osebnim 
delom in zasebnimi sredstvi 
opravljajo prodajo na drob- 
no ob pogojih, ki jih aa takš- 
no prodajo določa obrtni za- 
kon. 

Predlog za izdajo zakona 

o določitvi stopenj, odbitnih 

postavk in lajšav za republiški 

davek iz dohodka temeljnih 

organizacij združenega dela 

v letu 1977 (ESA-676) 

S tem predlogom za izdajo 
zakona se določajo stopnje 
ter nekatere odbitne postav- 
ke in olajšave za republiški 
davek in dohodke temeljnih 
organizacij združenega dela 
v letu 1977. Osnovne značil- 
nosti predloga, ki povzema 
bistvene elemente davka iz 
zakona za leto 1976, so na. 
slednje: 

1. Davek se plačuje po 
stopnji 7%. 

2. Osebni dohodki se upo 
števajo kot odbitna postavka 
v višini 3.560,— dinarjev me 
sečno za polni delovni čas, 
za rudnike, ki izplačujejo 
jamski dodatek, pa v višini 
3.900.— dinarjev. V primer 
javi z letom 1976 pomeni ta 
znesek povečanje za 14 %, za 
kolikor se bodo v skladu z 
resolucijo predvidoma nomi. 
nalno povečali osebni dohod- 

ki v letu 1977. 
3. Zakonske obveznosti, ka- 

terih višina ni določena z za- 
konom ali odlokom skupšči- 
ne družbenopolitične skupno- 
sti (tu gre predvsem za pri- 
spevke za financiranje dejav- 
nosti samoupravnih interes- 
nih skupnosti), se upoštevajo 
kot odbitna postavka v viši- 
ni, določeni z družbenim do. 
govorom, samoupravnim spo- 
razumom, oziroma sklepom 
skupščine ustrezne samo- 
ipravne interesne skupnosti. 

4. Izdatki, ki imajo pomen 
>sebnih prejemkov (dnevni- 
ce, kilometrina, povračila za 
ločeno življenje, terenski do. 
latek) ter izdatki za regres, 
za letni dopust in za prehra- 
no, se upoštevajo kot odbit- 
na postavka v dejansko obra. 
čunani oziroma izplačani vi- 
šini, vendar največ v višini, 
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določeni s sindikalno listo za 
leto 1977. 

5. Davčne olajšave se pri- 
znavajo v glavnem v enakem 
obsegu in za iste zavezance, 
kot v letu 1976 (naložbe v 
izgradnjo čistilnih naprav za 
vodo in zrak, sredstva za fi- 
nanciranje programov ljud- 
ske obrambe, naložbe v raz- 
voj kmetijstva, naložbe v 
opremo za raziskovalno delo, 
naložbe v zavarovanje druž- 
benega premoženja, sredstva 
za financiranje krajevnih 
skupnosti, naložbe v predela- 
vo odpadkov za pridobivanje 
surovin, naložbe v obveznice 
za ceste, naložbe na gospo- 
darsko nezadostno razvitih 
območjih v Jugoslaviji in na 
manj razvitih območjih v 
Sloveniji, naložbe v razvoj 
surovinske industrij®, nalož- 

Skupščina SR Slovenije je 
na sejah zbora občin in zbo- 
ra združenega dela dne 29. 
septembra 1976 obravnavala 
in sprejela predlog za izdajo 
in osnutek zakona o postop- 
ku z najdenimi stvarmi ter 
sklenila, da Izvršni svet pri- 
pravi predlog zakona. 

Predloženi predlog zakona 
zadržuje načele, ki jih je uve- 
ljavil osnutek zakona, in si- 
cer: - 

— noben najditelj si ne sme 
najdene stvari prisvojiti, am- 
pak je dolžan najdbo prigla- 
siti in'stvar izročiti pristojne- 
mu organu, 

— pristojni organ mora 
najdeno stvar sprejeti in uk- 
reniti vse potrebno, da se 
stvar obvaruje ; 

— najditelj stvari ima pra- 
vico do nagrade; 

— dopušča pravno možnost, 
da je lahko posebej urejen 
postopek s stvarmi, najdeni- 
mi na železnici, avtobusih, 
ladjah in drugih prevoznih 
sredstvih. 

— postopek se nanaša na 
tuje premične stvari, ne gle- 
de na to, kje so bile najde- 
ne. 

Pri tem predlog zakona op- 
redeljuje nekatere rešitve ne- 
koliko drugače, upoštevajoč 
pripombe in mnenja skup- 
ščinskih teles ter skupin de- 
legatov. 

Zlasti je bilo treba prouči- 
ti pripombe, ki obstojajp v 
naslednjih vprašanjih: 

— ali sodi prenos upravi- 
čenj do stvari v družbeni 
lastnini v celoti v zvezno pri- 

be v proizvodne zmogljivosti 
v državah v razvoju ter olaj- 
šave izvoznikom, posebnim 
organizacijam za zaposlova- 
nje invalidnih oseb, premo- 
govnikom, organizacijam s 
področja založniške in časo- 
pisne dejavnosti). 

6. Glede na nižjo davčno 
stopnjo se predlaga poveča- 
nje akontacij med letom, ta- 
ko da bi se te akontacije 
plačevale v višini obračuna- 
ne obveznosti za leto 1976, 
povečane za 27,5 %. 

7. Morebitna presežena sred- 
stva iz davka (prek zneska, 
ki ga predvideva republiški 
proračun za leto 1977), naj 
bi se prenesla v republiški 
proračun za leto 1978, kot 
akontacija na račun obvez- 
nosti za leto 1978. 

stojnost. Zato je tudi treba 
proučiti možnost, da se za- 
kon preoblikuje, tako da ure 
j a le prenos upravičenj do 
stvari, ki so v zasebni lastni- 
ni; 

— ali ne bi bilo potrebno 
pojem stvari bolj uskladiti z 
ustreznimi določbami zakona 
o združenem delu in 

— ali ne bi ta zakon ure- 
jal le pravico do nagrade naj 
ditelja, preostale določbe v 
zvezi s postopkom z najde- 
nimi stvarmi pa naj bi se 
uredile z izvršilnimi predpi- 
si. 

Glede prvega vprašanja je 
bilo ugotovljeno, da po četr- 
ti točki 281. člena ustave 
SFRJ federacija po zveanih 
organih ureja tudi temeljna 
lastninsko-pravna razmerja; v 
deseti točki prvega odstavka 
321. člena ustave SR Sloveni- 
je pa je določeno, da Skup- 
ščina SR Slovenije v okviru 
pravic in dolžnosti republike 
z zakonom ureja tudi last- 
ninska in druga stvarno prav- 
na razmerja. Prenos upravi- 
čenj do stvari, ki v druž- 
beni lastnini, v zasebno last- 
nino sodi med temeljna last- 
ninsko pravna razmerja, ka- 
terih ureditev je v pristojno- 
sti federacije. Zato je temu 
primerno sptemenjen prvi od- 
stavek 13. člena osnutka za- 
kona. 

Nadalje meni predlagatelj, 
da je pojem stvari v tem 
zakonu dovolj usklajen z ust- 
reznimi določbami zakona o 
združenem delu. Glede na 

snov, ki jo ureja predlog te- 
ga zakona, je bistvena opre- 
delitev stvari na premičnine 
in nepremičnine. Tako deli 
tev stvari pa uveljavlja tudi 
zakon o! združenem delu. 

V dilemi, ali naj to snov 
urejajo poleg tega zakona še 
podzakonski predpisi, je 
predlagatelj mnenja, da je 
primerneje, da to materijo 
ureja en sam predpis, ker 
gre za majhen obseg zakona, 
ki vsebuje predvsem določbe 
načelnega pomena in da prak- 
Učno skoraj ini določb za pod- 
zakonski predpis. 

Predlagatelj je upošteval 
tudi naslednje pripombe, 
predloge in mnenja, ki so bi- 
li dani k posameznim členom: 

— v 6. členu je odpadlaiva- 
rdanta, po kateri naj se ta 
člen črta in je zadržana os- 
novna rešitev, po kateri so 
postaje milice po sprejemu 
najdene stvari, dolžne ukreni- 
ti vse potrebno, da se stvar 
obvaruje, kot tudi, da se nvar 
izroči upravičencu, če ji) ta 
znan; 

— dopolnjeno je besedilo 
9. člena, s tem, da je pristoj- 
ni občinski upravni organ 
dolžan razglasiti oziroma ob- 
javiti najdbo stvari v roku, 
ki ne sme biti daljši kot pet- 
najst dni od. sprejema stva- 
ri. Določitev roka je primer, 
na zaradi zagotovitve ažurno- 
sti postopka; 

— glede trajanja hrambe 
najdene stvari, ki je bilo v 
osnutku variantno urejeno, so 
bila mnenja deljena, enotro 
pa je stališče, naj bodo 11 m, 
ki čim krajši in odvisni od 
tega, ali gre za stvar maj- 
hne, večje ali velike vredno- 
sti. Zato 10. člen predloga za- 
kona vsebuje v bistvu neko- 
liko spremenjeno variantno 
rešitev 10. člena osnutka za- 
kona; 

— številne pripombe so bi- 
le dane tudi glede višine na- 
grade za najdeno stvar. Kljub 
različnim stališčem pa izhaja 
iz njih skoraj enotno mnenje, 
naj bo višina nagrade nižja, 
zlasti ko gre za najdene stva- 
ri večje ali velike vrednosti. 
Da bi nagrada predstavljala, 
po eni strani spodbudo za 
najditelje, da najdbe priglasi- 
jo, po drugi strani pa ne bi 
pomenila neupravičenega bo- 
gatenja, zlasti v primerih, ko 
gre za najdene stvari velike 
vrednosti oziroma zaklade in 
zaradi upoštevanj ustavnega 
načela, da se praviloma na- 
grajuje po delu, je predlaga- 
telj v 14. členu predloga za- 
kona sprejel stališče zakono- 

dajno-pravne komisije. Po 
njem naj bo nagrada za naj- 
deno stvar majhne vrednosti 
opredeljena v določenem od- 
stotku, za stvar večje oziro- 
ma velike vrednosti pa naj se 
določi pravica najditelja do 
primerne nagrade, pri čemer 
pa po predlogu tega zakona 
ta nagrada ne sme znašati 
več kot 10 odstotkov vredno- 
sti najdene stvari. Podobna 
ureditev je tudi v drugih 
pravnih sistemih. 

Stališča, mnenja, pripombe 
in predlogi, dani k posamez- 
nim členom, ki niso sprejeti: 

— možnost, da se z zako- 
nom konkretno pove oziroma 
določi, kaj so stvari majhne, 
večje ali velike vrednosti, je 
po mnenju predlagatelja pri- 
merno prepustiti praksi. Ta 
je že sedaj opredelila (ker 
tudi zvezno navodilo o postop- 
ku z najdenimi stvarmi te- 
ga ni urejalo), da je stvar 
manjše vrednosti stvar do 
1.000 din; če je stvar vredna 
več, gre za stvar večje vred- 
nosti. Prav tako bo praksa 
tudi opredelila, kaj je stvar 
večje in kaj velike vrednosti, 
pri čemer bo npr. meja 5.000 
ali 10.000 din. Po drugi stra- 
ni pa bi bilo ob taki predla- 
gani ureditvi potrebno občas- 
no spreminjati zakon; 

— po mnenju predlagatelja 
tudi ni sprejemljivo sicer 
osamljeno mnenje, da naj bi 
pristojni občinski upravni or- 
gan sporočal natjdbe republi- 
škemu sekretariatu za notra- 
nje, zadeve ali kakšnemu dru- 
gemu republiškemu organu, 
kar naj nadomesti objavo 
najdbe stvari večje ali velike 
vrednosti v dnevnem tisku. 
To bi namreč pomenilo po- 
dražitev, kot tudi podaljšanje 
postopka in nepotrebno ob- 
remenjevanje republiških 
upravnih organov, kar je v 
nasprotju z ostalimi določba- 
mi, ki težijo k temu, da se 
postopek čimprej konča; 

— glede pripombe, da je 
tridnevni rok iz 8. člena os- 
nutka zakona nesprejemljiv, 
ker bi morale postaje milic 
pokvarljive, za hrambo nepri- 
merne stvari oziroma živali 
takoj izročiti pristojnemu ob- 
činskemu upravnemu organu, 
je treba omeniti, da je to 
skrajni rok za izročitev stva- 
ri in je od presoje postaj mi- 
lic odvisno, ali se bodo drža- 
le v konkretnem primeru te- 
ga skrajnega roka, ali bodo 
stvar izročile prej; 

— obstoja tudi mnenje, da 
je odveč določba 16. člena os- 
nutka zakona, ki pove, da m 

Predlog zakona o postopku 

z najdenimi stvarmi (ESA-651) 



določbe tega zakona primar- 
no uporabljajo tudi za najd- 
bo zaklada. Predlagatelj me- 
ni, da je sicer pravilna ugo- 
tovitev, da je pojem zaklada 
že zajet v pojmu stvari več- 
je oziroma velike vrednosti. 
Res pa je tudi, da vsaka 
stvar večje oziroma velike 
vrednosti še ni zaklad. Kot 
zaklad se štejejo predvsem 
stvari, ki obstoje v denarju, 
nakitu ali drugih dragoceno- 
stih in so dolgo ležale na 
skritem, tako da je težko, če 
že ne nemogoče, vedeti za 
njihovega prejšnjega lastnika. 
Ker torej ne gre za istovet- 
nost pojmov in da se odstra- 
ni dvom, ali veljajo določbe 
tega zakona tudi za najdbo 
zaklada ali ne, meni predla 
gaitelj, da je smotrno to dolo- 
čilo v zakonu obdržati; 

— izraženo je bilo mnenje, 
naj se v tem zakonu določi 

V obrazložitvi predlagatelj 
takole pojasnjuje svoj pred- 
log: 

Davek iz kmetijstva, ki od- 
pade na osebni dohodek iz 
gozda se po 51. členu zakona 
o davkih občanov odmerja od 
osnove, ki jo predstavlja vred- 
nost lesa določenega za po- 
sek v letu, za katerega se da- 
vek odmerja. Te podatke so 
gozdnogospodarske organiza- 
cije predlagale davčnim upra- 
vam do 15. februarja v letu, 
za katerega se davek odmer- 
ja. Davek iz gozdnih dohod- 
kov se'je torej odmerjal istoča- 
sno z davkom od negozdnih 
površin za tekoče leto vna- 
prej. 

S spremembo 163. člena za- 
kona, uveljavljeno s 1. januar, 
jem 1976 (Uradni list SRS, 
št. 5/76) pa je bil menjan 
režim posredovanja podatkov 
za odmero davka s strani 
gozdnogospodarskih organiza- 
cij v tem smislu, da davčnim 
upravam predlagajo podatke 
o odkazanem in posekanem 
lesu za preteklo leto, kar bi 
imelo za posledico, da se da- 
vek odmerja po preteku leta 
za nazaj. 

Gre torej za nasprotje med 
51. in 163. členom zakona o 
davkih občanov, zaradi česar 
je bilo izvajanje določb 163. 
člena za leto 1976 zadržano z 
zakonom o dopolnitvi zakona 

kot prekršek, če se najdena 
stvar utaji. Tako sedanji ka- 
zenski zakonik kot osnutek 
kazenskega zakona SR Slove- 
nije določata, da stori kazni- 
vo dejanje zatajitve tudi ti- 
sti, kdor si protipravno prila- 
sti tujo premično stvar, ki 
jo je našel. Ko torej po ka- 
zenski zakonodaji predstav- 
lja tako dejanje kaznivo de- 
janje, meni predlagatelj, da 
ni primerne s tem zakonom 
okvalificirati to dejanje še 
kot prekršek in določiti zanj 
sankcijo; 

— določbe o prenehanju 
pravice nadomestila za najde- 
no stvar soadajo po mnenju 
predlagatelja med določbe 
materialnega civilnega prava 
in ne med določbe tega za- 
kona. 

Za izvedbo tega zakoan ni- 
so za republiko potrebna no- 
va finančna sredstva. 

o davkih občanov (Uradni 
list SRS, št. 10/76), za bo- 
doče pa je treba problem re- 
šiti. 

Po osnutku naj bi se da- 
vek od dohodkov iz gozda 
odmerjal od vrednosti za po- 
sek odkazanega lesa, to je za 
tekoče leto vnaprej. Davek 
pa naj se ne bi odmerjal od 
vrednosti lesa odkazanega za 
drva. 

Predlagano rešitev uteme- 
ljujemo z naslednjim: 

— za posek odkazan les je 
v odmemem letu skoraj v ce- 
loti tudi posekati, zato tak 
sistem določanja davčne os- 
nove po količini lesa dokaj 
realno izkazuje dejansko mož- 
nost doseganja dohodka. Res 
je sicer, da je odkaz šele po- 
tencialna osnova za dosego 
dohodka, pripomniti pa je 
treba, da tudi posekani les 
še ne pomeni doseženi doho- 
dek; 

— z odkazilom lesa se re- 
gulira tudi realizacija 10-let- 
nega etata; 

— ker je zaradi načrtnega 
gospodarjenja z gozdovi želja, 
da se odkazani les tudi pose- 
ka, obdavčenje na podlagi od- 
kazanega lesa deluje pozitiv- 
no, ker posredno vpliva na 
lastnike gozdov, da odkazani 
les tudi posekajo in vnovči- 
jo. Temu je prilagojen tudi 
sistem pobiranja davka v ob- 

liki trimesečnih akontacij; 
— predlaganje podatkov za 

posek o odkazanem lesu ne 
predstaivlja za gozdnogospo- 
darske organizacije nobene 
dodatne obremenitve, ker z 
navedenimi podatki te orga- 
nizacije razipolagajo, saj sa- 
me opravljajo odkaz lesa, 
medtem ko bi za podatke o 
posekanem lesu morale vzpo- 
staviti dodatne evidence in za 
del lesa, ki ga lastniki goz- 
dov uporabljajo za potrebe 

V obrazložitvi popravljenega 
predloga za izdajo zakona o 
spremembi zakona o skupno- 
stih socialnega varstva, z os- 
nutkom zakona, predlagatelj 
naivaja: 

Predlagana sprememba za- 
kona o skupnostih socialne- 
ga varstva izhaja iz novih do- 
ločb predloga zakona o zdru- 
ženem delu, ki na področju 
družbenih dejavnosti, torej 
tudi na področju združevanja 
sredstev za socialno varstvo, 
temelji na naslednjih osnovah 
za določanje virov v ta na- 
men: iz ovrednotenih progra- 
mov na področju socialnega 
varstva, iz gibanja družbene- 
ga proizvoda vsega gospodar- 
stva in iz produktivnosti vse- 

V obrazložitvi popravljene- 
ga predloga za izdajo zakona 
o spremembi zakona o zdrav- 
stvenem varstvu, z osnurkom 
zakona, predlagatelj navaja: 

Predlagana sprememba za- 
kona o zdravstvenem varst- 
vu je izvedena iz novih do- 
ločb predloga zakona o zdru- 
ženem delu, ki na področju 
družbenih dejavnosti — in to. 
rej tudi na področju združe- 
vanja: sredstev za zdravstveno 
varstvo — pri določanju vi- 
rov v te namene izhaja iz na- 
slednjih osnov: iz ovrednote- 
nih programov zdravstvenega 
varstva, iz gibanja družbene- 
ga proizvoda vsega gospodar- 
stva in iz produktivnosti vse- 

gospodarstva, te podatke še- 
le zbirati. 

Predlagana je tudi dopolni, 
lev zakona, po kateri se ne 
oi obdavčevalo lesa, odkaza- 
nega za drva. Tak predlog 
narekuje, okoliščina, da je ce- 
na drv nasploh nizka in da 
pogosto komaj krije visoke 
stroške spravila in obdelave, 
drv, tako da je doseženi do- 
hodek lastnika gozda minima. 
len, oziroma ga pogosto sploh 
ni. 

ga družbenega dela v mejah, 
določenih v družbenih planih 
družbenopolitičnih skupnosti 
in iz osnove za prispevek, ki 
ga določijo posebni predpisi, 
na podlagi katerih delavci in 
delovni ljudje določajo, po 
samoupravni poti, višino pri- 
spevne! stopnje. 

Ker ta nova koncepcija za 
določanje izhodišč za financi- 
ranje dejavnosti na področju 
socialnega varstva spreminja 
v osmem členu zakona o 
skupnostih socialnega varstva 
uzakonjeni način združevanja 
sredstev v te namene, je spre- 
memba tega člena zakona o 
skupnostih socialnega varstva 
potrebna in utemeljena. 

ga družbenega dela v mejah, 
določenih v družbenih planih 
družbenopolitičnih skupnosti 
in iz osnove za prispevek, ki 
ga določijo posebni predpisi 
na podlagi katerih delavci in 
delovni ljudje po samouprav- 
ni poti določajo višino pri- 
spevne stopnje. 

Ker ta nova koncepcija za 
določanje izhodišč za financi. 
ranje zdravstvenega varstva 
spreminja v 148. členu zako- 
na o zdravstvenem varstvu 
uzakonjeni način združevanja 
sredstev v te namene, je spre- 
memba tega člena zakona o 
zdravstvenem varstvu uteme- 
ljena. 

Predlog za izdajo zakona o 

spremembah in dopolnitvah 

zakona o davkih občanov, 

z osnutkom zakona (ESA-713) 

Predlog za izdajo zakona o 

spremembi zakona o 

zdravstvenem varstvu, z 

osnutkom zakona (ESA-674/l) 

Predlog za izdajo zakona o 

spremembi zakona o 

skupnostih socialnega varstva, 

z osnutkom zakona (ESA-672/l) 
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Analiza izvajanja stališč, priporočil in sklepov 

o nadaljnjem samoupravnem razvoju krajevnih 

skupnosti v SR Sloveniji  

UVOD 
Skupščina SR Slovenije je v oktobru 1975 sprejela 

stališča, priporočila in sklepe o nadaljnjem samouprav- 
nem. razvoju krajevnih skupnoti v SR Sloveniji, ki jih 
je predložil v obravnavo Odbor za družbenopolitični in 
komunalni sistem Zbora občin. Ta je bil zadolžen za 
spremljanje izvajanja sprejetega dokumenta in je zato 
oblikoval poseben program, po katerem je delovna 
skupina v juniju obiskala. 24 krajevnih skupnosti v 
vzorčno izbranih občinah Brežice, Cerknica, Črnomelj, 
Hrastnik, Koper, Litija, Ljubljana-Siška, Ljutomer, Ma- 
ribor, Radovljica in Slovenj Gradec. V razgovorih so 
sodelovali predstavniki občinskih temeljnih organizacij 
združenega dela. Hkrati pa so člani odbora opravili 
razgovore tudi v svojih krajevnih skupnostih in občin 
skih skupščinah. 

Vzporedno so spremljali izvajanje dokumenta organi 
republiške konference SZDL Slovenije, Zveze sindika- 
tov Slovnije, Skupnosti slovenskih občin ter Republi- 

ški sekretariat za finance, Zavod SR Slovenije za 
družbeno planiranje in Zavod SR Slovenije za stati- 
stiko. , 

Ta analiza vsebuje, na osnovi ugotovitev, oceno 
dosežene stopnje uresničevanja aktualnih nalog iz sta- 
lišč, . priporočil in sklepov, obenem pa naj bi pomenila 
vzpodbudo vsem nosilcem za čimprejšnjo realizacijo 
sprejetega dokumenta. 

Odbor za družbenopolitični in komunalni sistem 
Zbora občin Skupščine SR Slovenije priporoča občin- 
skim skupščinam, krajevnim skupnostim, temeljnim 
organizacijam združenega dela, družbenopolitičnim, 
organizacijam in drugim družbenim subjektom, da to 
analizo obravnavajo in obenem analizirajo stanje samo- 
upravnega razvoja krajevnih skupnosti v svojih sredi- 
nah in na ta način zavzamejo stališča za delegate vseh 
treh zborov republiške skupščine, ki bodo to gradivo 
verjetno obravnavali na sejah v mesecu januarju leta 
1977. 

I. OBLIKOVANJE KRAJEVNIH 

SKUPNOSTI KOT NARAVNIH 

ŽIVLJENJSKIH SKUPNOSTI 
Večina krajevnih skupnosti 

prepočasi in le postopoma pri- 
stopa k prostorskemu preobli 
kovanju na osnovi vsestranske 
anausss in ocene pogojev v tak 
šne skupnosti, kjer bodo za 
goto vi j ene dejanske možnosti 
delovnih ljudi in občanov zn 
polno uveljavitev njihovega 
samoupravnega, družbenoeko 
nomskega in političnega po 
ložaja v njih. 

Čeprav predhodno niso ana- 
lizirali in ocenili pogojev za 
takšno ali drugačno krajevno 
skupnost, menijo v večini kra- 
jevnih skupnosti, da ni po- 
trebe po prostorskem pre- 
oblikovanju, oziroma da 
lahko v vseh obstoječih 
okvirih delovni ljudje op- 
timalno zadovoljujejo svoje 
skupne potrebe in interese, le 
manjše število krajevnih sku- 
pnosti pa je bilo prostorsko 
oblikovanih takoj po sprejetju 
ustave in zato ni več potrebe 
po ponovnem spreminjanju, 
saj je takrat nastalo več no- 
vih krajevnih skupnosti. 

Specifični pa so problemi 
mestnih krajevnih skupnosti, 
ki so po številu prebivalstva 
večinoma mnoge prevelike, da 
bi dejansko bile življenjske sa- 
moupravne skupnosti de- 

lovnih ljudi in občanov. O 
ustreznem preoblikovanju teh 
krajevnih skupnosti krajani 
že dalj časa razpravljajo in 
tudi predvidevajo ustrezne 
spremembe. Ponekod so to 
vprašanje pričeli reševati z 
različnimi oblikami samo- 
upravnega organiziranja znot- 
raj teh skupnosti v soseske, 
Četrti in podobno, kar je bolj- 
ša rešitev in že pomeni izho- 
dišče za oblikovanje novih 
krajevnih sikupnosti, drugod 
pa so že oblikovali take na- 
ravne življenjske skupnosti, ki 
ustrezajo potrebam delovnih 
ljudi in občanov s tem, da so 
iz večjih oblikovali manjše ali 
obratno, oziroma je proces 
takega oblikovanja v teku. 

V zvezi s preoblikovanjem 
krajevnih skupnosti je mar- 
sikje opazen pristop z občin- 
skega vrha navzdol, namesto 
da bi pobude in akcije za 
preseganje marsikje neugod- 
nega stanja v tem okviru pri- 
hajale od delovnih ljudi in 
občanov, organiziranih v so- 
cialistični zvezi. 

Ob pozitivnih premikih pre- 
oblikovanja krajevnih skup- 
nosti pa je bilo premalo stor- 
jenega za uresničitev ustav- 
ne možnosti za oblikovanje 

skupnosti krajevnih skupnos- 
ti, v katerih bi lahko reševa- 
li nekatera skupna vprašan- 
ja za več krajevnih skupnosti. 
Predvsem se kaže potreba po 
oblikovanju takih skupnosti, 
na obmejnih območjih, na 
področju reševanja komu- 
nalne problematike in na 
drugiih področjih, kjer je 
potrebno tesnejše sodelovan- 
je krajevnih skupnosti. 

Organizacije socialistične 
zveze delovnega ljudstva bo- 
do morale posvečati večjo po- 
zornost in odgovorneje skr- 

Na podlagi stališč in pripo- 
ročil naj bi krajevne skup- 
nosti svojo notranjo organi- 
zacijo samoupravljanja pri- 
lagodile krajevnim razmeram, 
velikosti in stopnji razvitos- 
ti krajevnih skupnosti, po- 
trebam in interesom pre- 
bivalcev in nalogam, ki so si 
jih zastavili, kot je to pred- 
videno v ustavni koncepciji 
krajevnih skupnosti. To bi 
morale krajevne skupnosti 
opredeliti v svojih statutih, 
pri čemer seveda ne sme pri- 
ti do takih razlik v organi- 
zaciji in organih krajevnih 
skupnosti, ki bi pogojeyale 

beti za prostorsko oblikovan- 
je krajevnih skupnosti in nji- 
hovo združevanje v skupnosti 
krajevnih skupnosti ter se 
spoprijeti zlasti z nekaterimi 
negativnimi pojavi in gledan- 
ji, kot so zapiranje v ozke 
krajevne okvire, reševanje teh 
zadev od zgoraj navzdol in 
podobno, kar vse zavira pro- 
ces samoupravnega preobli- 
kovanja krajevnih skupnosti, 
oziroma onemogoča polno 
uveljavitev samoupravnega 
položaja in vloge delovnih lju- 
di in občanov v njih. 

tudi različne pravice in dol- 
žnosti organov ter delovnih 
ljudi in občanov v posamez- 
nih krajevnih skupnostih. 
Ugotovljeno je, da so bili sta- 
tuti nekaterih krajevnih skup- 
nosti izdelani po vzorčnem 
statutu, ne da bi bdi ta pri- 
lagojen posebnostim potre- 
bam in življenju v posamez- 
ni krajevni skupnosti. Zato v 
teh statutih niso dovolj kon- 
kookretno opredeljena raz- 
merja med samoupravnimi in 
izvršilnimi organi, pomanjklji- 
vo je opredeljena vloga zbo- 
ra delovnih ljudi in občanov 
ter razmejitev pristojnosti te- 
ga zbora in zbora delegatov 

II. ORGANIZACIJA 

SAMOUPRAVLJANJA 
V KRAJEVNIH SKUPNOSTIH 

s 



krajevne skupnosti. To se 
odraža tudi v različnem po- 
imenovanju najvišjih samo- 
upravnih organov (zbor de- 
lovnih ljudi in občanov, zbor 
delegatov, skupščina krajevne 
skupnosti, konferenca delega- 
tov krajevne skupnosti). 

Različne rešitve so že, ozi- 
roma bodo še v tem letu od- 
pravljene, saj so v nekaterih 
krajevnih skupnostih že spre- 
jeli nove statute ali pa vel- 
javne ustrezno spremeniti ozi 
roma dopolnili. Pri tem je 
najpomembnejša taka statu- 
tarna opredelitev, da delovni 
ljudje in občani svojo ustav- 
no praivico v krajevnih skup- 
nostih uresničujejo prvenstve- 
no na zborih delovnih ljudi in 
občanov, na drugih interesnih 
zborih, z referendumom, jav- 
no razpravo ipd. podrobneje 
so opredeljtia razmerja in od- 
govornosti med posameznimi 
organi ter njihova odgovor- 
nost do delovnih ljudi in od- 
čanov, način dela delegacij 
in njihova odgovornost volil- 
cem, način oblikovanja sta, 
lišč delegacije ipd. Dosledno 
pa so vnesene določbe o splo- 
šni ljudski obrambi in družbe- 
ni samozaščiti. V nekaterih 
krajevnih skupnostih so v do- 
polnilnih statutov podrobneje 
opredelili tudi vsebino in na- 
čin povezovanja krajevnih 

. skupnosti s samoupravnimi 
interesnimi skupnostmi, s te- 
meljnimi in drugimi samo- 
upravnimi organizacijami in 
skupnostmi ter vlogo in pris- 
tojnosti zbora občanov v vaš- 
kih skupnostih in uličnih od- 
borih. Te statutarne spremem- 
be se že odražajo v delovan- 
ju krajevnih skupnosti, šte- 
vilne krajevne skupnosti so 
se s svojo notranjo organiza- 
cijo samoupravljanja, oblika- 
mi in načinom dela samo- 
upravnih organov močno pri- 
bližale ustavni koncepciji kra- 
jevne skupnosti. 

Spremembe se odraža jo tudi 
v povečani vloigi in dejavnosti 
zborov delovnih ljudi in ob- 
čanov, ki so najširša oblika 
odločanja občanov in zlasti 
v nekaterih manjiših krajev- 
nih skupnostih tudi osrednji 
samoupravni organ krajevne 
skupnosti. Taiko zbori delov- 
nih ljudi in občanov v veliki 
večini primerov odločajo o 
vseh bistvenih vprašanjih živ- 
ljenja in dela občanov v krajev- 
nih skupnostih: sprejemajo 
statut krajevne skupnosti ali 
njegove spremembe in dopol- 
nila, razpravljajo in odločajo 
o spremembi območja kra- 
jevnih skupnosti v primeru 
združevanja ali razdruževanja 

krajevnih skupnosti, razpravlja 
jo o programu razvoja krajev- 
nih skupnosti, sklepajo o raz- 
pisu referenduma itd. Hkrati 
obravnavajo In vplivajo tudi 
na ureditev vprašanj širšega 
— občinskega ali republiške- 
ga pomena. 

Zaradi tega se je povečala 
aktivnosti zborov delovnih lju- 
di in občanov z bistveno več 
jo udeležbo kot v prejšnjih 
letih. V številnih krajevnih 
skupnostih vedno pogosteje 
sklicujejo zbore občanov po 
posameznih vaseh in zaselkih 
in jih zato imenujejo zbore 
vaščanov, zbore občanov po 
stanovanjskih soseskah in uli- 
cah v mestnih krajevnih skup- 
nostih. V posameznih krajev- 
nih skupnostih so sklicali tu- 
di že zbore stanovalcev, pa 
tudi druge interesne zbore 
občanov npr. zbore za goz- 
dove, sadjarske zbore ipd. Na 
teh ožjih zborih občani aktiv- 
neje sodelujejo v obravnavan- 
ju in razreševanju svojih živ- 
ljenjskih in širših družbenih 
vprašanj. 

Tako neposredno odločanje 
je pogojevalo tubdl vse pogos- 
tejše odločanje občanov na 
referendumih, zlasti za samo- 
prispevke za gradnjo občin- 
skih in krajevnih cest, zdrav- 
stvenih in prosvetnih domov, 
šol, telovadnic, vzgojno-var- 
stvenih domov, za gradnjo 
vodovodov, TV pretvornikov, 
za rekonstrukcijo električne- 
ga omrežja itd. Pogostejše je 
neposredno izrekanje občanov 
na zborih o zadevah, ki o njih 
končno odločajo skupščine 
družbenopolitičnih in samo- 
upravnih interesnih skup- 
nosti, kot na primer: resolu- 
cija o razvoju občine ter 
srednjeročni programi občin, 
osnutki zazidalnih načrtov, 
občinski proračun, le izjemo- 
ma programi dela samoupraiv. 
niih interesnih skupnostih na 
občinski, oziroma na regional- 
ni ravni. Zadeve iz pristoj- 
nosti republiške skupščine, 
kot so resolucija o srednje- 
ročnem razvoju republike, re- 
publiški proračun, osnutek za- 
kona o manj razvitih območ. 
jih idr., so obravnavali le v 
razvitejših krajevnih skupnos- 
tih, v posameznih primerih 
pa so te zadeve obravnavali le 
v krajevnih političnih aktivih 
ali posebnih interesnih zbo- 
rih. 

Samoupravna organizira- 
nost v krajevnih skupnostih 
je po sedanjih dopolnitvah 
in spremembah v statutih 
precej bolj usklajena z ustav- 
nimi intencijami. Zlasti v vseh 
večjih in bolj razvitih kra- 

jevnih skupnostih so izvolili 
kot osrednje samoupravne or- 
gane zbore delegatov (pone- 
kod jih imenujejo skupščine 
ali konference delegatov) kra- 
jevne skupnosti, katerih stru. 
ktura v glavnem ustreza stru- 
kturi prebivalstva krajevnih 
skupnosti. Zbor sestavljajo 
delegati, izivoljeni po teritori- 
alnem in delovnem načelu, 
zraven pa so še delegati iz 
družbenopolitičnih in pomem- 
bnejših družbenih organizacij 
z območja krajevne skupnos. 
ti. 

V nekaterih posameznih 
krajevnih skupnostih pa še 
vedno niso odpravili prakse, 
da je v zboru delegatov (ali 
skupščini) krajevne skupnosti 
celotna delegacija za skup- 
ščino občine, ponekod pa ce- 
loten svet krajevne skupnosti, 
ki je bil izvoljen iz vrst zbo- 
ra delegatov- To nedoslednost 
bodo odpravili pri naslednjih 
volitvah delegatov. Drugod so 
člani zbora delegatov samo 
vodje delegacij in največ polo- 
vica vseh članov sveta kra- 
jevne skupnosti. 

V posameznih krajevnih 
skupnostih pa delovanja in 
pristojnosti zborov občanov, 
zborov delegatov krajevnih 
skupnosti in svetov krajev- 
nih skupnosti še niso prilago- 
dili določilom dopolnjenih sta- 
tutov. 

Tako so zbori delovnih lju- 
di in občanov ponekod le po- 
svetovalna telesa in o vseh 
bistvenih vprašanjih odločajo 
delegatsko sestavljene skup 
ščine krajevnih skupnosti ali 
njim ustrezni organi. Cepraiv 
so sveti v statutih opredelje- 
ni kot izvršilni organi zborov 
delovnih ljudi in občanov ali 
skupščine krajevnih skupnosti 
še vedno združujejo pristoj- 
nosti, ki jim ne gredo kot 
izvršilnim organom (funkcije 
odločanja). So primeri, ko je 
zbor delegatov krajevne skup. 
nosti le drugotnega pomena 
in samo potrjuje sklepe sve- 
ta, ki praktično odloča o 
vsem. 

Velike so tudi razlike v se- 
stavi Svetov krajevnih skup. 
nosti, saj jih volijo zbori dele- 
gatov krajevnih skupnosti iz 
vrst svojih članov, ali iz vrst 
drugih aktivnih družbenih de- 
lavcev, po delegatskem nače- 
lu iz vaških in uličnih odbo- 
rov, iz temeljnih organizacij 

Uveljavljanje in krepitev de. 
iegatskih odnosov v krajevni 
skupnosti je zlasti v zadnjem 

združenega dela in družbe- 
nih organizacij, ali pa je bil 
pri izbiri kandidatov za člane 
sveta najvažnejši kriterij spo. 
sobnost in pripravljenost za 
delo. 

Pri zboru delegatov (skup- 
ščini, konferenci) krajevne 
skupnosti, ponekod pa pri 
svetu krajevnih skupnosti so 
oblikovani še odbori za sploš- 
no ljudsko obrambo in druž- 
beno samozaščito, poravnalni 
svet, ter vrsta komisij, za ka- 
kršne se je v posamezni kra- 
jevni skupnosti pokazala pot. 
reba. Komisije se oblikujejo 
navadno pri svetu krajevnih 
skupnosti, odbori pa pri zbo- 
ru delegatov, ponekod pa to 
ni natanko opredeljeno, v ve- 
čini krajevnih skupnosti so 
sicer ustanovili svet potrošni- 
kov in porabnikov storitev, 
vendar programi dela teh sve- 
tov, njihove pristojnosti in 
oblike povezovanja z organi- 
zacijami združenega dela s 
področja trgovine in prometa, 
komunalnih dejavnosti, drob- 
nega gospodarstva ter s pris- 
tojnimi upravnimi organi in 
inšpekcijami, še niso dovolj 
jasno opredeljene. 

Hišni sveti so oblikovani v 
glavnem v vseh večjih str- 
njenih naseljih, delujejo pa v 
okviru samoupraivne stano- 
vanjske skupnosti. 

Poudariti je treba pomanj- 
kljivosti v statutih temeljnih 
organizacij združenega dela 
in samoupravnih interesnih 
skupnosti, kjer so premalo 
ali pa sploh niso opredeljeni 
odnosi do krajevne skupnos- 
ti. V statutih večjega dela de- 
lovnih organizacij je sodelo- 
vanje s krajevnimi skupnost- 
mi opredeljeno v členu, ki go- 
vori o zaključnem računu 
delovne organizacije, pri ob- 
ravnavi katerega bi morali 
sodelovati tudi delovni ljudje 
iz krajevne skupnosti. 

Čeprav so samoupravni or- 
gani temeljnih organizacij 
združenega dela imenovali 
svoje delegate v »zbor dele- 
gatov krajevnih skupnosti«, 
je povezanost med krajevni- 
mi skupnostmi in temeljnimi 
organizacijami združenega de- 
la še zelo šibka, predvsem pa 
nenačrtna. Ti delegati se zbo- 
rov ne udeležujejo ali pa v 
njih niso aktivni, kar ima za 
posledico, da so zbori dele- 
gatov manj učinkoviti. 

letu nedvomno pripomoglo k 
temu, da delovni ljudje in ob- 
čani, organizirani v krajevnih 

lil. KRAJEVNE SKUPNOSTI 

IN DELEGATSKI SISTEM 
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skupnostih, po svojih delega- 
tih, oziroma delegacijah, vse 
bolj neposredno sodelujejo 
pri opravljanju družbenih za- 
dev in odločanju o vprašanjih 
skupnega pomena ria vseh 
ravneh družbenega odločanja, 
tako v krajevnih skupnostih, v 
občinah in širših družbeno- 
političnih skupnostih ter v 
skupščinah samoupravnih in- 
teresnih skupnosti. 
Na splošno je tudi mogoče 

ugotoviti, da so delegatski od- 
nosi bolj zaživeli v tistih kra. 
jevnih skupnostih, ki imajo 
tudi sicer dobro razvite samo- 
upravne odnose oziroma v 
katerih organi samoupravljan- 
ja in družbenopolitične orga- 
nizacije učinkovito in uspeš- 
no delujejo. 

Vendar pa delo delegacij 
še vedno ovirajo pomanjkan- 
je prostorov, pomanjkljiva 
strokovna pomoč itd. Zato so 
vse pogostejši predlgi, da bi v 
krajevnih skupnostih organi, 
zirali enotno strokovno-admi- 
nistrativno službo, s čimer bi 
zagotovili redno in usklajeno 
delovanje organov samouprav, 
ljanja, družbenopolitičnih or- 
ganizacij ter delegacij krajev- 
nih skupnosti. 

Prav tako bi to večjo uskla- 
jenost lahko zagotovili koo- 
ordinacijski odbori, ki bi bili 
sestavljni iz vodij delegacij, 
predsednikov samoupravnih 
organov krajevne skupnosti 
in predstavnikov družbenopo- 
litičnih organizacij iz območ- 
ja posameznih krajevnih sku- 
pnosti. 

Ustavna pravica in dolžnost 
delovnih ljudi in občanOv, da 
svoje avtentične interese ne- 
posredno uveljavljajo z od- 
ločanjem v skupščinah druž- 
benopolitičnih in samouprav- 
nih interesnih skupnosti, je v 
zadnjem obdobju dosledneje 
uresničevanju zlasti kar zadeva 
delo občinske skupščine- Le 
redko so še prisotna mnen- 
ja, da je delegacija nekaj iz- 
ven krajevne skupnosti oziro- 
ma nekaj, kar je izven nepo 
srednih interesov delovnih 
ljudi in občanov. 

Ugotavlja se tudi, da občin 
ske skupščine in skupščine 
samoupravnih interesnih skup- 
nosti še vedno niso zagotovi 
le vseh pogojev, da bi delega- 
cije za pošiljanje delegatov v 
te skupščine lahko določale 
temeljna stališča o vseh po. 
membnejših vprašanjih na us 
tavno opredeljen način. Pogos 
te so pripombe zaradi kratkih 
rokov, v katerih se sklicuje- 
jo seje skupščin, enofaznega 
postopka sprejemanja aktov, 
obsežnosti in nerazumljivosti 
gradiv ipd. 

Hkrati se ugotavlja, da tu- 
di delegacije svojega delovan- 
ja še niso urednile s poslovni- 
ki, kar bi pripomoglo k večji 
učinkovitosti njihovega dela. 
prisotno je celo mnenje, da 
tak akt ni potreben, ker so že 
s statutom krajevne skupnosti 
dovolj opredeljene pravice in 
dolžnosti delegatov in delega 
cij ter postopek določanja 
stališč. Vendar je bilo ugo 
tovljeno, da večina statutov ta 
vprašanja ureja presplošno. 

Kljub različni pravni ure- 
ditvi pa še vedno ni dovolj 
razčiščeno, za katera svoja 
stališča bi morala delegacija 
dobiti predhodno stališče in 
smernice zbora delovnih lju- 
di in občanov, samoupravnih 
organov krajevne skupnosti, 
družbenopolitičnih organiza- 
cij in o katerih vprašanjih de- 
legacije določa stališča sama 

Delegacije krajevnih skup- 
nosti za delegiranje delegatov 
v občinsko skupščino se red- 
no sestajajo pred vsakim nje- 
nim zasedanjem in zavzema- 
jo stališča do obravnavanih 
vprašanj. Le redko pa se se- 
stajajo pred zasedanjem re- 
publiške skupščine in skupšči- 
ne SFRJ ali pa gradiv teh 
skupščin sploh ne obravnava- 
jo. 

V primerjavi z učinkovitost- 
jo delegacij za občinske skup- 
ščine sta delo delegacij za 
skupščine samoupravnih inte- 
resnih skupnosti in njihova 
učinkovitost bistveno slabša. 
Kot vzrok, za takšno stanje 
se navaja preobremenitev teh 
delegacij, ker prevladujejo 
splošne delegacije, medtem ko 
je v krajevnih skupnostih, v 
katerih imajo oblikovane po. 
sebne delegacije za samo- 
upravne interesne skupnosti, 
to stanje nekoliko boljše. 

Obremenjenost teh delega- 
cij pogojuje budi nekoordi- 
nirano delo samoupravnih in- 
teresnih skupnosti, kar zahte- 
va pogosto sestajanje splošnih 
delegacij. Vsled tega se vse 
pogosteje oblikujejo posebne 
delegacije za vsako, oziroma 
za več sorodnih samouprav- 
nih interesnih skupnosti, za 
kar imajo izhodišče v sklepih 
Republiške konference Soci- 
alistične zveze delovnih lju- 
di Slovenije. 

Na manjšo učinkovitost de- 
la delegacij pa vpliva tudi 
slaba povezanost delegacij z 
zbori delovnih ljudi in obča- 
nov ter pristojnimi samo- 
upravnimi organi v krajevni 
skupnosti, česar prisotnost 
predstavnikov teh organov ne 
more nadomestiti, praviloma 
ima vsaka krajevna skupnost 
najmanj eno delegatsko mes. 

tavlja, đa je obveščenost de- 
lovnih ljudi in občanov o de- 
lu teh skupnosti nezadovolji- 
va.   

Pri dograjevanju delegatske- 
ga sistema v skupščinah druž- 
benopolitičnih skupnosti in 
skupščinah samoupravnih inte- 
resnih skupnosti, bo treba zago- 
toviti, da bo imela vsaka kra. 
jevna skupnost svoje mesto v 
zboru krajevnih skupnosti ob- 
činske kupščine oziroma v 
zborih uporabnikov skupščin 
samoupravnih interesnih sku- 
pnosti. 

to v zboru krajevnih skupnos- 
ti občinske skupščine, med- 
tem ko to načelo v zborih 
uporabnikov skupščin samo. 
upravnih interesnih skupnosti 
ni dosledno uveljavljeno, po 
vezovanje v konference dele- 
gacij za pošiljanje skupnega 
delegata v zbore uporabni- 
kov skupščin samoupravnih 
interesnih skupnosti ni dovolj 
ustrezna rešitev, ker ne omo- 
goča neposrednega odločanja 
delovnih ljudi in občanov. Za- 
radi takega načina delegiran, 
ja v skupščine samoupravnih 
interesnih skupnosti se ugo- 

IV. SODELOVANJE KRAJEVNE 

SKUPNOSTI S TEMELJNIMI 

ORGANIZACIJAMI ZDRUŽENEGA 

DELA IN DRUGIMI SAMOUPRAVNIMI 
ORGANIZACIJAMI IN SKUPNOSTMI 

TER DRUGIMI DRUŽBENIMI 
DEJAVNIKI 

Kljub številnim vsebinskim 
spodbudam, ki naj bi sodelo- 
vanje krajevnih skupnosti in 
temeljnih organizacij združe- 
nega dela v teh krajevnih 
skupnostih čim bolj prbliža. 
le ustavnim intencijam zara- 
di čim hitrejšega uresniče- 
vanja novega položaja delov- 
nih ljudi in občanov v teh dveh 
temeljnih samoupravnih sku- 
pnostih, se ugotavlja na pod- 
lagi razpoložljivih podatkov 
le počasne premike. Delovni 
ljudje in občani sicer zavest- 
no spoznavajo svojo pripad- 
nost krajevni skupnosti in 
v njej na samoupravni pod- 
lagi uresničujejo svoje in skup- 
ne potrebe in interese, hkrati 
pa se ugotavlja, da delavci 
v temeljnih organizacijah 
združenega dela mnogokje še 
niso dovolj seznanjeni s svo- 
jimi nalogami za razvijanje 
ustavne vsebine samouprav- 
nih odnosov v krajevnih sku. 
pnostih. 

Prevečkrat je še prisotno pre- 
živelo pojmovanje o dvojnosti 
oziroma o medsebojnem izklju- 
čevanju interesov med delav- 
cem v temeljni organizaciji 
združenega dela in njim kot 
občanom v krajevni skupnos- 
ti. Ugotavlja se sorazmerno 
zadovoljiva stopnja sodelovan- 
ja kar zadeva materialne od- 
nose (sprejemnje družbenih 
dogovorov in samoupravnih 
sporazumov za zagotavljanje 
materialne osnove za delo 
krajevnih skupnosti), ni pa 
zaslediti vsebinskih premikov 
v odnosih pri programiranju 
razvoja in dela krajevnih 
skupnosti, v zvezi s tem pa 

tudi pri uresničevanju mož- 
nosti in potreb temeljnih or- 
ganizacij združenega dela in 
krajevnih skupnosti. 

Sodelovanje krajevnih sku- 
pnosti s samoupravnimi inte- 
resnimi skupnostmi ter nji- 
hovo vključevanje v izvajan- 
je skupnih nalog na osnovi 
medsebojnih usklajenih in re- 
alnih programov dela in raz- 
voja na posameznih področjih 
družbenih dejavnosti, se po 
sprejetju stališč, sklepov in 
priporočil skupščine, ni bis- 
tveno izboljšalo. Samoupravne 
interesne skupnosti so se si- 
cer v tem času konstituirale 
in organizacijsko utrdile, ven- 
dar zaradi neustreznega sode- 
lovanja predvsem pri progra- 
miranju razvoja družbenih de- 
javnosti, delovni ljudje in ob- 
čani v krajevnih skupnostih 
ne morejo na samoupraven 
način vpliva na delovanje teh 
skupnosti, zlasti z vidika gos- 
podarjenja s sredstvi, ki jih 
v njih združujejo. V večjih 
krajevnih skupnostih opozar- 
jajo, da je to tudi posledica 
neustrezno oblikovanih zbo- 
rov uporabnikov skupščin sa- 
moupravnih interesnih skup- 
nosti, saj se le-ti niso dovolj 
uveljavili kot mesto, v ka- 
terem bi prišlo do polnega iz- 
raza dogovarjanje in spora- 
zumevanje o vseh odnosih 
medsebojne povezanosti, o 
skupnih vprašanjih, o progra- 
mih, prednostnih nalogah in 
konkretnih načrtih za posa- 
mezna področja družbenih 
dejavnosti. Zato se je težje 
upirati praksi, ko izvajalci 
pri določanju obsega potreb- 
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nih sredstev odločajo sarni, 
uporabniki pa so pogo- 
st o le v vlogi plačnikov 
storitev. Izvajalci programov 
tudi premalo upoštevajo svo- 
jo dolžnost, da omogočajo 
vključitev uporabnikov v vse 
faze oblikovanja programov. 
Čeprav bi bil ta vpliv večji, 
če bi se oblikovale enote teh 
samoupravnih interesnih sku- 
pnosti za določena območja, 
pa se ugotavlja, da take or- 
ganiziranosti še vedno ni. 

Čeprav z ustanavljanjem ko- 
munalnih interesnih skupnosti 
kasnimo, s krajevne skupnos- 
ti zavzemajo za njihoVo čim- 
prejšnjo ustanovitev in vklju- 
čevanje delovnih ljudi in ob- 
čanov v samoupravno spora, 
zumevanje in odločanje o za- 
devah, ki jih morajo reševa 
ti v teh skupnostih. 

V krajevnih skupnostih po- 
sebej poudarjajo nujnost us 
klajenosti programov teh sku 
prosti glede na potrebe de. 
lovnih ljudi in občanov v kra 
jevnih skupnostih in zagoto- 
vitve stalnih virov za dejav. 
nost komunalnih interesnih 
skupnosti. 

Medsebojno povezovanje 
krajevnih skupnosti se pojav- 
lja v več oblikah. Najpogos- 
tejše je občasno sodelovanje 
za reševanje posameznih sku- 
pnih vprašanj, kot so: komu- 
nalna ureditev, ceste, vodo- 
vod itd. Tako sodelovanje se 
pojavlja pogosto preko ob- 
činskih, pa tudi preko re 
republiške meje. 

Proces združevanja v čvr- 
stejše in stalnejše oblike so. 
delovanja med krajevnimi 
skupnostmi je še vedno v za 
četni fazi. Tako se še vedno 
redko pojavljajo skupnost 
krajevnih skupnosti, v katerih 
bi delovni ljudje in občani 
ustvarjali in zagotavljali ma 
terialne in druge pogoje zs 
svoje življenje in delo ter us- 
klajevali in uresničevali sku- 
pne interese. Prav tako se tu- 
di - ugotavlja, da se krajevne 
skupnosti v okviru zbora kra. 
jevnih skupnosti občinske 
skupščine redkogdaj povezu- 
jejo, da bi še pred konča- 
nim odločanjem uskladile svo- 
je interese. 

Sodelovanje krajevnih skup. 
nosti z občinskimi skupščina 
mi in njihovimi organi se je 
po sprejetju stališč, sklepov 
in priporočil v precejšnji me- 
ri izboljšalo, čeprav medse 
bojna razmerja normativno 
še niso zadovoljivo urejena, 
se kaže s strani občinskih 
skupščin mnogo večja pri- 
pravljenost za reševanje pro 
blemov, ki so ovirali uspeš- 

no uveljavljanje krajevnih 
skupnosti v občinskih skup- 
ščinah in na širšem nivoju. 
Tako so v izvršnih organih 
večine občin posamezniki za- 
dolženi za strokovno in ad- 
ministrativno-tehnično pomoč 
krajevnim skupnostim, v ne- 
katerih občinah pa imajo or. 
ganizirane tudi drugačne ob- 
like organizirane pomoči, kot 
na primer: razgovore s pred- 
sedniki in tajniki krajevnih 
skupnosti, kjer se razčiščuje- 
jo najbolj aktualna vpraša- 
nja in zapletena vprašanja, or- 
ganizacijo seminarjev in po- 
dobno. 

Ugotavlja se, da je zbor 
krajevnih skupnosti zlasti v 
tistih občinah, v katerih so 
krajevne skupnosti enako- 
merno zastopane, zaživel kot 
mesto, v katerem se soočajo 
in usklajujejo različni inte- 
resi krajevnih skupnosti v 
občini z interesi združenega 
dela in širšimi družbenimi 
interesi. Ocenjuje se tudi, 
da so v večini občin zbori 
krajevnih skupnosti eni iz- 
med najbolj aktivnih zborov, 

delegacije pa ustrezno zasto- 
pajo interese delovnih ljudi 
in občanov. Odraz tega so 
prav gotovo številna delegat- 
ska vprašanja na sejah ob- 
činskih skupščin, zlasti v 
zborih krajevnih skupnosti, 
ki dajejo skupščini in njenim 
službam dovolj vzpodbud in 
priložnosti, da hitreje razre- 
šujejo posamezna vprašanja, 
od katerih je dostikrat odvi- 
sno bolj urejeno življenje 
občanov. 

V krajevnih skupnostih se 
poleg navedenih oblik po- 
vezovanja vedno bolj pojav- 
lja tudi sodelovanje z razni- 
mi organizacijami in društvi, 
ki delujejo na njihovih ob- 
močjih (kultura, rekreacija), 
posebej pa z družbenopolitič- 
nimi organizacijami, med ka- 
terimi imajo najpomembnej- 
šo vlogo prav gotovo krajev- 
ne konference Socialistične 
zveze delovnih ljudi. Tak 
frontni pristop pa omogoča, 
da sicer ozki krajevni intere- 
si v samoupravnem delova- 
nju preraščajo v širši skup- 
ni družbeni interes. 

V. PROGRAMIRANJE 

IN ZAGOTAVLJANJE MATERIALNE 

OSNOVE KRAJEVNIH SKUPNOSTI 

1. Programiranje 
Uresničevanje skupnih po- 

treb in interesov delovnih 
ljudi in občanov v krajevnih 
skupnostih je osnovno vodilo 
planiranja razvoja in dela 
teh skupnosti. Sistem druž 
benega planiranja v krajev- 
nih skupnostih se uveljavlja, 
čeprav pri tem pogosto na- 
stopajo različne objektivne 
in subjektivne težave, ki ta 
proces zavirajo. Planiranje v 
krajevnih skupnostih je po 
nekod še vedno preveč zaprt 
proces, pogosto ločen od dru- 
gih nosilcev družbenega pla- 
niranja. Kljub temu, da so 
v večini krajevnih skupnosti 
že sprejeli srednjeročne pla- 
ne razvoja in letne programe 
dela, pa se ugotavlja, da je 
ponekod planiranje šele v 
začetni fazi oziroma, da spre- 
jeti plani nimajo vpliva na 
delovanje krajevnih skupno- 
sti. 

Iz ustavnih usmeritev in 
zakona o temeljih sistema 
družbenega planiranja in o 
družbenem planu Jugoslavije 
izhaja, da bi moralo planira- 
nje v krajevnih skupnostih 
jotekati sočasno, povezano 
in usklajjeno z ostalimi no- 
silci planiranja. Iz razpolož- 

ljivih podatkov je razvidno, 
da je ta proces v krajevnih 
skupnostih potekal večkrat 
ločeno in neusklajeno od pla- 
niranja v temeljnih organiza- 
cijah združenega dela in sa- 
moupravnih interesnih skup- 
nosti. V odnosu med samo 
upravnimi interesnimi skup- 
nostmi in krajevnimi skupno- 
stmi prihaja večkrat do te- 
žav zaradi prevelikih želja in 
zahtev krajevnih skupnosti, 
po drugi strani pa tudi sa- 
moupravne interesne skupno- 
sti premalo upoštevajo inte- 
rese krajevnih skupnosti in 
v svojih planih premalo kon- 
kretizirajo naloge po območ- 
jih krajevnih skupnosti. Sta 
nje se po posameznih kra 
jevnih skupnostih zelo razli 
kuje: v nekaterih krajevnih 
skupnostih so plani usklaje- 
ni s plani samoupravnih in- 
teresnih skupnosti, v drugih 
so usklajeni samo z nekate- 
rimi samoupravnimi interes- 
nimi skupnostmi oziroma v 
posameznih dejavnostih, ki 
spadajo v okvir samouprav 
nih interesnih skupnosti, v 
nekaterih pa so plani še ved- 
no neusklajeni. 

Prav tako se ugotavlja, da 

je planiranje ▼ nekaterih 
krajevnih skupnostih ločeno 
od planiranja v temeljnih or- 
ganizacijah združenega dela 
ali pa se omejuje zgolj na so- 
delovanje na področju finan- 
ciranja dejavnosti v krajevni 
skupnosti. Tako so v nekate- 
rih temeljnih organizacijah 
združenega dela sprejeli le 
samoupravne sporazume o fi- 
nanciranju dejavnosti v kra- 
jevnih skupnostih, niso pa se 
povezovali na vseh drugih 
področjih, na katerih se ure- 
sničujejo skupni interesi de- 
lavcev ter drugih delovnih 
ljudi in občanov. Nekatere 
krajevne skupnosti opozarja- 
jo na težave pri povezovanju 
s temeljnimi organizacijami 
združenega dela, ki imajo se- 
dež izven krajevne skupnosti 
ali občine, njihovi delavci 
pa žive na območju te kra- 
jevne skupnosti. V temeljnih 
organizacijah združenega de- 
la so bili delavci tudi prema- 
lo seznanjeni s plani krajev- 
nih skupnosti in zato pri nji- 
hovem nastajanju in usklaje- 
vanju niso mogli aktivno so- 
delovati. Več krajevnih skup- 
nosti je namreč svoje plane 
največkrat obravnavalo v ož- 
jem krogu sveta in na zbo- 
rih občanov, redkeje pa so 
plane predložile v razpravo 
temeljnim organizacijam 
združenega dela. 

Tudi sodelovanje in uskla- 
jevanje razvojnih, programov 
z drugimi krajevnimi skup- 
nostmi in občino je ponekod 
pomanjkljivo, saj prihaja do 
povezovanja samo v določenih 
trenutkih in na določenih 
področjih. To velja še poseb- 
no za krajevne skupnosti, ki 
so na kmetijskih območjih 
in so manj razvite. V teh 
predstavlja problem pred- 
vsem sodelovanje s temeljni- 
mi organizacijami združene- 
ga dela, v katerih so zapo- 
sleni krajani, so pa izven 
njihovega območja. 

Potek planiranja v krajev- 
nih skupnostih je v veliki 
meri odvisen od organizira- 
nja celotnega procesa nasta- 
janja in usklajevanja planov. 
Zato so v nekaterih krajev- 
nih skupnostih ustanovili ko- 
misije za planiranje, poleg 
tega pa so v nekaterih ob- 
činah ustanovili še koordi- 
nacijske odbore za pripravo 
in usklajevanje srednjeroč- 
nih planov, v katerih so so- 
delovali tudi predstvaniki 
krajevnih skupnosti, ker je 
precej prispevalo k izboljša- 
nju kvalitete planiranja. Ugo- 
dno je vplivala tudi strokov- 
na pomoč občinskih služb 
za planiranje. 



V krajevnih skupnostih po- 
udarjajo, da bi morali plani 
in programi razvoja krajev- 
ne skupnosti nastajati v te- 
snem sodelovanju z vsemi 
nosilci družbenega planira- 
nja, pri čemer bi morale no- 
siti posebno odgovornost ob- 
činske službe za planiranje, 

Neposredna povezanost 
vseh faz nastajanja planov 
in programov dejavnosti kra- 
jevnih skupnosti s programi 
temeljnih organizacij združe- 
nega dela ter samoupravnih 
interesnih skupnosti se od- 
raža v stopnji uspešnosti in 
v realizaciji teh programov 
oziroma pri zagotavljanju 
njihove materialne osnove. 
Za tisti del programov kra- 
jevnih skupnosti, ki je bil 
sprejet in usklajen z delavci 
v temeljnih organizacijah 
združenega dela in s samo- 
upravnimi interesnimi skup- 
nostmi, so sredstva pravilo- 
ma zagotovljena v okviru do- 
govorjenega obsega sredstev 
za splošno in skupno porabo, 
čeprav zlasti obseg in vsebi- 
na takoimenovane splošne 
porabe v krajevni skupnosti 
nista dovolj dorečena. Za ne- 
usklajene dele programa ozi- 
roma za potrebe, ki presega- 
jo materialne možnosti, pa 
je prišlo do različnih rešitev. 

V večini občin so bili dru- 
žbeni dogovori in na njihovi 
podlagi samoupravni spora- 
zum med temeljnimi organi- 
zacijami združenega dela in 
krajevnimi skupnostmi, v ka- 
terih je bila prevladujoče dolo- 
čena višina prispevka delavca. 
Le v nekaterih primerih je 
bilo dogovorjeno združevanje 
sredstev iz skladov temeljnih 
organizacij. Pri tem sporazu- 
mevanju je ostalo nerešeno 
vprašanje solidarnosti in vza- 
jemnosti glede na bivališče 
in delovno mesto delavcev 
oziroma glede na razvitost 
posameznih krajevnih skup- 
nosti. Družbeno dogovorjena 
merila so hkrati uvedla raz- 
lične rešitve na regionalnem 
nivoju. 

V nekaterih krajevnih sku- 
pnostih kritično ugotavljajo, 
da temeljne organizacije 
združenega dela s samoup 
ravnimi sporazumi sprejetih 
obveznosti ne izpolnjujejo, 
kar ovira uresničevanje pla- 
nov razvoja in programov 
dela krajevnih skupnosti. 

Opisanim pozitivnim premi- 
kom v odnosih s temeljnimi 
organizacijami združenega 

ki bi morale tesno sodelova- 
ti predvsem z koordinacij- 
skimi odbori za pripravo in 
usklajevanje programov in 
planov razvoja krajevnih 
skupnosti oziroma z ustrez- 
nimi odbori ali komisijami, 
ki so v krajevnih skupnostih 
zadolženi za ta vprašanja. 

dela niso vedno sledile vse 
samoupravne interesne skup- 
nosti, ker so le izjemoma za 
izvajanje nalog v krajevnih 
skupnostih zagotovile tudi 
sredstva. Iz tega sledi, da 
krajevne skupnosti nimajo 
finančnih možnosti za nalo- 
ge na področju družbenih 
dejavnosti izven dogovorje- 
nega obsega, če zanje s sa- 
moupravnimi sporazumi ne 
zagotove dodatnih namenskih 
sredstev. 

Tudi kar zadeva sodelova- 
nje med krajevnimi skupno- 
stmi in samoupravnimi inte- 
resnimi skupnostmi na pod- 
ročju materialne proizvodnje 
ter zagotavljanja sredstev za 
skupno dogovorjene naloge, 
se stanje ni bistveno izbolj- 
šalo, z izjemo komunalne 
dejavnosti v tistih krajevnih 
skupnostih z območja občin, 
kjer so komunalne interesne 
skupnosti že ustanovili. 
Kljub temu pa večina kra- 
jevnih skupnosti opozarja, da 
je za izvajanje nalog komu- 
nalnih interesnih skupnosti 
treba poenotiti vire sredstev. 

Kljub napredku v povezo- 
vanju krajevnih skupnosti 
temeljnih organizacij združe- 
nega dela in samoupravnih 
interesnih skupnosti na pod- 
ročju programiranja razvoja 
in zagotovaljanja materialnih 
sredstev za uresničevanje 
teh programov, pa še vedno 
ostaja najbolj pogost način 
zagotavljanja sredstev samo- 
prispevek delovnih ljudi' in 
občanov, saj je le-ta uveden 
praktično v vseh krajevnih 
skupnostih. Tako zbrana 
sredstva so namenjena pr- 
venstveno za potrebe na 
področju komunalnega ure- 
janja, gradnjo šol, vzgojno- 
varstvenih in zdravstvenih 
zavodov. Poleg z referendu- 
mom sprejetih obveznosti se 
krajani pogosto vključujejo 
v izvrševanje nalog v krajev- 
nih skupnostih s prostovolj- 
nim delom in drugimi obli- 
kami pomoči (prevozi, stro- 
ji, materiali). Ta oblika so- 
delovanja kaže na izredno 
povezanost delavca in kraja- 
na s sredino, kjer živi. 

Večinoma, vendar različno, 
je rešeno vprašanje zagotav- 
ljanja sredstev za redno de- 
javnost krajevnih skupnosti, 
za naloge v zvezi z delova- 
njem skupščinskega delegat- 
skega sistema in za naloge 
na področju ljudske obram- 
be, splošnega ljudskega od- 
pora in družbene samozašči- 
te. Nekatere občine odstopa- 

1. Informiranje 
Ustava opredeljuje obve- 

ščanje kot eno temeljnih 
vprašanj nadaljnjega razvo- 
ja samoupravnih delegatskih 
odnosov. Takšna opredelitev 
je poudarjena tudi v vseh 
dokumentih družbenopolitič- 
nih organizacij. To je seve- 
da razumljivo, kajti če naj 
delovni ljudje razpolagajo z 
vsemi rezultati svojega dela 
in odločajo o celotni druž- 
beni reprodukciji, morajo v 
prvi vrsti razpolagati z ust- 
reznimi informacijami. 

Kljub hitremu razvoju in- 
formacijskih sredstev pred- 
savlja najustreznejšo in naj- 
učinkovitejšo obliko obvešča- 
nja neposredna komunikaci- 
ja. Na zborih delovnih ljudi 
in občanov, na sestankih sa- 
moupravnih organov, delega- 
cij in skupnosti, se lahko od- 
vija intenziven proces izme- 
njave mnenj, stališč in infor- 
macij. 

V mnogih krajevnih skup- 
nostih so zbori delovnih lju- 
di in občanov pogostejši, 
predvsem pa je pozitivno, da 
se je povečala udeležba ob- 
čanov na zborih. Udeležba je 
v veliki meri odvisna od de- 
la organov, krajevnih skup- 
nosti in krajevnih konferenc 
Socialistične zveze delovnih 
ljudi, odvisna pa je tudi od 
narave obravnavanih vpra- 
šanj. Interes občanov je tem 
večji, kolikor bolj konkret- 
na in za življenje občanov 

Glede kadrov v krajevnih 
skupnostih obstajajo še ved- 
no isti problemi, število red- 
no zaposlenih strokovnih in 
administrativno tehničnih de- 
lavcev narašča. To narašča- 
nje pa je treba omejiti in v 
večji meri vključiti v delo 
tudi v zvezi s strokovnimi in 
administrativno tehničnimi 

jo krajevnim skupnostim do- 
ločene vire sredstev, pred- 
vsem prispevek za uporabo 
mestnega zemljišča. 

Te ugotovitve, ki so odraz 
sedanjih izkušenj in dosež- 
kov kažejo, da se postopo- 
ma oblikuje sistem zagotav- 
ljanja materialne osnove kra- 
jevnih skupnosti v skladu z 
ustavno pravnimi načeli. 

ravnavajo na takšnih zborih, 
pomembna vprašanja se ob- 
To so zlasti vprašanja komu- 
nalnega urejanja naselij, vse 
bolj pa se kaže tudi interes 
za obravnavo temeljnih raz- 
vojnih dokumentov kot so 
srednjeročni plan republike, 
republiški in občinski prora- 
čun in podobno. 

Glede na to, da sredstva 
javnega obveščanja ne more- 
jo v celoti zajeti problemov 
posameznih sredin, se kaže 
vedno večja potreba po gla- 
silih tako v krajevni skupno- 
sti kot tudi drugod. Zato so 
v mnogih krajevnih skupno- 
stih pristopili k izdajanju ob- 
časnih biltenov ali pa rešu- 
jejo ta problem s tem, da 
posamezna področja oziroma 
občinska glasila objavljajo 
priloge z njihovo problema- 
tiko. Pomembnejše mesto pri 
tem bi morala dobiti tudi 
glasila temeljnih organizacij 
združenega dela, lokalne ra- 
dijske postaje itd. 

Ugotavlja se, da v večini 
krajevnih skupnosti za obli- 
kovanje informacij sko-doku- 
mentacijskih centrov ni ma- 
terialnih, kadrovskih in dru- 
gih pogojev. To vlogo zato 
prevzemajo informativne 
skupine v krajevnih skupno- 
stih, kot prehodna oblika na 
poti k oblikovanju teh cent- 
rov. Vendar so tudi te sku. 
pine šele v nastajanju. 

opravili čim več občanov, ki 
so po svoji strokovni uspo- 
sobljenosti sposobni prispe- 
vati ustrezen delež k izvrše- 
vanju nalog krajevne skup- 
nosti. Tako pa te naloge op- 
ravljajo le posamezni obča- 
ni, ki pogosto nalogam niso 
kos, kar pomeni resno oviro 
pri uresničevanju nove vlo- 

2. Zagotavljanje materialne osnove 

krajevnih skupnosti 
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ge in položaja krajevnih sku- 
pnosti. V večini krajevnih 
skupnosti menijo, da bi svo- 
je naloge ustrezneje izpol- 
njevali če bi se v to delo v 
večji meri vključila mladina. 
Problem pomanjkanja kad- 
rov tudi povečana pomoč 
občinskih skupščin in njiho- 
vih strokovnih služb ne mo- 
re razrešiti, čeprav je v kra- 
jevnih skupnostih na obmo- 
čjih občin, kjer je ta pomoč 
ustrezna, manj težav pri 
strokovnem izpolnjevanju na- 
log. 

Kot je bilo že ugotovljeno 

Družbenopolitične organi- 
zacije so se v tem času za- 
res aktivno in ustvarjalno 
vključile v izgradnjo in de- 
lovanje sistema samouprav- 
ljanja, ki se vzpostavlja in 
poteka v krajevnih skupno- 
stih. V večini primerov so 
predstavniki krajevnih skup- 
nosti visoko ocenili doseda- 
nje delo, sodelovanje in po- 
moč družbenopolitičnih orga- 
nizacij. Družbenopolitične 
organizacije se vključujejo v 
vse akcije krajevne skupno- 
sti, mobilizirajo delovne lju- 
di in občane ter skupaj s 
samoupravnimi organi kra- 
jevne skupnosti razrešujejo 
probleme in dileme v zvezi s 
samoupravno preobrazbo 
krajevne skupnosti. 

Ob teh ugodnih ocenah pa 
so tudi ugotovitve, da vse 
družbenopolitične organiza- 
cije niso enako in dovolj ak- 
tivne, pri čemer ponekod zla- 
sti kritizirajo sindikalne or- 
ganizacije v temeljnih orga- 
nizacijah združenega dela, ki 
so po njihovem mnenju mno- 
go premalo prisotne pri ak- 
ciji za ustavno preobrazbo 
krajevnih skupnosti, kar 
predstavlja veliko vrzel in 
oviro pri povezovanju kra- 
jevnih skupnosti z združenim 
delom. Prav tako so mnenja, 
da delegati sindikalnih orga- 
nizacij v krajevnih konferen- 
cah Socialistične zveze de- 
lovnih ljudi še niso odigrali 
svoje vloge, oziroma so več- 
krat le formalno prisotni v 
njej. 

Kljub nekaterim pripom- 
bam, da bi bilo mogoče nji- 
hovo organiziranost, aktiv- 

v prvotni analizi obstajajo še 
vedno nerešeni problemi pro- 
storov in opreme za delo sa- 
moupravnih organov v kra- 
jevnih skupnostih čeprav ob 
stajajo druge prostorske mo- 
žnosti, kot so šole, zadruž- 
ni domovi itd., vendar niso 
v dovolj veliki meri izkori- 
ščene. Nekatere krajevne 
skupnosti pa omenjajo tudi 
druge težave, kot so neure- 
jena povračila potnih stro- 
škov delegatom, nadomestila 
osebnih dohodkov, in podobno, 
kar tudi zavira njihovo nor- 
malno delo. 

nost in učinkovitost še iz- 
boljšati, so na terenu dokaj 
zadovoljni z delom krajevnih 
organizacij socialistične zve- 
ze in OO ZK, manj pa z mla- 
dinsko organizacijo. Pri tem 
pa nekateri ugotavljajo, da 
bi bilo delo družbenopolitič- 
nih organizacij lahko še bolj 
učinkovito, ko bi bilo bolj 
povezano in usklajeno. 

V nekaterih občinah in 
krajevnih skupnostih pa ugo- 
tavljajo, da družbenopoliti- 
čne organizacije v krajeyni 
skupnosti niso dovolj prisot- 
ne, čeprav se je stanje ne- 
koliko izboljšalo v zadnjem 
času, ko so se družbenopo- 
litične organizacije organizi- 
rale po območjih oziroma 
naseljih. V teh in drugih 
primerih se opozarja zlasti 
na znane probleme kot so 
premajhna učinkovitost dela 
družbenopolitičnih organiza- 
cij, organizacijske pomanjklji- 
vosti, njihova premajhna us- 
merjenost v delo z ljudmi, 
majhno število članov in po 
dobno. 

Glede družbenih organiza- 
cij in društev ter njihovega 
vključevanja v delo in živ- 
ljenje krajevne skupnosti ni- 
mamo veliko podatkov. Iz 
razpoložljivih pa izhaja, da 
so nekatere organizacije in 
društva (kot n. pr. Rdeči 
križ, prosvetno-kulturna, ga- 
silska društva ipd.) zelo ak- 
tivna zlasti v podeželskih 
krajevnih skupnostih. So tu- 
di zapažanja, da se ti sub- 
jekti za reševanja svojih pro- 
blemov bolj povezujejo na 
občinski ravni kot pa znotraj 
krajevne Skupnosti. 

Vloga in položaj krajevne 
skupnosti kot temeljne sa- 
moupravne skupnosti se je 
močno okrepil z uveljavitvi- 
jo nove ustave. Predvsem je 
poudarjen položaj krajevne 
skupnosti kot družbenoeko- 
nomskega odnosa, iz katere- 
ga izhaja tudi njena vloga v 
sistemu samoupravnega od- 
ločanja. Vprašanja v zvezi z 
zakonodajnim urejanjem sa- 
moupravnega položaja kra- 
jevnih skupnosti bodo obrav- 
navana tudi v resoluciji re- 
publiške skupščine o teme- 
ljih zakonodajne politike re- 
publike. Položaj in vloga kra- 
jevnih skupnosti je uveljav- 
ljena v zakonih, ki so bili 
sprejeti po novi ustavi, na 
naslednjih področjih: 

1. Krajevna skupnost je 
vgrajena v delegatski sistem 
kot ena izmed temeljnih sa- 
moupravnih skupnosti, ki 
ima pravico oblikovati svojo 

delegacijo in delegirati de- 
legate, in sicer v zakonu o 
volitvah delegacij in delegi- 
ranju delegatov v skupščine 
družbenopolitičnih skupnosti 
in v zakonu o evidenci vo- 
lilne pravice (oba: Uradni 
list SRS, št. 4/74) ter v za- 
konu o oblikovanju in volit- 
vah delegacij ter delegiranju 
delegatov v skupščine samo- 
upravnih interesnih skupno- 
sti, ki enakopravno odločajo 
s pristojnimi zbori skupščin 
družbenopolitičnih skupnosti 
(Uradni list SRS, št. 34/74). 

2. Na področju upravljanja 
stanovanj je vloga krajevne 
skupnosti urejena v zakonu 
o samoupravni stanovanjski 
skupnosti (Uradni list SRS, 
št 8/74 in 17/75), v zakonu 
o gospodarjenju s stanovanj- 
skimi hišami v družbeni last- 
nini (Uradni list SRS, št! 
37/74), v zakonu o stanovanj- 
skih zadrugah (Uradni list 
SRS, št. 37/74), in o zakonu 
o stanovanjskih razmerjih 
(Uradni list SRS, št. 18/74 in 
10/76). V zakonu o stano- 
vanjskih razmerjih bi bilo 
najbrž treba določiti tudi 
vlogo krajevne skupnosti pri 
spreminjanju stanovanjskega 
prostora v druge namene (60. 
člen). 

3. Vloga krajevnih skupno- 
sti na področju otroškega 
varstva in socialnega skrbst- 
va je urejena v zakonu o 
družbenem varstvu otrok in 

o skupnosti otroškega varst- 
va (Uradni list SRS, št. 18/ 
74), v zakonu o socialnem 
skrbstvu (Uradni list SRS, 
št. 39/74), ter v zakonu o za- 
konski zvezi in družinskih 
razmerjih (Uradni list SRS, 
št. 15/76). Glede .vloge kra- 
jevne skupnosti na področju 
socialnega skrbstva bi kazalo 
proučiti ali ne bi pri uprav- 
ljanju centrov za socialno 
delo in socialnih zavodov so- 
delovali tudi predstavniki 
krajevnih skupnosti. 

4. Na področju zdravstve- 
nega varstva je vloga kraje- 
vnih skupnosti urejena v za- 
konu o zdravstvenem varst- 
vu (Uradni list SRS, št. 38/ 
74), vendar je omejena zgolj 
na sodelovanje delegatov 
krajevnih skupnosti pri uve- 
ljavljanju zdravstvene orga- 
nizacije, kadar gre za zade- 
ve posebnega družbenega po- 
mena. 

5. Na področju vzgoje in 
izobraževanja je vloga kra- 
jevne skupnosti urejena v za- 
konu o izobraževalnih skup- 
nostih (Uradni list SRS, št. 
38/74), v zakonu o izobraže- 
vanju in usposabljanju ot- 
rok in mladostnikov z mot- 
njami v telesnem in dušev- 
nem razvoju (Uradni list 
SRS, št. 19/76), v zakonu o 
osnovni šoli (Uradni list 
SRS, št. 9/68, 12/68, 14/69, 
31/72 in 18/74), v zakonu o 
srednjem šolstvu (Uradni list 
SRS, št. 18/67, 20/70, 31/72, 
in 18/74), ter v zakonu o vi- 
sokem šolstvu (Uradni list 
SRS, št. 13/75). 

6. Vloga krajevne skupno- 
sti je na področju prosvete 
in kulture urejena v zako- 
nu o kulturnih skupnostih 
(Uradni list SRS, št. 38/74), 
vsi ostali zakoni s tega po- 
dročja so bili sprejeti še 
pred novo ustavo. 

7. Na področju komunalnih 
dejavnosti je krajevna skup- 
nost upoštevana v zakonu o 
komunalnih dejavnostih po- 
sebnega družbenega pomena 
(Uradni list SRS, št. 24/75). 

8. Na področju splošnega 
ljudskega odpora in družbe- 
ne samozaščite je vloga kra- 
jevne skupnosti urejena v 
zakonu o varstvu pred poža- 
rom (Uradni list SRS, št. 
2/76). Prav tako je vgrajena 
v sistem splošnega ljudske- 
ga odpora v predlogu zako- 

VII. MESTO IN VLOGA 

DRUŽBENOPOLITIČNIH 
ORGANIZACIJ V KRAJEVNI 

SKUPNOSTI 

u 



na o ljudski obrambi, v si- 
stem družbene samozaščite 
pa v predlogu zakona o spre- 
membah in dopolnitvah za 
kona o notranjih zadevah. 

9. Vloga krajevne skupno, 
sti na področju varstva člo- 
vekovega okolja, kulturnih 
in zgodovinskih spomenikom 
je urejena v zakonu o var 
stvu zraka (Uradni list SRS, 
št. 13/75), v zakonu o var. 
stvu pred hrupom v narav 
nem in bivalnem okolju 
(Uradni list SRS, št. 15/76) 
ter v zakonu o gozdovih 
(Uradni list SR Slovenije, št. 
16/74). 

10. Na področju upravlja- 
nja stvari v družbeni lastni- 
ni je vloga krajevne skupno- 
sti upoštevana v zakonu o 
rudarstvu (Uradni list SRS, 
št- 17/75), v zakonu o prene- 
hanju lastninske pravice in 
drugih pravic na zemljiščih, 
namenjenih za kompleksno 
graditev (Uradni list SRS, 
št. 19/76), v zakonu o po- 
slovnih stavbah in prostorih 
(Uradni list SRS, št. 18/74) 
in v zakonu o vodah (Uradni 
list SRS, št. 16/74). 

11. Vloga krajevnih skupno 
sti je upoštevana v zakonih iz 
drugih področij in sicer v za- 
konu o samoupravnih inte 
resnih skupnostih za poštni, 
telegrafski in telefonski pro- 
met (Uradni list SRS, št. 24/ 
75), v zakonu o samouprav, 
ni interesni skupnosti, za že- 
lezniški in luški promet 
(Uradni list SRS, št. 18/74), 
v zakonu o prekrških zoper 
javni red in mir (Uradni 
list SRS, št. 16/74), v zakonu 
o financiranju splošnih dru- 
žbenih potreb v družbenopo- 
litičnih skupnostih (Uradni 
list SRS, št. 39/74), v zakonu 

Na podlagi ugotovitev te 
analize odbor predlaga, da 
Zbor združenega dela, Zbor 

stal 

I. 
Stališča, priporočila in 

sklepi o nadaljnjem samoup- 
ravnem razvoju krajevnih 
skupnosti v SR Sloveniji, ki 
jih je Skupščina SR Slove- 
nije sprejela dne 8. oktobra 
1975 in ki podrobneje opre 
deljujejo novo vlogo in polo. 
žaj krajevne skupnosti kot 
temeljne samoupravne skup 
nosti delovnih ljudi in obča- 
nov v družbenoekonomskem 
in družbenopolitičnem siste 
mu, se postopoma uresniču. 

ga regionalnega razvoja v SR 
Sloveniji (Uradni list SRS, 
št. 29/75) ter v zakonu o jav. 
nem pravobranilstvu (Uradni 
List SRS, št. 19/76). 

Ustavni položaj Krajevnih 
skupnosti ni bil dovolj upo 
števan na področju varstva 
interesov potrošnikov in upo 
rabnikov. Kazalo bi urediti 
vlogo krajevnih skupnosti 
na teh področjih v zakonu 
o inšpekcijah (Uradni list 
SRS, št. 13/74), v zakonu o 
tržni inšpekciji (Uradni list. 
SRS, št. 27/74) in v zakonu 
o zdravstvenem nadzoru nad 
živili (Uradni list SRS, št 
17/75). Na ostalih področjih 
bi bilo treba vgraditi novo 
vlogo in položaj krajevnih 
skupnosti v samoupravni si- 
stem, zlasti v zakonu o so- 
diščih združenega dela (Ura- 
dni list, SRS, št. 38/74), v 
zakonu o družbenem pravo- 
branilcu samoupravljanja 
(Uradni list SRS, št. 21/75), 
in v zakonu o postopku pred 
Ustavnim sodiščem SR Slo- 
venije (Uradni list SRS, št. 
39/74). 

Za opredelitve v zakonih, 
izdelanih po ustavi, je zna- 
čilno, da praviloma našte- 
vajo med samoupravnimi 
subjekti izrecno samo orga- 
nizacije združenega dela in 
eventualno še samoupravne 
interesne skupnosti, medtem, 
Ko krajevnih skupnosti izrec- 
no ne omenjajo. To najbrž 
ni v skladu z ustavno vlogo 
m položajem krajevne skup- 
losti v samoupravnem siste- 
mu, zato bi bilo treba v teh 
primerih izrecno navajati tu- 
di krajevne skupnosti seveda, 
če se konkretna določba za- 
kona nanaša tudi nanje. 

občin in Družbenopolitični 
zbor sprejmejo naslednja: 

i š č a 

jejo saj imajo trajnejši po 
men za uveljavljanje krajev- 
ne skupnosti kot družbeno- 
ekonomskega odnosa in kon. 
struktivnega elementa oblasti 
delavskega razreda in vseh 
judi. 

Samoupravni položaj de 
.ovnih ljudi in občanov v 
krajevni skupnosti se po 
sprejemu omenjnega skup- 
ščinskega dokumenta krepi 
saj se v njej vse bolj vzpo- 
stavljajo neposredni odnosi 

med njihovim delom in živ- 
ljenjem, tako da postaja ta 
skupnost dejansko sestavni 
del družbenoekonomskih od- 
nosov. 

Ustavna opredelitev krajev. 

II. 
Iz analize izhaja, da bo 

Krajevna skupnost z uresni- 
čitvijo novih odnosov dejan- 
sko postala, skupaj s temelj 
nimi organizacijami združe, 
nega dela in drugimi samo- 
upravnimi organizacijami in 
skupnostmi ter družbenopoh , 
ličnimi organizacijami, oblika 
samoupravne družbene inte- 
gracije in mesto neposredne- 
ga samoupravnega odločanja, 
če bodo izpolnjene naslednje 
naloge: 

1. stališča, priporočila in 
sklepe o nadaljnjem samo- 
upravnem razvoju krajevne 
skupnosti v SR Sloveniji 
(Uradni list SR Slovenije št. 
24/75) je treba še naprej do- 
sledno in pospešeno uresni 
čevati; 

2. organizacijo samouprav- 
ljanja v krajevni skupnosti 
je treba na podlagi vsestran- 
ske analize pogojev, skupnih 
potreb in interesov prilagodi- 
ti krajevnim razmeram ter 
velikosti in stopnji razvito 
sti krajevnih skupnosti, zla- 
sti nekaterih mestnih, ki za 
radi velikosti objektivno one 
mogočajo polno uveljavitev 
novega samoupravnega polo- 
žaja in vloge delovnih ljudi 
in bčanov v njih in prek 
njih v širši družbeni skupno- 
sti; 

3. — zbor delovnih ljudi 
in občanov mora postati me 
sto neposrednega odločanja 
in najvišji organ, v katerem 
delovni ljudje in občani ure- 
sničujejo svojo ustavno pra- 
vico in dolžnost do samoup- 
ravlanja v krajevni skupno- 
sti; 

— omejevati je treba prevla- 
dujočo vlogo izvršilnih or 
ganov v samoupravnem od 
ločanju, ker s tem zavirajo 
uveljavljanje samoupravnih 
jrganov krajevne skupnosti; 

— statute krajevnih skup- 
nosti je treba spremeniti in 
dopolniti tako, da bodo v ve 
čji meri odražali dejanske 
življenjske razmere v krajev- 
ni skupnosti; 

— za zavarovanje socialne 
ga in ekonomskega položaja 
delovnega človeka in občana 
v krajevni skupnosti je treba 
krepiti vlogo in pomen sve 
tov potrošnikov in uporabni 
kov uslug, zlasti pa obliko va 
'd programe njihovega delo- 

ne skupnosti sicer ustreza 
življenju, potrebam, intere- 
som in zahtevam delovnih 
ljudi in občanov v Krajevni 
skupnosti, vendar se v prak- 
si prepočasi uveljavlja. 

vanja, pristojnosti in oblike 
povezovanja z vidika zaščite 
občanov kot potrošnikov; 

4. — na področju uresni- 
čevanja in krepitve delegat- 
skih odnosov v krajevnih 
skupnostih je treba uvelja- 
viti priporočila in sklepe o 
nadaljnjem uveljavljanju in 
izvajanju delegatskega siste- 
ma in delegatskih odnosov v 
temeljnih samoupravnih or- 
ganizacijah in skupnostih, v 
občinskih skupščinah in v 
skupščini SR Slovenije (Ura- 
dni list SR Slovenije št. 13/ 
75) in zaključke, ki jih je 
sprejela Skupščina SR Slo- 
venije v mesecu juliju 1976, 
ko je obravnavala uresniče- 
vanje delegatskega sistema 
in delegatskih odnosov v te- 
meljnih samoupravnih orga- 
nizacijah in skupnostih; 

— v skladu s sprejetimi 
stališči je treba pristopiti k 
oblikovanju posebnih dele. 
gacij za delegiranje delegatov 
■j skupščine samoupravnih 
nteresnih skupnosti na pod- 
ročju družbenih dejavnosti; 

5. — odpravljati je treba 
še vedno prisotna pojmova- 
nja o dvojnosti oziroma o 
medsebojnem izključevanju 
interesov delavcev v temelj- 
ni organizaciji združenega 
dela in njimi kot občani v 
Krajevni skupnosti; 

6. — razvijati in Krepiti je 
treba sodelovanje krajevne 
skupnosti s samoupravnimi 
interesnimi skupnostmi ter 
njeno vključevanje v izvaja- 
nje skupnih nalog na osnovi 
usklajenih in realnih progra- 
mov dela tn razvoja družbe- 
nih dejavnosti in materialne 
proizvodnje posebnega druž- 
benega pomena, posebej z 
vidika oblikovanja, enot sa- 
moupravnih interesnih skup. 
nosti za območje krajevne 
skupnosti; 

— posebno pozornost je 
treba posvetiti ustanavljanju 
Komunalnih interesnih skup- 
nosti ter programom in vi- 
rom sredstev za njihovo de- 
lovanje; 

7. — razvijati in utrjevati 
je treba čvrstejše in stabil- 
lejše oblike sodelovanja med 
Krajevnimi skupnostmi, kot 

■so skupnosti krajevnih sku- 
pnosti, zlasti med krajevnimi 
=.kupnostmi na območjih, v 
katerih bodo delovni ljudje 



im občani ustvarjali materi- 
alne in druge pogoje za. svo- 
je' življenje in delo ter uskla- 
jevali in uresničevali skupne 
interese; 

8. — oblikovanje progra- 
mov razvoja krajevnih sku- 
pnosti in odgovornosti za 
njihovo uresničevanje je tre- 
ba približati delavcem v te- 
meljnih organizacijah zdn> 
ženega dela ter drugim sa- 
moupravnim organizacijam 
in skupnostim in s tem za- 
gotoviti hitrejše oblikovanje 
in uresničevanje samouprav- 
nega sistema programiranja 
in zagotavljanja materialne 
osnove za dejavnosti v kra- 
jevni skupnosti; 

— programiranje razvoja 
krajevne skupnosti mora biti 
usklajeno z realnimi možno- 
stmi vseh subjektov družbe- 
nega življenja v krajevni 
skupnosti pri čemer je treba 
posvetiti posebno pozornost 
uresničevanju dogovorjenih 
prioritetnih nalog; 

— ker je od usklajenega 
programiranja odvisna - tudi 
materialna osnova za dejav- 
nosti v krajevni skupnosti, 
je treba z družbenim dogo- 
vorom v merilu: republike 
določiti temeljna načela za 
financiranje skupnih potreb 
v krajevnih skupnostih ter 
načela, po katerih naj obči- 
ne odstopajo del svojih sred- 
stev ali virov (davkov, taks 
ali drugih davščin) krajev- 
nim skupnostim, z upošteva- 
njem načela solidarnosti in 
vzajemnosti, kakor tudi do- 
seženo stopnjo uresničevanja 
skupnih potreb in združeva- 
nja sredstev v samoupravnih 
interesnih skupnostih na po. 
dročju družbenih dejavnosti; 

9- — za krepitev samoup- 
ravnega, družbenoekonom- 
skega : in družbenopolitičnega 
položaja delavcev in delovnih 
ljudi iii občanov je treba za- 
gotoviti boljšo obveščenost o 
uresničevanju samoupravno 
oblikovanih stališč in odlo- 

čitev v organih krajevne sku- 
pnosti ter -'družberiopoiitič- 
nih in drugih samoupravnih 
skupnosti, pri čemer je tre- 
ba posebno pozornost posve- 
čati povratnemu informira- 

nju; 
— za izvajanje nalog, ki 

jih ima krajevna skupnost, 
je treba pritegniti k delu 
čim več občanov, zlasti mla- 
dine, ter omejevati težnje po 
večji profesionalizaciji kadrov; 

It), družbenopolitične orga- 
nizacije v krajevnih skupno- 
stih lahko veliko pripomore- 
jo k hitrejšemu samouprav- 
nemu razvoju krajevnih 
skupnosti. . pri čemer ima 
krajevna organizacija SZDl 
kot enotna fronta vseh orga- 
niziranih socialističnih sil v 
krajevni skupnosti ter demo- 
kratična zveza vseh delovnih 
ljudi in občanov v njej po- 
membno vlogo, da se uskla- 
jujejo delo in akcije posa- 
meznih subjektivnih dejavni- 
kov za reševanje problemov 

iz tega okvira, s tem pa za- 
gotovi politična in akcijska 
enotnost ter učinkovitost v 
teh prizadevanjih; novega sa- 
moupravnega družbenoeko- 
nomskega položaja delavcev 
in drugih delovnih ljudi in 
občanov v krajevni skupno- 
sti pa tudi ne bo mogoče 
uresničiti brez večje aktivno- 
sti in prizadevanj sindikalnih 
organzacij v temeljnih in 
drugih organizacijah združe- 
nega dela za najtesnejšo po- 
vezanost združenega dela in 
krajevnih skupnosti. 

11. pri normativnem ureja- 
nju družbenoekonomskih in 
družbenopolitičnih vprašanj 
je treba dosledno upoštevati 
ustavni položaj in vlogo kra- 
jevne skupnosti, zlasti z vidi- 
ka temeljnih izhodišč zako- 
na o združenem delu, kot 
nove kvalitete urejanja druž- 
benoekonomskih in dohod- 
kovnih odnosov delavcev ter 
drugih delvnih ljudi in ob- 
čanov. 

/z Skupščine SFRJ 

Z DELA PREDSEDSTVA SFRJ 

Močno je okrepljena politična stabilnost naše 

socialistične samoupravne družbe 

• Ustvarjene so razmere, v katerih delavski razred in vsi delovni ljudje dejansko 
obvladujejo ves dohodek, upravljajo delo in dohodek ter postajajo odločilni dejavnik 
družbene politike 

• Uvajanje delegatskega načela na vsa področja družbenega odločanja sodi med 
največje spremembe našega političnega sistema 

• V minulih petih letih je Jugoslavija ohranila dinamičen gospodarski razvoi 
po povprečni letni stopnji 6,3 odstotka 

• Družbena samozaščita je postala pravica in dolžnost vseh samoupravno 
organiziranih delovnih ljudi in občanov 

• V praksi se uresničuje zamisel o oboroženem ljudstvu in se zagotavlja 
neodvisnost, suverenost, celovitost ozemlja in z Ustavo določene ureditve SFRJ 

• Dosledno spoštovanje načel neodvisnosti, enakopravnosti, suverenosti, ozemeljske 
celovitosti in nevmesavanja v notranje zadeve drugih, katera so v temeljih politike 
neuvrscanja, je trajna in nespremenljiva zunanjepolitična usmeritev Jugoslavije 



Za sedanjo razvojno fazo 
našega družbenoekonomske- 
ga sistema je značilno uve- 
ljavljanje družbenoekonom- 
skih in političnih razmer, v 
katerih delajvski razred in 
vsi delovni ljudje dejansko 
gospodujejo nad . vsem do- 
hodkom, upravljajo delo in 
dohodek ter postajajo odlo 
čilni dejavnik družbene po- 
litike. To je poglavitna oce- 
na Predsedstva Socialistične 
federativne republike Jugo- 
slavije, s katero se začenja 

Poročilo o stanju In proble- 
mih notranje in zunanje po- 
litike Jugoslavije. 

Poročilo Predsedstva SFRJ 
je dostavljeno skupščini 
SFRJ in dano na dnevni red 
skupne seje obeh zborov 
Skupščine SFRJ, sklicane za 
26. november. To listino so 
najprej obravnavala delovna 
tellesa ojbeh skupščinskih 
zborov, kjer so ji izrazili 
delegati vso podporo in odo- 
bravanje. 

RAZVOJ DRUŽBENOEKONOMSKEGA SISTEMA 
Za razvoj družbenoekonom- 

skega in političnega sistema 
je bilo, kot je poudarjeno v 
Poročilu, konstituiranje te 
meljnih organizacij združene, 
ga dela in združevanje dela 
in sredstev v Širše oblike 
združenega dela na podlagi 
Ustave bistvena institucional- 
na predpostavka za \ postav- 
ljanj e temeljnega produkcij- 
skega odnosa, na katerem je 
zasnovan naš sistem sociali- 
stičnega samoupravljanja. 
Ta proces teče že od ustav- 
nih amandmajev, mnogo 
bolj intenzivno pa odkar so 
sprejete nove ustave. 

. V tem obdobju je na no- 
vih temeljih konstituirana 
večina temeljnih organiza- 
cij združenega dela, oziroma 
delovnih organizacij. V te- 
meljnih organizacijah zdru- 
ženega dela se intenzivira 
aktivnost delavcev kot sub- 
jektov odločanja, z delegat- 
skim sistemom pa se čeda- 
lje bolj uveljavlja njihov 
vipliv na odločanje tudi v 
širših oblikaih združevanja 
dela in sredstev ter v druž- 
benopolitičnih skupnostih na 
vseh ravneh. Močno je ste- 
kel proces afirmacije samo- 

upravnega sporazumevanja 
in družbenega dogovarjanja 
kot bistveno demokratičnega 
samoupravnega načina uskla- 
jevanja različnih interesov in 
sprejemanja odločitev. 

Bistveni izraz teh pozitiv 
nih gibanj je tudi čedalje 
bolj neposredna odvisnost 
oziroma pogojenost dohodka 
in osebnih dohodkov z re- 
zultati dela in z upravlja- 
njem družbenih sredstev. Na 
tem temelji interes, motivi- 
ranost in stimulacija delav- 
cev za združevanje dela in 
sredstev, za boljše gospodar- 
jenje, za integriranje proiz 
vodnje s prometom, znano- 
stjo, izobraževanjem itn. 

»Vsa ta pozitivna gibanja 
začenjajo dajati tudi prve 
resnejše rezultate v samo- 
upravni integraciji dela ozi- 
roma v povezovanju posamez. 
nih področij družbenega de. 
la na podlagi skupnih intere- 
sov in dohodkovne soodvis- 
nosti,« je rečeno v Poročilu. 
»Pri tem se s samoupravni- 
mi sporazumi določa skupne 
razvojne plane, skupno fi. 
nanciranje in skupne intere- 
se pri upravljanju in delitvi 
hodka.« 

ORGANIZIRANJE ZDRUŽENEGA DELA 
Toda kljub pozitivnim re 

zultatom samoupravno orga- 
niziranje združenega dela po- 
teka razmeroma počasi. Gre 
za vzpostavljanje in razvoj 
novih, naprednejših oblik so- 
cialističnih proizvodnih od 
nosov. Prav tako se še pre- 
malo učinkovito zatira poja- 
ve skupinskojlastniškega ob- 
našanja, tendence po prido- 
bivanju dohodka brez ustrez- 
nega delovnega prispevka, 
neekonomsko prelivanje do- 
hodka, ki botruje temu, da 

se ga nesmotrno uporablja, 
in miselnosti, da se da tudi 
s slabim delom in gospodar 
jenjem prati do dohodka, 
nadalje monopolne in druge 
privilegije kot izraz še ne- 
premaganih tehnokratsfcih in 
birokratskih monopolov. 

Ponekod se pri konstitui- 
ranju temeljnih organizacij 
združenega dela In delovnih 
organizacij zapirajo v lokal- 
ni in panožni okvir in pre 
prečujejo širšo samoupravno 
integracijo. Spričo takšnih in tJ O - ~X" OMliVUAiiaZ UJ 
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podobnih pojaivov in teženj 
neizogibno prihaja do dolo- 
čenega omahovanja delavske 
ga razreda, kar se kaže v 
strahu pred združevanjem 
dela in dohodka in v ten- 
dencah po uravnilovki in po- 
dobnem. Čeprav takšnih po- 
javov v našem družbenem 

življenju ni kdo ve koliko, 
pa že samo dejstvo, da so, 
narekuje, da se morajo vsi 
družbeni dejavniki nenehno, 
ne pa kampanjsko boriti zo- 
per omenjene in podobne 
nazadnjaške pojave in. tež- 
nje. 

SOCIALISTIČNA PREOBRAZBA KMETIJSTVA 
Družbenoekonomske in po 

litične spremembe so zajele 
tudi vas. Združevanje dela in 
sredstev individualnih kme 
t-ijskih proizvajalcev je izraz 
kontinuitete naše politike so- 
cialistične preobrazbe kmetij, 
stva. Ta preobrazba temelji 
na načelih popolne prosto 
voljnosti, enakopravnosti ter 
materialne zainteresiranosti 
vseh udeležencev. 

Vendar pa ta proces zdru 
ževanja poteka počasi. Po- 
nekod so zahteve kmetoval- 

DRUZBENO PLANIRANJE 
Medtem je delavski razred 

dobil z novimi sistemskimi 
rešitvami pomembne instru- 
mente za nadaljnje družbeno 
spreminjanje svojega položa- 
ja pri upravljanju družbene 
reprodukcije, in v družbenih 
odnosih nasploh. Z Zakonom 
o temeljih sistema družbene- 
ga planiranja in o družbe- 
nem planu Jugoslavije je da- 
na normativna podlaga za 
to, da bo planiranje nepo 
sredna funkcija delavcev in 
učinkovito sredstvo njihove- 
ga samoupravnega urejanja 
medsebojnih dohodkovnih 
odnosov ter na tem zasno- 
vanih razvojnih programov 
združenega dela in celotne 
družbe. 

S sprejetjem družbenega 
plana Jugoslavije je oprav- 
ljen samo del družbeno po- 
membne zadeve. Izrednega 

DRUŽBENE DEJAVNOSTI 
Kar se tiče družbenih de- 

javnosti) je v Poročilu reče- 
no, da so vzporedno z za- 
četnim procesom bistvenih 
sprememb odnosov v mate 
rialni proizvodnji narejeni ■ tu- 
di prvi koraki pri samo- 
upravnem preoblikovanju na 
tem področju. Podlage za 
takšne spremembe so dane z 
novimi ustavnimi oblikami 
dohodkovnih odnosov med 
materiaino proizvodnjo in 
novimi oblikami samouprav- 
nega povezovanja organiza 
cij združenega dela v mate. 
rialni proizvodnji v sklopu 
samoupravnih interesnih 
skupnosti. 

Ta proces spremljajo tudi 

cev po združevanju večje od 
možnosti organizacij združe- 
nega dela, da bi jih spreje- 
le, ter presegajo tudi inten- 
zivnost ustvarjanja novih ob- 
lik organiziranja in združeva- 
nja v kmetijstvu. Reči pa je 
treba, da se tudi organizira- 
ne družbene sile niso dovolj 
zavzele za uresničitev tistih 
možnosti, ki so že dane z 
doseženo razvojno stopnjo 
kmetijstva in s pripravljeno- 
stjo kmetovalcev za združe- 
vanje. 

pomena za razvoj novega si- 
stema razširjene reprodukci- 
je bo sprejetje zakona o 
združenem delu ter drugih 
važnejših zakonov s področ- 
ja družbenoekonomskega si- 
stema: o bančnem in kredit- 
nem sistemu, deviznem in 
zunanjetrgovinskem režimu 
in drugih. 

Novi družbenoekonomski od- 
nosi se ne morejo uspešno 
in povsem razvijati, dokler 
se ne odpravi vseh kanalov, 
po katerih se presežno delo 
odtujuje od kontrole delav- 
cev,« je poudarjeno v Poro- 
čilu. »V tem pogledu je ze- 
lo pomembno, da temeljne 
organizacije združenega dela 
do konca in dosledno uve- 
ljavljajo svojo pravico, da 
svobodno in samostojno raz- 
polagajo z dohodkom in ga 
upravljajo.« 

določene objektivne omejitve 
in subjektivne slabosti. Ka- 
žejo se v počasnem razvoju 
novih oblik samoupravnih 
odnosov v okviru družbenih 
dejavnosti in v njihovem sa- 
moupravnem povezovanju z 
materialno proizvodnjo. Zato 
je nujno trajno podpirati 
usmeritev in prispevati k 
ustvarjanju pogojev in pred- 
postavk; s katerimi sa zago- 
tavlja, da delovni ljudje in 
občani neposredno, ustvarjal, 
no in odgovorno gradijo in 
ustvarjajo nove samouprav- 
ne odnose v nadaljnjem raz- 
voju teh dejavnosti kot ze- 
lo pomembne podlage za na- 

. predek celotne družbe. 
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DRUŽBENOPOLITIČNI SISTEM 
V okviru družbenopolitič- 

nega sistema so spremembe 
v strukturi in načinu dela 
organov federacije, kakor tu 
da delegatski princip odloča- 
nja o skupnih interesih, ki 
uresničuje v raznovrstnih ob- 
likah sodelovanja in dogo- 
varjanja republik in pokra- 
jin, pripomogli k učinkovi- 
tejšemu reševanju vprašanj, 
ki imajo skupen pomen, ter 
k povečanju njihove odgo 
vornosita za izvajanje spreje- 
tih odločitev in za splošen 
razvoj države. 

Novi odnosi in nov način 
odločanja v federaciji so 
precej pripomogli k temu, 
da se s sodelovanjem in do 
govarjanjem republik in po- 
krajin uspešno rešuje odjpr- 
te probleme, ki so bili v 
prejšnjem obdobju pogosto 
vzrok nesoglasij in izraz ne- 
stabilnosti v družbenih od- 
nosih. Stabilnost in vitalnost 
našega samoupravnega soci- 
alistionega sistema potrjuje 
tudi dejstvo, da v minulem 
obdobju nikdar ni prišlo do 
tega, da bi bil Predsedstvu 
SFRJ dan predlog za izdajo 

Čeprav so se v dosedanji 
delegatski aktivnosti pokaza- 
le določene slabosti, delegat- 
ski sistem potrjuje, da ima 
dovolj notranje moči za svoj 
nadaljnji razvoj. Vzpostavlja- 
nje in vzdrževanje stalnih ve. 
zi med delegacijami in dele- 
gati ter samoupravno bazo je 
osnovna predpostavka za so- 
delovanje delovnih ljudi v 
procesu odločanja o vseh 
družbenih zadevah. Zato 
boljše in vsebinsko bogatej- 
še delo delegacij in delega- 
tov ni le navadno organiza- 
cijsko, temveč veliko poli- 
tično vprašanje delovanja 
našega samoupravnega si- 
stema. 

Po končanem delu na naj- 
bolj bistvenih zakonih s po- 
dročja družbenoekonomskega 
sistema mora biti ena glav- 
nih nalog delo na nadaljnji 

V Poročilu Predsedstva j« 
poudarjen«, da se ne posve- 
ča dovolj pozornosti izgrad 
nji sistema državne uprave 
in izpopolnjevanju njenega 
deda. Državna uprava namreč 
ni dovolj prilagojena družbe- 
nim potTebam in spremenje 
nim družbenoekonomskim 
odnosom. S tem v zvezi se 
analizira tudi delo upravnih 

zakona o začasnih ukrepih 
zaradi nesoglasja republik in 
pokrajin, čeprav se je reše 
vato obsežne in zapletene 
natege. 

»Pni ^uresničevanju določb 
Ustave SFRJ in sklepov X. 
kongresa ZKJ, ki se nanaša- 
jo na razvoj družbenoeko 
nomskega in političnega si- 
stema,« je poudarjeno v Po 
rodilu, »je Predsedstvo SFRJ 
v sMadu s svojimi funkcija- 
mi razvijalo prakso stalnega 
dogovarjanja in sodelovanja 
s predsedstvi socialističnih 
republik in socialističnih av 
tonomnih pokrajin o bistve 
nih vprašanjih splošnega po- 
mena in skupne odgovorno- 
sti za razvoj družbene od- 
govornosti. Zagotavljalo je 
nujno potrebno politično ko- 
ordinacijo zavoljo čimbolj 
uspešnega in učinkovitega 
delovanja državnih organov 
in organizacij v federaciji, 
zlasti pa je s svojo aktiv 
nostjo v zveznih svetih do 
prinašalo k usklajevanju 
družbenoekonomskega in po- 
litičnega sistema z Ustavo.« 

izgradnji sistema neposredne 
socialistične samoupravne 
demokracije, katere podlaga 
mora biti položaj in interes 
delovnih ljudi v samouprav, 
noj združenem delu. 

Dobršen del Poročila je 
odmerjen problemom razvo- 
ja krajevnih skupnosti, na 
daljnjemu izpopolnjevanju 
skupščinskega sistema, odgo 
vomosti družbenopolitičnih 
organizacij za delo in odlo- 
čanje družbenopolitičnih zbo 
rov v skupščinah družbeno- 
političnih skupnosti, posebna 
pozornost pa je posvečena 
zborom združenega dela, ki 
morajo imeti pomembno vlo- 
go pri graditvi ceiotne poli- 
tike, zlasti pri sprejemanju 
odločitev o izločanju dela do- 
hodka za skupne in splošne 
družbene potrebe. 

organov, pravosodnih, samo 
upravnih komunalnih in dru- 
gih organov in organizacij, 
ići opravljajo ustrezne zadeve 
ter odločajo o vprašanjih, ki 
so bistvenega pomena za 
vsakdanje življenje delovne 
ga človeka in občana. 

Zlasti je poudarjeno, da 
dosedanje delo zveznih sve 
tov potrjuje, da je obstoj 

takšnih politično-koordinacij- 
skih teles v federaciji poli- 
tično opravičen. Tudi ustav- 
na sodišča so imela po- 
membno vlogo pri uresniče- 
vanju in varstvu ustavnosti 
in zakonitosti, zato je treba 
še naprej intenzivirati njiho- 
ve aktivnosti. 

Ustavne spremembe so 
močno vplivale na vlogo in 
organizacijo pravosodnih or- 
ganov (sodišč in javnih tožil- 
stev). V teku je proces po- 
družbljanja sodne funkcije, s 
čimer se zagotavlja učinkovi- 
tejši vpliv delavskega razre- 
da in vseh delovnih ljudi tu- 
di na področju pravosodja, 
kar se kaže v ustanavljanju 
sodišč združenega dela in 
drugih oblik samoupravnih 
sodišč (izvoljena sodišča, ar- 

V minulih petih letih je 
Jugoslavija v zapletenih med- 
narodnih razmerah ohranila 
dinamičen gospodarski raz 
voj. Naš celotni družbeni 
proizvod je naraščal po pov 
prečni letni stopnji 6,3 od- 
stotka, obseg industrijske 
proizvodnje po stopnji 8 od- 
stotkov in več, kmetijska 
proizvodnja pa po stopnji 
okrog 3 odstotkov. Splošna 
družbena storilnost dela se 
je povečala za približno 30 
odstotkov. Tempo gospodar- 
skega razvoja je bil nekoli- 
kanj hitrejši kot v prejšnjem 
petletju — približno tak kot 
v državah v razvoju in v 
socialističnih državah, a dva 
krat hitrejši kot v razvitih 
kapitalističnih državah, kar 
je zagotovilo nadaljnje 
zmanjševanje relativnih raz- 
lik v'stopnji razvitosti. 

Doseženi so določeni uspe- 

Vendar se ob razmeroma 
hitrem razvoju našega gospo- 
darstva ni dalo naenkrat od 
praviti vseh neugodnih ele- 
mentov, podedovanih iz prejš- 
njega obdobja. 

Celotna reprodukcijska spo 
sobnost gospodarstva je bila 
pod pritiskom zaostrovanja 
nekaterih) protislovij med ma- 
terialno in nematerialno sfe- 
ro. Zajemanje iz gospodar 
stva za splošne, zlasti pa za 
skupne potrebe se je poveče 
valo mimo predvidevanj in 
dogovorov ter je zmanjševa- 
lo reprodukcijsko sposobnost 
gospodarstva. 

V zadnjem letu pa je pri- 
šlo v gospodarstvu do po 
membnih sprememb, pred 
vsem v smeri ekonomske sta 

bitraže, poravnalni sveti). 
Pomembne spremembe so 
opravljene tudi v zvezi z 
razmejitvijo pristojnosti fe- 
deracije in republik oziroma 
avtonomnih pokrajin glede 
urejanja odnosov na področ- 
ju pravosodja. 

Zatem je v poročilu odmer- 
jena ustrezna pozornost de- 
lu samoupravne delavske 
kontrole, aktivnosti družbe- 
nih pravobranilcev samo- 
upravljanja in sodišč združe- 
nega dela ter sploh dejavno- 
sti v zvezi z razvojem druž- 
bene samozaščite na področ- 
ju združenega dela. To pa 
še toliko bolj, ker je za ob- 
dobje po sprejetju Ustave 
SFRJ značilno intenzivno de- 
lo na reformi pravnega si- 
stema. 

hi pri zmanjševanju razlik 
med gospodarsko manj raz- 
vitimi republikami in SAP 
Kosovo na eni in celotno 
državo na drugi strani. Le 
v SR Črni gori je bila stop- 
nja rasti nižja od državnega 
poprečja, SAP Kosovo pa je 
dosegla najvišjo stopnjo ra- 
sti. 

V minulih petih letih se je 
število zaposlenih povečalo 
domala za milijon, tako da 
je bilo leta 1975 okrog 4,8 
milijona zaposlenih. V zad- 
njih dveh letih so se začeli 
vračati naši zdomci iz tuji- 
ne. 

V tem obdobju se je celo- 
ten življenjski standard po- 
večal za 31 odstotkov. Go- 
spodarski razvoj je spremljal 
tudi napredek v znanosti, 
prosveti, kulturi, zdravstvu 
in na drugih področjiiih. 

biilizacije. Začel se je poziti- 
ven proces vzpostavljanja 
bolj čistih in realnejših od- 
nosov v sistemu gospodar- 
jenja in poslovanja temelj- 
nih organizacij združenega 
dela v zvezi z izkazovanjem 
iohodka, zalog in urejanja 
medsebojnih plačil. 

Vseeno pa se je počasi in 
ob resnih slabostih v praksi 
izvajalo nekatere ukrepe na 
področju stanovanjske izgrad- 
nje, kreditiranja prodaje do- 
mače opreme) in ladij v drža- 
vi in tujini, urejanja prome- 
ta in trgovine ter njenega po- 
vezovanja s proizvodnjo ter 
bistvenega preoblikovanja 
bančnegal sistema. 

Pristavljeno je, da je v 
tem obdobju Predsedstvo 

MOČ DELEGATSKEGA SISTEMA 

REFORMA PRAVNEGA SISTEMA 

GOSPODARSKI IN SOCIALNI RAZVOJ 

EKONOMSKA STABILIZACIJA 
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SFRJ dajalo pobude za ob- 
ravnavanje skupnih, strateš- 
kih vprašanj politike materi 
alnega razvoja zavoljo uskla 
jevanja stališč do vprašanj 
ki imajo pomen za sprejema, 
nje srednjeročnega plana in 
uresničevanje politike štabi 
lizaoije sploh. Usmeritev v 
dinamičen razvoj je nam- 
reč nujnost, če želimo čim- 
bolj aktivirati svoje zmoglji- 
vosti in opraviti velike na 
loge v tem obdobju, kakrš- 
ne so investioije z® novih 
880 tisoč delovnih mest in 
drugo. 

Doseženi uspehi pri raz 
voju proizvajalnih sil in po 
goji, ki so ustvarjeni v okvi 
ru Sklada, dopolnilna sred 
stva in drugi dogovorjen 
ukrepi za hitrejši razvoj go 
spodarsko manj razvitih re 
publik in SAP Kosovo omo 
gočajo — ob mobilizaciji la 
stoih sil — večjo učinkovi 
tost in sodelovanje na pod 
lagi združevanja dela in sred- 
sev s samoupravnimi orga- 
nizacijami iz razvitih obmo- 
čij — da se doseže predvi- 
deni hitrejši razvoj teh ob- 
močij v naslednjem obdobju. 

RAZVOJ IZOBRAŽEVANJA, KULTURE 
IN ZNANOSTI 

Razvoj družbenih dejavno 
sti mora postati čedalje bolj 
pomemben kvalitativni dejav- 
nik razvoja proizvajalnih sil 
in dejavnik zboljševanja živ- 
ljenjskega standarda. Nujno 
je upoštevati materialne mož 
nosti ter s selektivnim us 
merjanjem in z večjo učin 
koviitostjo teh dejavnosti do 
seči čimbolj popolno zdošča 
nje skupnih potreb. Spre- 
membe, ki so v teku, je tre- 
ba intenzivirati zlasti i na pod- 
ročju izobraževanja, kulture 
znanosti in zdravstva ter jim 
vse bolj dajati pomen reform. 

V razvoju izobraževanja in 
vzgoje je naša družba doseg- 
la velike uspehe. Danes je 
v naši državi nad tri milijo- 
ne oseb, ki so končale kakš- 
no šolo, višjo od osemletke. 
Okrog štiri milijone in pol 
mladih je zajetih v sistem 
izobraževanja in vzgoje. V 
republikah in avtonomnih po. 
krajinah 'o razvejana mreža 
šol in fakuitet. Zdaj deluje 
v državi 15 univerzitetnih ozi- 
roma visokošolskih središč, 
v katerih šitudira več kot 360 
tisoč rednih in izrednih štu- 
dentov. 

Z ustanovitvijo samouprav- 
nih interesnih skupnosti za 
izobraževanje in vzgojo je 
napravljen pomemben korak 
naprej pri povezovanju teh 
dejavnosti z drugimi področ 
ji združenega dela. Imamo 
že določene uspehe ali pa se 
išče rešitve v organskem po- 
vezovanju doslej v glavnem 
razedinjenega izobraževalne- 
ga procesa, znanosti in tran- 
sfera znanja. 

V reformi in graditvi so- 
cialističnih samoupravnih od 
nosov znotraj vzgojno-azobra 
ževalnih institucij so doseže, 
ni že nekateri pomembni 
uspehi. Bitka za reformo je 
načelno in politično dobljena. 
Zdaj se šele začenja najbolj 

resna faza določanja in re- 
alizacije povsem konkretnih 
programov celovitega samo- 
upravnega organiziranja. V 
tej fazi pa se soočamo z 
mnogimi strokovnimi in idej- 
nimi vprašanji in na neka- 
tera še nimamo odgovorov. 
To narekuje resno in mno 
go bolj organizirano delo na 
njihovem obravnavanju, jas- 
nejšem definiranju in hitrej- 
šem reševanju. 

Znanstvenoraziskovalne de- 
javnosti glede na doseženo 
raven in splošno stopnjo raz- 
vitosti prav tako terjajo ust- 
rezno kakovost organizirano 
sti. Prizadevanja, ki so bila 
v tej smeri, so prinesla do 
ločene rezultate. Pred vojno 
je bilo v naši državi le 16 
znanstvenih zavodov, danes 
pa jih je 487, od tega 240 
samostojnih institutov, 247 pa 
raziskovalno-raavojnih enot 
v sklopu univerz, znanstve- 
nih akademij in delovnih or- 
gandzacij. V znanstvenih in- 
stituciajh v naši državi de 
luje nad 15 tisoč znanstve- 
nih delavcev in raziskovalcev. 
Za sedanje stanje v znanst- 
venih dejavnostih in znanst- 
venih instituoijah je še značil- 
no očitno neskladje med raz 
vitostjo mreže znanstvenih 
institucij, velikim številom 
znanstvenih delavcev in raz- 
iskovalcev in skladom znan- 
stvenih spoznanj, s katerim 
naša družba razpolaga, ter 
— na drugi strani — obse- 
gom, kvaliteto in učinkovito- 
stjo uporabe tega sklada. 

Na področju kulture in 
umetnosti mora naša druž 
bena politika v naslednjem 
obdobju premišljeno, dolgo 
ročno in usmerjeno delovati 
na področju nadaljnje de 
mokratizacije ustvarjalnosti. 
Ustvarja se čedalje ugodnej- 
še družbene predpostavke za 
to, da bo kulturna samode- 

javnost delavcev, občanov, zvezi z nadaljnjim podružb- 
mladine čedalje bolj množič- Ijanjem kulture in krepitvi, 
na in obsežnejša, zato nas jo vloge in vpl va delavske- 
v naslednjem obdobju čaka- ga razreda na celotne kulitur- 
jo na tem področju zaplete- ne tokove, 
ne in pomembne naloge v 

ZDRAVSTVENO VARSTVO IN SOCIALNA POLITIKA 
Zdravstveno varstvo prebi- 

valstva se nenehno zboljšuje. 
Materialna podlaga zdravst- 
va v obdobju od leta 1971 
do 1975 je naraščala po ne 
kolikanj višji stopnji od ra- 
sti narodnega dohodka. Taks 
na izločanja pa bi dala še 
večje učinke, če bi se hitreje 
in odločneje odpravljalo 
strukturne in teritorialne ne- 
usklajenosti razvoja. Zavoljo 
tega učinkovito in smotrno 
izvajanje zdravstvenega var- 
stva narekuje delitev dela 
med zdravstvenimi organiza- 
cijami in večjo usklajenost 
programov. 

Tudi na področju socialne 
politike je realizacija progra 
ma družbene akcije za so- 
lidarnostno gradnjo stano- 

vanj za delavce, začeta ko- 
nec leta 1972, pripomogla, da 
je bilo že v letu 1974 zigraje- 
no 55.128 stanovanj v druž- 
benem sektorju. Zboljšan je 
tudi stanovanjski standard in 
stanovanjska kultura. Zato je 
toliko bolj potrebno, da se 
urejanje stanovanjskega vpra. 
sanja obravnava kot prvoraz- 
redno politično in socialno- 
ekonomsko nalogo. 

Zatem se v Poročilu po- 
udarja pozitvna gibanja in 
spremembe v pokojninsko* 
invalidskem zavarovanju, iz- 
vajanju borčevsko invalidske- 
ga varstva, otroškega varst- 
va, socialno-ekonomskega po. 
ložaja žena, ustrezno reševa- 
nje socialnih razlik itn. 

DRUŽBENA SAMOZAŠČITA 
V minulem obdobju so bi- 

li doseženi pomembni uspe 
hi zlasti pri normativnem 
urejanju in organizacijski iz- 
gradnji sistema družbene sa- 
mozaščite. Vendar pa ta ak 
ravnost narekuje nova, kon 
tinuirana prizadevanja za na- 
daljnji razvoj in konkretiza 
cij o, da bi sistem družbene 
samozaščite zaživel v vseh 
celicah naše družbe. 

Ob tem je v Poročilu pod- 
črtano, da je začrtanje enot- 
ne varnostne politike in us 
meritve organov ter služb 
varnosti ter njihovo odpi- 
ranje nasproti drugim struk- 
turam družbe pripomoglo k 
učinkovitejšemu in bolj ofen 
zivnemu odkrivanju ter za- 
tiranju sovražne in druge 
kriminalne dejavnosti. Izha- 
jajoč iz načela, da je var 
nost države nedeljiva, je bi- 
la dosežena visoka stopnja 
funkcionalne in, akcijske enot 
nosti, precej se je okrepilo 
sodelovanje in koordinacija 
organov in služb varnosti v 
federaciji, republikah in avto- 
nomnima pokrajinama. 

V Poročilu se dalje navaja 
uspehe, ki so jih imele ustrez. 
ne službe pri zatiranju dejav- 
nosti skupin in posamezni 
kov, zbranih na birokratsko- 
etatistični platformi, ki so 

obdržale sovražno opredeli- 
tev iz obdobja resolucije In- 
formbiroja, kot tudi posa- 
meznikov, ki so subverzivno 
delovali, zatem pri zatiranju 
aktivnosti nekaterih oseb, ki 
so delovale proti ustavni ure. 
ditvi z nacionalističnih, uni- 
tarističnih, separatističnih in 
irederatističnih pozicij. One- 
mogočeno je bilo tudi delo- 
vanje s pozicij liberalizma, 
anarholiberalizma in tehno- 
kratizma, bolj organizirano 
pa se je zatiralo tudi sovraž- 
nikova prizadevanja, da bi 
v nasprotju z zakonom pri 
svojem delovanju uporabil in 
zlorabljal cerkev in relig jo 
v politične namene. 

Pomembni uspehi so bili 
doseženi t-udi pri zatiranju 
dejavnosti jugoslovanske fa- 
šistične emigracije ter se je 
izkazalo, da so bil vsi sov- 
ražni elementi in skupine 
izolirani in da niso imeli pod- 
pore v našem ljudstvu. Pri 
tem je poudarjeno, da je na- 
ša samoupravna socialistična 
družba odprta in da si bomo 
še naprej prizadevali za ena- 
kopravno in vsestranko med- 
narodno sodelovanje, in da 
bomo prav zavoljo tega odloč- 

, rio zatirali vsakršno dejav- 
nost, ki bi bila naperjena 
zoper našo ustavno ureditev. 

SPLOŠNA LJUDSKA OBRAMBA 
Pomembno mesto je od- je poudarjeno, da je razvoj 

merjeno v Poročilu splošni socialističnih samoupravnih 
ljudski obrambi. V tem delu odnosov omogočil nadaljnje 



vsestransko angažiranje in 
vključevanje vseih družbenih 
dejavnikov v obrambne pri- 
prave družbe. V minulem ob- 
dobju so Predsedstvo SFRJ 
in njegov Svet za ljudsko 
obrambo ter drugi družbeno- 
politični dejavniki posvečali 
veliko pozornost obrambi 
države. Piri tem je bila zla- 
sti upoštevana nadaljnja iz- 
gradnje enotnega sistema 
splošne ljudske obrambe, raz- 
voj in modernizacija oborože. 
nih- sil, krepitev varnosti in 
družbena samozaščita. 

Glede na zapletenost voja- 
ško-političnega položaja v sve- 
tu, glede na važnost geostra- 
teškoga položaja Jugoslavije 
in na aspiracije tistih sil, ka. 
teriim ni po volji naš samo- 
upravni socialistični sistem, 
naša neodivisnost, politika ne- 
uvrščanja, mednarodni ugled 
in aktivnost Jugoslavije — 
je treba budi v bodoče ra- 
čunati na pritiske in posku- 
se, da bi motili naš samoup- 
ravni socialistični razvoj ter 
ogrožali našo varnost, nairaz- 

ne oblike specialne vojne, 
preračunane na povzročanje 
zmede in razdora, na razbi- 
janje enotnosti naše skupno- 
sti in na slabitev obrambne 
sposobnosti naše države. 

V zadnjih letih precej hit- 
reje. in obširneje poteka mo- 
dernizacija oboroženih sil, pri 
čemer je težišče na izpopol- 
njevanju kadrov in človeške- 
ga dejavnika sploh ter na 
opremljanju oboroženih sil s 
sodobnim orožjem in vojaš- 
ko opremo. Jugoslovanska 
ljudska armada je vsestran- 
sko izvežbana ter moralnopo. 
litično trdna in enotna. Tudi 
moralnopolitična enotnost in 
trdnost oboroženih sil izvira 
iz naoih revolucionarnih tra- 
dicij, značaja naše samoup- 
ravne socialistične ureditve, 
bratstva in enotnosti naših 
narodov in narodnosti ter 
njihove enakopravnosti, glo- 
boke pravičnosti naših ob- 
rambnih smotrov — zaščite 
težko priborjene svobode, ne- 
odvisnosti in samoupravne 
socialistične ureditve. 

ZUNANJA POLITIKA JUGOSLAVIJE 
Večji del Poročila Predsed- 

stva SFRJ je posvečen med- 
narodnemu položaju in zu- 
nanji politiki Jugoslavije. 

Jugoslavija kot eden izmed 
začetnikov politike neuvršča- 
nja se je od vsega začetka 
stalno zavzemala za afirma- 
cijo in razvoj gibanja neuvr- 
ščenih držav. S takšno poli- 
tiko Jugoslavije nenehno do- 
prinaša k boju za mir in 
varnost, za demokratizacijo 
mednarodnih odnosov, za ena- 
kopravno sodelovanje med 
vsemi državami, za nadalj- 
njo afirmacijo miroljubne ko- 
eksistence ter za ekonomski 
in družbeni napredek ter so- 
cializem. Gibanje neuvršča- 
nja je odprlo novo etapo v 
razvoju mednarodnih odno- 
sov. V petnajstih letih delo- 
vanja od Prve konference v 
Beogradu do Pete konference 
v Colombu so neuvrščene 
države spodbudile vrsto po- 
membnih procesov v svetu 
in dale nenadomestljiv pri- 
spevek k urejanju ključnih 
mednarodnih vprašanj. 

Nedvomno konferenca v 
Colombu označuje novo eta- 

MEDNARODNI POLOŽAJ 
Mednarodni položaj in od- 

nose zlasti obremenjujejo 
dolgoletna krizna žarišča, ki 
se jih ne odpravlja in so ne- 
nehna grožnja svetovnemu 
mini. V Poročilu je poudar- 

po v razvoju gibanja neuvr- 
ščenih držav. Eden najpo- 
membnejših rezultatov te 
konference je, da je — kljub 
zelo močnim pritiskom pro- 
ti posameznim neuvrščenim 
državam in gibanju neuvršča- 
nja sploh — izrazila enot- 
nost o temeljnih strateških 
vprašanjih gibanja in se zo- 
perstavila sleherni obliki od- 
visnosti in podrejanja ter po- 
udarila potrebo po še večji 
budnosti in solidarnosti ne- 
uvrščenih držav. 

»Jugoslavija je bila tako 
med pripravami kot na sami 
konferenci zelo angažirana 
pri uresničevanju temeljnih 
skupnih oilljev neuvrščenih 
držav«, je dodano v Poročilu. 
Na tem velikem sestanku je 
dala naša delegacija vrsto 
konkretnih predlogov, mnoge 
države udeleženke konferen- 
ce pa so poudarjale vlogo 
Jugoslavije in še posebej 
osebni prispevek predsedni- 
ka Tita k razvoju gibanja 
neuvrščanja od njegove usta- 
novitve kakor tudi k uspehu 
te) konference. 

jeno, da med ta žarišča spa- 
dajo Bližnji vzhod in vse 
Sredozemlje, dalje področja 
na jugu Afrike, kjer so ljud- 
stva Namibije, Zimbabve in 
Južne Afrike v zelo zaplete- 

nih razmerah v odločilnem 
boju zoper poslednja opori- 
šča kolonializma. 

Ob tem je oboroževalna 
tekma čedalje širša in hitrej- 
ša. Spričo tega je vprašlji- 
va dejanska vrednost dose 
danjih rezultatov na področ- 
ju popuščanja mednarodne 
napetosti. S tem v zvezi je 
naša država nastopila v prid 
krepitve vloge Organizacije 
združenih narodov in s pred- 
logom za sklic posebnega za- 
sedanja Generalne skupščine 
OZN o razorožitvi. V sklopu 
svetovne organizacije je na. 
ša država podprla prizadeva- 
nja za reševanje akutnih kriz- 
nih žarišč v vseh delih sveta. 

Po ocenah v Poročilu Pred- 
sedstva SFRJ tudi v Evropi 
prihaja do pomembnih druž- 
benopolitičnih gibanj. Helsin- 
ška konferenca o evropski 
varnosti in sodelovanju po- 
meni eno od najpomembnej- 
ših manifestacij popuščanja 
napetosti v svetu. Z njenim 
sklepom se je odprla per 
spektiva hitrejšemu pozitiv 
nemu razvoju političnih, eko. 
nomskih in drugih odnosov 
med državami udeleženkami. 
Dosedanje izvajanje sklepne- 
ga dokumenta te konference 
je v praksi dalo nekatere po- 

zitivne rezultate, kakršni so 
sporazumi Jugoslavija—Itali- 
ja; ZR Nemčija—Poljska; pri- 
java manevrov in drugo. 
Sklep, da bo leta 1977 v Beo- 
gradu sestanek predstavnikov 
vseh. udeleženk konference o 
evropski varnosti in sodelo- 
vanju, je izraz prepričanja, 
da helsinška konferenca ni 
zaključek tega pozitivnega 
procesa, temveč nasprotno — 
njegov začetek. Jugoslavija 
kot gostiteljica ukrepa vse 
potrebno, da bi čimbolj pri- 
pomogla k uspehu tega po- 
membnega evropskega se- 
stanka. 

Kar zadeva probleme iz- 
gradnje; nove ekonomske ure- 
ditve je bilo opaženo, da do- 
ločeno oživljanje gospodarst- 
va v razvitih zahodnih drža- 
vah spodbuja nekatere sile k 
temu, da se bolj upirajo no- 
vim gibanjem, kar pelje k 
zaostrovanju odnosov in kon- 
trontacijd z državami v raz- 
voju. Jugoslavija je skupaj 
z drugimi neuvrščenimi drža- 
vami dala glavni poudarek v 
svoji aktivnosti izvajanju 
sklepov neuvrščenih držav in 
zlasti pospeševanju medna- 
rodnega sodelovanja neuvr- 
ščenih držav in drugih držav 
v razvoju. 

ODNOSI Z DRUGIMI DRŽAVAMI 

Jugoslavija razvija svoje 
odnose z vsemi državami po 
načelih politike neuvrščanja 
ter daje stalen in aktiven pri- 
spevek k delovanju medna 
rodnih organizacij. Pri tem 
se posebej poudarja, da se 
je politika dobrososedskega 
sodelovanja konstruktivno iz- 
razila- v doseženih sporazu- 
mih s sosednjo Italijo. Zla 
sti smo se zavzeli za to, da 
se najde rešitev za odprta 
vprašanj, ki so med našo 
državo in sosednjo Bolgarijo 
ter Avstrijo, da bi odpravi- 
li ovire nadaljnjemu širjenju 
in krepitvi sodelovanja v 
obojestranskem interesu. 

Ustrezno mesto v Poročilu 
je odmerjeno razvoju odno- 
sov naše države s Sovjetsko 
zvezo in drugimi socialistič- 
nimi državami ter ekonom 
skemu sodelovanju Jugosla 
vije z vsemi državami SEV 
pri čemer je kot izrazit prob- 
lem poudarjen primanjkljaj 
v trgovinski bilanci. 

Izjemen pomen pripisuje 
naša država razvoju odnosov 
z državami v razvoju. Takš- 
na usmeritev je trajne nara- 
ve, politika odprtosti do tu- 

jine pa je sestavni del naše 
neuvrščenosti, razvojne poli- 
tike in ustreznega vključeva- 
nja) v mednarodno delitev de- 
la. Vendar so se pri tem so- 
delovanju spričo vrste dejav- 
nikov v zadnjih letih poka- 
zale določene slabosti in ni- 
hanja glede regionalne raz- 
poreditve menjave. Zavoljo 
tega je za dosledno izvajanje 
politike našega ekonomskega 
sodelovanja s tujino določene- 
ga pomena prispevek orga- 
nizacij združenega dela ter 
njihove pobude na koordi- 
nirano in organizirano na- 
stopanje nasproti partnerjem 
v tujini, kakor tudi za ures- 
ničevanje ustavnih določb o 
sodelovanju republik in avto- 
nomnih pokrajin pri ustvar- 
janju zunanje| politike. 

Naša dinamična in aktiv- 
na zunanja politika ter vse- 
splošno sodelovanje z mno- 
gimi državami je narekovalo, 
da se razvije široko mrežo 
našito dipilomateko-teonzular- 
mh predstavništev v svetu. 
Zato smo od leta 1974 do da- 
nes odprli 10 novih pred- 
stavništev, tako da jih Je 

vseh skupaj 156. 

M 



SKLEPNI DEL 

V tem pomembnem obdob 
ju našega razvoja se je, po 
udarja na koncu Poročilo 
bistveno utrdila enotnost na 
rodov in narodnosti naše 
države, delavskega razreda, 
kmetov in inteligence ter 
močno okrepila politična sta 
bilnost naše socialistične sa- 
moupravne družbe, s tem 
pa tudi mednarodni položaj 

in vamostj Jugoslavije. 
K takšnemu položaju v na 

ši' državi je pripomogla zlasti 
jasna perspektiva vsestran 
skega razvoja naše socialistič 
ne samoupravne skupnosti, ki 
se je začela z 21. sejo Pred 
sedstva ZKJ in ki je poglob- 
ljena z ustavnimi amandma 
ji, sklepi X. kongresa ZKJ, 
Ustavo SFRJ in sprejema- 

njem pomembnih sistemskih 
zakonov ter z našo celotno 
ekonomsko ih socialno' poli- 
tiko ter njenimi rezultati. S 
tem je dana platforma boja 
za utrjevanje enotnosti de- 
lovnih ljudi ter narodov in 
narodnositi Jugoslavije. 

Aktivnost socialističnih šil 
pri utrjevanju enotnosti in 
družbenem angažiranju delav- 
skega razreda mora biti še 

naprej v središču vseh- ofolik 
politike naše družbe,- Zato je 
potrebna stalna in konkret- 
na akcija vseh socialističnih 
sil, državnih in samouprav- 
nih organov za hitrejše re- 
ševanje vseh problemov, da 
bi še vzroke morebitnih oma- 
hovanj in konfliktov pravo- 
časno odpravljalo ali vsaj 
nenehno zmanjševalo ter da 
bi se stalno krepilo enotnost 
delavskega) razreda. 

NOVI PREDPISI 

Spodbuda pospeševanju ekonomskega 

sodelovanja s tujino  

• Z ustanovitvijo Jugoslovanske banke se ustvarja pogoje za večje angažiranje tujih 
sredstev, ki so nujno potrebna za razvoj našega gospodarstva 

• Članice Jugoslovanske banke so lahko organizacije združenega dela in družbene 
pravne osebe 

• Raznolika aktivnost Jugoslovanske banke bo omogočila učinkovitejše 
pospeševanje ekonomskega sodelovanja s tujino in popolnejše izkoriščanje skupnih 
gospodarskih zmogljivosti Jugoslavije 

• Skupne banke z državami v razvoju — oblika neposrednega financiranja skupnih 
poslovnih podjetij 

• Predstavništva tujih finančnih organizacij v Jugoslaviji se ne smejo ukvarjati 
z bančnimi posli, marveč le s posli, s katerimi se pripravlja sklenitev ekonomskih 
aranžmajev 

JUGOSLOVANSKA BANKA — INSTITUCIJA 
ODPRTEGA TIPA 

Pospeševanje ekonomskega 
sodelovanja s tujino je poseb- 
nega družbenega pomena za 
našo državo, ki dosledno iz- 
vaja politiko vsestranskega iz. 
koriščanja svojih primerjal- 
nih prednosti v svetovni de 
litvi dela. Uresničevanju te 
zapletene naloge naj pripomo. 
re tudi zakon o Jugoslovan 
ski banki za pospeševanje 
ekonomskega sodelovanja s 
tujino in o določenih obli- 
kah tega sodelovanja, Zvezni 
izvršni svet kot predlagatelj 
je dostavil Skupščini SFRJ 
Osnutek tega zakona (AS 432), 
ki naj bi ga obravnavali na 
eni prihodnjih sej Zbora re- 
publik in pokrajin. 

Osnutek zakona ureja tri 
oblike našega ekonomskega 
sodelovanja s tujino, in si- 
cer: ustanovitev, položaj in 
poslovanje Jugoslovanske 
banke za pospeševanje eko- 
nomskega sodelovanja s tuji 
no (v nadaljnjem besedilu 
Jugoslovanska banka), usta 
navijanje, položaj in poslova 
nje skupnih bank s tujim: 
Dankami (sedež v Jugoslavi- 
ji) ter ustanavljanje predstav- 
ništev tujih finančnih organi- 
zacij v Jugoslaviji. Sleherna 
izmed teh oblik ima ustrezno 
mesto v Osnutku zakona, ka- 
terega poglavitna določila da- 
jemo v tem prikazu. 

V obrazložitvi Osnutka za- 
kona so poudarjeni razlogi, 
ki so narekovali potrebo po 
ustanovitvi Jugoslovanske 
banke. Tako je med drugim 
rečeno, da se to banko usta 
novi zavoljo pospeševanja 
ekonomskega sodelovanja s 
tujino in zavoljo popolnejše- 
ga izkoriščanja celotnih go- 
spodarskih zmogljivosti Jugo 
slavije. Poleg tega se na ta 
način ustvarja pogoje za več 
je angažiranje tujih sredstev, 
ki so nujno potrebna za raz- 
voj našega gospodarstva in 
da bi ga bolj usposobili za 
to, da bo ustrezalo nalogam 
izvajanja politike, ki je za- 
črtana z družbenimi plani in 
drugimi akti1- ekonomske po- 
litike. 

Jugoslovanska banka je spe 
cializirana zvezna finančna 
organizacija s posebnimi pra- 

vicami in obveznostmi, prek 
katere federacija uresničuje 
določene funkcije na področ- 
ju ekonomskih odnosov s tu- 
jino. ~ 

V določbah, s katerimi še 
ureja ustanovitev Jugoslovan- 
ske banke in njeno konsti- 
tuiranje, je zlasti govor o 
združevanju dela in sredstev. 
Z Osnutkom zakona se daje 
organizacijam združenega de- 
la in drugim družbenim prav- 
nim osebam pravico,, da sme- 
jo preko internih, temeljnih 
in . združenih bank ali nepo- 
sredno — s samoupravnim 
sporazumom o združevanju v 
Jugoslovansko banko — zdru- 
ževati delo in sredstva, ter 
tako postati članice" Banke' s 
pravico upravljanja in odloča, 
hja. 

Iz teh določb je razvidno, 
da je Jugoslovanska banka 
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institucija odprtega tipa. V 
svoje članstvo mora sprejeti 
vsako organizacijo združene- 
ga dela ali drugo družbeno 
pravno osebo, ki izpolnjuje 
pogoje, določene s tem zako- 
nom in statutom Jugoslovan- 
ske banke, oziroma sprejema 
samoupravni sporaaum o 
združevanju. 

Osnutek zakona nudi pod- 
lago, po kateri lahko posta- 
nejo članice Jugoslovanske 
banke tudi Zvezna . direkcija 
za promet in rezerve proiz- 
vodov s posebnim namenom, 
kako tudi Vojaški servis Na- 
rodne banke Jugoslavije. Šte- 
je se, da brez takšne pravne 
podlage., te institucije ne bi 
mogle vnašati sredstva v Ju 
goslovansko banko ter poslo- 
vati prek nje. 

Zatem, ko je podrobno 
urejena vsebina samouprav- 
nega sporazuma o združeva- 
nju v Jugoslovansko banko, 
je v Osnutku zakona določe- 
no, da je naslednji konstitu- 
tivni element Banke — Sta- 
tut. Ta akt sprejme zbor. Ban- 

RAZVEJENOST POSLOVANJA 

ke, potrdi pa ga Skupščina 
SFRJ. Z Osnutkom . zakona 
je podrobneje urejena tudi 
vsebina statuta Banke, ki je 
precej drugačni, kakor jo za 
poslovne banke predvideva 
Osnutek zakona o temeljih 
kreditnega in bančnega siste- 
ma. Vsebino statuta Jugoslo- 
vanske banke je treba pose- 
bej urediti zavoljo tega, ker 
ta akt potrjuje Skupščina 
SFRJ, in je spričo tega po- 
slovanje in organizacija Ban- 
ke pod večjim vplivom druž- 
bene skupnosti. 

Zelo pomembna je določba, 
s katero je Jugoslovanski 
banki dana možnost, da s po. 
prejšnjim soglasjem Zveznega 
izvršnega sveta sodeluje v 
mednarodnih finančnih orga- 
nizacijah ter da ustanavlja 
skupne banke v tujini v skla- 
du z zaključki Konference ne- 
uvrščenih držav v Colombu. 
Jugoslovanska banka je poleg 
tega pooblaščena za ustanav- 
ljanje poslovnih skupnosti, 
tako v Jugoslaviji kot v tu- 
jini. 

Na področju pospeševanja 
ekonomskega sodelovanja s 
tujino mora Jugoslovanska 
banka razvijati šest temelj- 
nih oblik aktivnosti. V Osnut- 
ku zakona so izčrpno našte- 
te ne le te aktivnosti, tem- 
več tudi vse zadeve, iz ka- 
terih so sestavljene. 

O raziskovalno analitičnih, 
informacijskih in organizacij- 
skih zadevah mora Jugoslo- 
vanska banka izdajati perio- 
dične informacije ter bilten 
podatkov, ki ga lahko zain- 
teresirane organizacije v Ju- 
goslaviji in tujini uporablja- 
jo pri odločanju, o sklepanju 
in urejanju poslovodnih od- 
nosov. 

Jugoslovanska banka se bo 
ukvarjala z zavarovanjem iz- 
voznih poslov zoper komer- 
cialne rizike in zoper neko- 
mercialne rizike. Ker se sred- 
stva za izplačilo nadomestila 

STRUKTURA SKLADOV 
Pri tem, ko dolofca vire Sred- 

stev za poslovanje Jugoslo- 
vanske banke, Osnutek zako- 
na strogo razlikuje med sred- 
stvi za zavarovanje izvoznih 
poslov in onimi, ki so name- 
njena za povezovanje izivoza 
na kredit. 

Da bi se izognili nevarno- 
sti ustvarjanja anonimnega 
kapitala, je v Osnutku zako- 
na predvideno, da Jugoslo- 
vanska banka načeloma lah- 
ko najema kredite v Jugosla- 

škode (vendar le pod pogoji, 
ki so navedeni v tem zako- 
nu) določi v proračunu fede- 
racije, lahko Zvezni izvršni 
svet med letom zahteva od 
Jugoslovanske banke poroči 
lo o poslovanju v zvezi z za- 
varovanjem zoper nekomer- 
cialne rizike. 

Dodatno kreditiranje izvoz- 
nih poslov ter ustanavljanje 
bilateralnih in multilateralnih 
skupnih organizacij finanorio- 
ekonomskega sodelovanja sta 
dve izredno važni aktivnosti 
Jugoslovanskej banke. 

V Osnutku je določena tu- 
di pristojnost Jugoslovanske 
banke glede dajanja mnenj 
za ustanavljanje predstavni- 
štev tujih finančnih organiza- 
cij v Jugoslaviji ter glede da- 
janja mnenj o pogodbah o 
vlaganju sredstev tujih oseb 
v organizacije združenega de- 
la. 

JUGOSLOVANSKE BANKE 

Predlagatelj poudarja,!da se 
takšna zasnova skladov raz- 
likuje od one, ki je predvi- 
dena v Zakonu o temeljih 
kreditnega in bančnega siste- 
ma. Najbolj bistvena je raz- 
lika glede višine sredstev skla- 
da solidarne odgovornosti. 
Medtem, ko mora znašati ta 
sklad pri drugih poslovnih 
bankah najmanj 3 odstotke 
celotnega plasmaja, pa naj bi 
za Jugoslovansko banko velja- 
la izjema, tako da bi bila 

dolžna vnesti v ta sfclad naj- 
manj 25 odstotkov celotnega 
plasmaja, za katerega nosi ri- 
ziko. To je predlagano zavo- 
ljo tega, ker sedanji sklad 
ustanoviteljev v Skladu za 
kreditiranje in zavarovanje iz- 
voznih poslov tvori okrog 50 
odstotkov kreditnega poten- 
ciala Sklada. 

Posebni členi zakona dolo- 
čajo, kaj je prihodek Banke, 
kakor tudi, kaj so izdatki Ju- 
goslovanske banke. 

ORGANIZACIJA JUGOSLOVANSKE BANKE 

viji in tujini v svojem ime- 
nu in za račun določenega 
uporabnika kredita. Izjeme 
od tega načela so natančno 
urejene. 

Jugoslovanska banka obli- 
kuje tri sklade za zagotavlja- 
nje svoje trdnosti in likvid 
nosti oziroma za podlago svo- 
jega dela. Po Osnutku zako- 
na bo Banka oblikovala sklad 
solidarne odgovornosti, re- 
zervni sklad in sklad osnov- 
nih sredstev. 

Osnutek zakona določa, da 
Jugoslovanska banka spreje- 
ma srednjeročni plan in let- 
ni program za izvajanje tega 
plana. Sprejema tudi ustrez- 
ne akte o poslovni politiki. 

Plane in programe Banke 
se usklaja z družbenimi pla- 
ni federacije, republik in po- 
krajin, kar je v skladu z dru- 
mislimi, ki jih določajo dru- 
gi sistemski zakoni, in s po- 
sebnimi potrebami te institu- 
cije. 

Jugoslovanska banka ima 
naslednje organe: Zbor ban- 
ke, Svet banke, Izvršni od- 
bor Zbora, Odbor za zava- 
rovanje, Kreditni odbor in 
generalnega direktorja. Za op 
ravljanje posebnih zadev, ka- 
kršne so dajanje mnenj o 
ustanovitvi skupnih bank in 
predstavništev v Jugoslaviji 
ter o naložbah tujih sredstev 
v organizacije združenega de- 
la, se oblikuje Strokovni, od- 

SKUPNE BANKE 
Naša država je v svoji med- 

narodni dejavnosti zastopala 
mnenje, da je koristno raz- 
vijati neposredno finančno 
sodelovanje neuvrščenih 
držav in držav v razvoju. Dru 
gače povedano, Jugoslavija se 
je zavzemala, da bi se finanč- 
ne aranžmaje (posojila in 
kredite) sklepalo brez po- 
srednikov s tradicionalnih 
trgov kapitala, da bi se od- 
piralo predstavništva jugoslo- 
vanskih bank v državah v 
razvoju in da bi se ustanav- 
ljalo mešane banke za finan- 
ciranje skupnih poslovnih po- 
djetij. 

Na takšne naše pobude je 
odgovorila vrsta držav v raz- 
voju s predlogi za ustanovi- 
tev mešanih bank in da se v 
Jugoslaviji odpre predstavni- 
štva njihovih bank. Ob tej 
priložnosti je bilo izraženo 
mnenje, da bi bilo tako- lažje 

TUJA PREDSTAVNIŠTVA 
Poslovanje tujih predstav- 

ništev v Jugoslaviji je ureje- 

bor. S statutom ali s skle- 
pom Zbora Banke se lahko 
predvidi tudi druge organe. 

Kar zadeva upravljanje Ju- 
goslovanske banke Osnutek 
zakona določa, da to funkci- 
jo opravljajo delegati (člani) 
z udeležbo v Zboru banke, 
predstavniki federacije, re- 
publik in pokrajin pa uresni- 
čujejo to pravico z udeležbo 
v Svetu banke. Pravice in 
dolžnosti članov Jugoslovan- 
ske banke so urejene v po- 
sebnih členih Osnutka zako- 
na. 

V primeru, če pride do 
medsebojnih sporov, je pred- 
videno konstituiranje Arbi- 
tražnega sveta v okviru Ju- 
goslovanske banke. Ta svet 
zagotavlja sporazumno reše- 
vanje in odločanje . v sporih 
iz medsebojnih poslovnih raz- 
merij članov Jugoslovanske 
banke in tujih fizičnih in 
pravnih oseb. 

realizirati finančno angažira- 
nje držav v razvoju na p6sa- 
meznih projektih v Jugosla- 
viji. 

Na podlagi vzajemnega in- 
teresa in nesporne koristno- 
sti je prišlo do sklepa, da 
bi morale skupne banke zbi- 
rati sredstva, s katerimi bi 
se kreditiralo investicije v Ju- 
goslaviji in v tujini. Upošte- 
vajoč tudi vrsto prednosti za 
naše gospodarstvo je predla- 
gatelj v Osnutku zakona na- 
drobno uredil ustanavljanje 
skupnih bank, organizacij- 
sko strukturo in organe teh 
bank, sredstva za njihovo.po- 
slovanje in sklade, interno 
kontrolo in nadzor itn. 

Osnutek zakona izhaja iz 
zamisli, da smejo skupno 
banko poleg Jugoslovanske 
banke oblikovati temeljne in 
združene banke s soglasjem 
Zveznega ievršnega sveta. 

no tako, da takšna predstav- 
ništva tvorijo nekakšno vez 
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med domačimi organizacija- 
mi združenega dela in "ban- 
kami ter tujimi finančnimi 
organizacijami. Zato je v Os- 
nutku zakona izrečno reče- 
no, da se predstavništva ne 
morejo ukvarjati z bančnimi 
posli, marveč le s posli, ki 
peljejo k sklepanju finančnih 
ali drugih ekonomskih po- 
slov s tujino. To pomeni, da 
se predstavništvo tuje finanč- 
ne organizacije v Jugoslaviji 
lahko ukvarja s posli, ki so 
razvrščeni v tri skupine: 

— organiziranje sodelova- 
nja med organizacijami zdru- 
ženega dela ter tujimi vlaga- 
telj i z namenom, da se do- 
bi finančne in komercialne 
kredite v tujini; 

— sodelovanje z organizaci- 
jami združenega dela z name- 
nom, da se pripravi prelimi- 
narne investicijske študije o 
kreditiranju določenih inve- 
sticij; 

— organiziranje sodelova- 
nja med jugoslovanskimi or- 
ganizacijami združenega dela 
in tujimi podjetji z name- 
nom, da se vzpostavi proiz- 
vodno kooperacijo in proda- 
jo jugoslovanskih proizvodov 
na tujih trgih. 

Posle v imenu i predstavništ- 
va smejo oprajvijati le poob- 
laščene osebe, zaposlene v 
tem predstavništvu, ki imajo 
dovoljenje za bivanje in delo 
v Jugoslaviji. 

PREHODNA UREDITEV 

Za poglavjem, v katerem 
so kazenske določbe, je v Os- 
nutku zakona postavljena 
vrsta zelo pomembnih pre 
hodnih in končnih določb. 
Med drugim urejajo prenos 
dolgoročnega kredita Narod- 
ne banke Jugoslavije s Skla- 
da za kreditiranje in zavaro- 
vanje izvoznih poslov na Ju- 
goslovansko banko. Hkrati je 
določeno, da se pravice in 
obveznosti tega Sklada prene- 
se na Jugoslovansko banko. 
S tem je treba zagotoviti 
kontinuiteto pri opravljanju 
poslov, ki preidejo s Sklada 
na Banko. 

V teh določbah je določe- 
no, da bo Zvezni izvršni svet 
oblikoval iniciativni odbor, ki 
bo opravil vse potrebno, da 
začne delati Jugoslovanska 
banka. ZIS določa tudi na- 
čin izvolitve delegatov za prvi 
zbor Jugoslovanske banke. 

In končno, Osnutek zakona 
prinaša pravno podlago za to, 
da sme imeti Mednarodna 
korporacija za investicije (ki 
so njene članice Jugoslovan- 
ske banke) sedež v Jugoslaviji. 
Glede tega naj bi Zvezni iz- 
vršni svet sprejel poseben od- 
lok. 

Popolnejša ureditev področij carinskih tarif 

# Carinska tarifa kot zaščitni instrument dolgoročne ekonomske politike podpira 
zlasti razvoj tiste proizvodnje, ki ima poseben pomen za doseganje ciljev, določenih 
s srednjeročnim planom razvoja Jugoslavije 

# Stopnje v tej Carinski tarifi bodo veljale za blago, uvoženo iz držav, ki imajo status 
države z največjimi ugodnostmi ali ki to klavzulo uporabljajo za blago jugoslovanskega 
izvora, medtem ko se bo za blago iz drugih držav uporabljalo stopnje, povečane 
za 70 odstotkov 

# Povečuje se carinske stopnje za določene surovine in polizdelke, za proizvode 
kovinsko-predelovalne industrije pa se jih zmanjšuje 

Zvezni izvršni svet je po- 
slal Skupščini SFRJ v obrav- 
navo in sprejetje- Osnutek za- 
kona o Carinski tarifi (AS 
430), ki ga bo na eni nasled- 
njih sej obravnavali Zbor re- 
publik in pokrajin. 

Za izdaijo novega zakona o 
Carinski tarifi je več razlo- 
gov. Danes v praksi učinku- 
jejo predvsem odnosi, ki so 
v pogojih gospodarjenja zas- 
novani na carinskih stopnjah, 
določenih z odloki o carin- 
skih kontingentih in s pred- 
pisi o povečanju carinskih 
stopenj za uvoz določenih 

INSTRUMENT ZAŠČITE 

Carinska tarifa je instru 
ment zaščite dolgoročne eko- 
nomske politike, določene v 
listinah X. kongresa ZKJ, z 
resolucijami in družbenimi 
plani o temeljih nadaljnjega 
gospodarskega razvoja ter z 

proizvodov. V tem smislu se 
kaže potreba po spremembi 
strukture carinske zaščite, 
pri čemer je treba zmanjšati 
carinske stopnje za proizvo- 
de kovinskopredetovatae in- 
dustrije, povečati pa stopnje 
za določene surovine in pol- 
izdelke. Poleg tega je treba 
veljavni Zakon bistveno spre- 
meniti zavoljo uskladitve z 
CJstavo SFRJ. Z novim zako- 
nom o Carinski tarifi se izpo- 
polnjuje in zaokroža tudi Za- 
kon o carini, ki velja od 
septembra 1976. 

dokumenti o politika ekonom- 
ske stabilizacije. Ta politika 
zlasti podpira razvoj tiste 
proizvodnje, ki ima prednost 
pri doseganju ciljev, določe- 
nih z Družbenim planom Ju- 
goslavije za obdobje 1976— 

1980 in s planom dolgoroč- 
nega razvoja do 1. 1985. Je 
tudi del mehanizma, ki ureja 
ekonomske odnose s tujino, 
z vidika uresničevanja ciljev 
ekonomske politike pa spod- 
buja izvoz. 

Po Osnutku zakona se bo 
na vse blago, ki se ga uvozi 
v Jugoslaviji, plačalo carina 
po stopnjah, določenih v tej 
Carinski tarifi, v kateri so 
v 99 poglavjih na 530 straneh 
tabelarnega besedila razvršče- 
ne vrste blaga, ki se jih ca- 
rini po natančno določenih 
carinskih stopnjah. 

Carinska tarifa s svojim 
vplivom na razmerja med do- 
mačimi in tujimi cenami za- 
ščitno deluje v sklopu kvali- 
tativnih in kvantitativnih me- 
ril. V tem pomenu pospešu- 
je razvoj določene vrste pro- 
izvodnje, ki ima primerjalne 
prednosti pri razvoju in tako 
imenovane mlade. industrije 
ob krepitvi celotne konkuren- 
čne sposobnosti domačega go- 
spodarstva. Nadalje spodbuja 
uporabo domačih surovinskih 
virov in nadomeščanje uvoz- 

nih reprodukcijskih materi- 
alov, zaposlovanje delovne si- 
le, ščiti manjšo produktiv- 
nost domače proizvodnje po 
načelu racionalnih proizvod- 
nih stroškov in se prilagaja 
potrebam proizvodnje v raia- 
voju. 

Poleg teh kvalitativnih me- 
ril so tudi kvantitativna, 
med katera spada merilo oh- 
ranjanja poprečne obremenit- 
ve na ravni, ki so jo obremeni- 
tve dosegle v obdobju od 
1. 1971 do 1976 (do 11 od- 
stotkov), nadalje merilo raz- 
pona carinskih stopenj od 
0 do 25 odstotkov (nižje stop- 
nje od 5 odstotkov se upo- 
rablja le v primerih, če to 
narekujejo obveznosti iz med- 
narodnih ali meddržavnih spo- 
razumov), kakor tudi dolo- 
čanje carinskih stopenj, ki v 
povprečno ustvarjeni carinski 
obremenitvi po panogah in 
grupacijah odpravljajo ta- 
kšne razlike glede ravni ca- 
rinske zaščite, katere povzro- 
čajo privilegirane pogoje go- 
spodarjenja. 
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UPORABA RAZLIČNIH STOPENJ AKTIVNA VLOGA ZDRUŽENEGA DELA 

Osnutek določa, da se bo 
stopnje, predvidene v Carin 
ski tarifi, uporabljalo za bla- 
go, ki izvira iz držav, katere 
so z Jugoslavijo sklenile po- 
godbo s klavzulo največji!? 
ugodnosti ali katere to klav- 
zulo uporabljajo za blago ju- 
goslovanskega izvora. 

■ Za biago iz drugih draav 
se bo uporabljalo stopnje, 
predvidene v Carinski tarif1 

povečane za 70 odstotkov. 
. Precizirano je tudi, da se 
bo za blago, ki je v Carin- 
ski . tarifi posebej označeno, 
lahko določilo carinske kon- 
tingente, in sicer v skladu s 
pogoji, ki so predpisani v 
Carinskem zakonu. Vendar 
pa ni nujno, da se znižanje 
carin izvede vselej na podla- 
gi Carinskega zakona s skle- 
pom o j carinskih kont ingen- 

tih. V nujnih- primerih, ko 
takšnega sklepa ni mogoče 
sprejeti, ker proizvod ni po- 
sebej označen v Carinski, ta- 
rifi, se carino lahko zniža z 
odlokom Zveznega izvršnega 
sveta. 

V Osnutku zakona je pred- 
videna tudi poenostavitev' po- 
stopka za razvrščanje rezerv- 
nih delov. Oblikovali naj bi 
namreč strokovno komisijo v 
okviru Zveznega sekretariata 
za finance, ki bo dajala mne- 
nja o predlogu navodil za 
razvrščanje blaga po Carinski 
tarifi. Na ta način bo mo- 
goče razčlenjevati nomenkla- 
turo po razmeroma poeno- 
stavljenem postopku ne da bi 
uvedli postopek za spremem- 
bo zakona, pa tudi ne da bi 
spreminjali raven carinskih 
stopenj. 

CARINSKE STOPNJE ZA REZERVNE DELE 
Na dele proizvodov, ki se 

jih uvaža ob končnih proiz- 
vodih, kot so stroji, aparati 
in naprave, elektrotehnična 
oprema in njeni. deli, nada- 
lje ; Vozila, letala in njihovi 
deli, plovila ja- spremljajoča 
transportna oprema ter foto- 
grafski, kinematografski, me- 
rilni, kontrolni in drugi apa- 
rati ter ure in glasbeni in- 
strumenti, se bb plačalo cari- 
no po stopnji, ki je predpi- 
sana za proizvod, kateremu 
ti deli pripadajo, in sicer če 
se dele uvozi skupaj s konč- 
nimi proizvodi, namenjeni pa 
so za zamenjavo izrabljenih 
delov v garancijskem roku 
pod pogojem, da njihova 
vrednost ne presega 5 od- 
stotkov vrednosti končnih 
proizvodov. 

To naj bi veljalo tudi za 
primere, ko se uivozi garni- 
ture delov z namenom, da 

se nadomesti izrabljene dele 
prej uvoženih gotovih proiz- 
vodov, če so deli namenjeni 
za tekoče ali investicijsko 
vzdrževanje uvoženega proiz 
'/oda ali če se jih uporablja 
za proizvodnjo gotovega pro 
izvoda in če vrednost delov- 
ne presega 20 odstotkov ce- 
ne proizvodnje blaga, ki ra- 
bijo za njegovo proizvodnjo 

V Osnutku zakona je reče- 
no tudi, da se bo (tako kot 
doslej) na nekatere alkohol 
ne pijače, kozmetične prepa- 
rate, izdelke, ki se jih rabi 
na potovanju, oblačila iz na- 
ravnega ali umetnega usnja 
ter krzna, preproge in ode- 
je, bisere in diamante ter 
drage in poldrage kamne, 
kakor tudi na predmete iz 
zlata in srebra pri uvozu za- 
računavalo posebno dodatno 
carinsko dajatev. 

Glede položaja združenega 
dela v postopku opredeljeva- 
nja zaščitne politike se kaže 
potreba, da združeno delo 
postane aktiven dejavnik pri 
oblikovanju meril politike ca- 
rinske zaščite. Dejstvo je, da 
lahko takšne vrste zaščita 
glede na tujo konkurenco 
pripomore k ustvarjanju iz- 
razito ugodnih razmer gospo- 
darjenja v nekaterih struk 
turah proizvodnje. 

Visoka raven zaščite ust- 
varja privilegirane gospodar- 
ske razmere (kar samodej- 
no povzroča, da se narodni 
dohodek vnovič razporeja), 
kar je v nasprotju z nače- 
lom enakih pogojev gospo- 
darjenja. Zavoljo tega se že- 
li z revizijo carinske zaščite 
spremeniti njeno strukturo, 
da bi se omililo omenjena 
razmerja pri učinkih te za- 
ščite. 

Kot enega izmed načinov 

ZAŠČITA KMETIJSTVA 

Vloga politike carinske za- 
ščite ni v tem, da bi anali- 
zirala ali dokazovala ali so 
potrebne posebne oblike za- 
ščite kmetijstva, temveč to, 
da v okviru sprejete politike 
zaščite zagotovi instrumente 
za njeno izvajanje. 

V mnogih državah, pa tu- 
di pri nas, se kmetijski pro- 
izvodnji jamči minimalne od 
kupne cene. Politiko zaščite 
se s takšnimi cenami ne mo- 
re uspešno izvajati v sklopu 
carinskega sistema, ker cari- 
na ne more v kmetijstvu 
prožno spremljati nihanja 
cen, ki se v določenih mo- 
mentih spričo posebnih po- 
gojev proizvodnje tedensko 
pa tudi dnevno spreminjajo. 
Carina je predvsem instru- 

za premagovanje problemov, 
ki izvirajo iz takšnega pri- 
stopa k različnim interesom 
na področju carinske zaščite, 
je nujno najti organizacijske 
okvire za neposredno vklju- 
čevanje takšnih integracijskih 
celot gospodarstva, ki vsebu- 
jejo vertikalno združen ci- 
klus za povezovanje uvoza in 
domače proizvodnje surovin 
ter reprodukcijskega materi- 
ala z domačimi predelovalni- 
mi zmogljivostmi ter s pro- 
dajno mrežo v državi in v 
tujini. 

Zavoljo tega se pričakuje, 
da bo v postopku sprejema- 
nja Carinske tarife zagotov- 
ljena aktivna vloga združene- 
ga dela, zlasti prek Gospo- 
darske zbornice Jugoslavije, 
prek katere bi lahko zainte- 
resirani predstavniki združe- 
nega dela sodelovali pri ob- 
likovanju elementov za dolo- 
čanje strukture zaščite. 

ment za zaščito industrijske 
proizvodnje, pri kateri takš- 
na nihanja 'niso pogostna. 
Zato se zaščite v 
kmetijstvu uvaja s posebnim 
sistemom, s tako imenovani- 
mi prelevmani. 

Iz teh razlogov se v Os- 
nutku zakona oziroma v Ca- 
rinski tarifi, ki je njegov se- 
stavni del, določa minimalno 
zaščito, ki je stalna, sigurna 
in nespremenljiva glede na 
vsa nihanja, ki utegnejo na- 
stopiti, prelevmani in drugi 
instrumenti pa morajo imeti 
pomembnejšo zaščitno vlogo 
glede na spremembe, ki na- 
stajajo. Ldrinske stopnje za 
kmetijske proizvode so sicer 
ostale nespremenjene, t. j. v 
razponu do 20 odstotkov. 

Enoten sistem standardov, tehničnih normativov 

in norm kvalitete proizvodov in storitev   

Gospodarstvo 

• Standardizacija je nujno potrebna zaradi zagotovitve enotnosti jugoslovanskega 
trga, krepitve obrambne sposobnosti države, varstva življenja, zdravja, življenjskega 
in delovnega okolja ter premoženja 

• Sprejetje standardov, tehničnih normativov in norm kvalitete proizvodov in storitev 
prispeva k razvoju in pospeševanju proizvodnje, prometa storitev in drugih področij 
dejavnosti združenega dela 
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• Vsi udeleženci proizvodnje, izvajanja dei in prometa morajo pri opravljanju svoje 
dejavnosti uporabljati predpise o jugoslovanskih standardih, tehničnih normativih 
in normah kvalitete 

• Za industrijske proizvode, namenjene neposredni potrošnji, rok za odpravo okvar 
in pomanjkljivosti v garancijskem roku ne more biti daljši kot 45 dni 

Zvezni izvršni svet je pri- 
pravil Predlog za izdajo za- 
kona o standardizaciji ter ga 
obenem z Osnutkom (AS 422) 
dostavil v obravnavo Skup- 
ščini SFRJ. Za sprejetje te- 
ga zakona je pristojen . Zvez- 
ni zbor. 

To snov je doslej urejal 
Zakon o jugoslovanskih stan- 
dardih in normah kvalitete 
proizvodov ter Zakon o teh- 
ničnih normativih. Ker pa sta 
dva zakona neodvisno drug 
od drugega obravnavala isto 
snov, se je v praksi dogajalo, 
da proizvajalci in inšpekcij - 
sike službe dostikrat niso ve- 
deli, kateri predpis naj upo- 
rabijo. 

O koncepciji novega zako- 
na o standardizaciji je tri le- 
ta tekla intenzivna javna raz. 
prava, v kateri je sodelovalo 
okrog 3.000 organizacij zdru- 
ženega dela, strokovnih orga- 

nizacij in organov družbeno- 
političnih skupnosti. 

V povzetku te razprave je 
rečeno, da je nujno potreb- 
no: 

— z zakonom zagotoviti 
enoten sistem standardov, 
tehničnih normativov in norm 
kvalitete z namenom, da se 
zagotovi enotnost jugoslovan- 
skega trga, krepitev obramb- 
ne sposobnosti države, po- 
enotenje tehničnega urejanja 
varstva življenja, zdravja, živ- 
ljemskega okolja, premoženja, 
pospeševanje proizvodnje in 
prometa ter zaščita potrošni- 
kov; 

— da se z zakonom zago- 
tovi možnost izgradnje enot- 
nega sistema necarinske za- 
ščite gospodarstva in celotne 
družbe pred sodobnimi obli- 
kami eksploatacije v medna- 
rodni menjavi tobrin. 

reza pogojem in zahtevam iz ženih proizvodov je dolžnost 
predpisov o jugoslovanskih uvoznika oziroma zastopnika 
standardih. Preverjanje uvo- tujih firm. 

TRI VRSTE STANDARDOV 
Osnutek zakona predvide- 

va, da se standarde izda s 
predpisom oziroma samo- 
upravnim aktom organizacije 
združenega dela ali z drugim 
samoupravnim aktom orga- 
nizacije združenega dela ali 
z drugim samoupravnim ak- 
tom organizacije ali skupno- 
sti. 

S predpisom se izda jugo. 
slovanske standarde (JUS) in 
je njihova uporaba obvezna. 

Organizacije združenega de- 
la, združene v poslovne skup. 
nosti, samoupravne interesne 
skupnosti materialne proiz- 
vodnje in skupnosti združe 
nega dela za medsebojno 
plansko in poslovno sodelo- 

vanje, organizirane v sklopu 
določene panoge ali kot eno- 
ten tehnični sistem, lahko s 
samoupravnim aktom: o zdru- 
ževanju ali z drugim skupnim 
aktom določijo standarde, ki 
se jih bodo držale pri svo- 
jem poslovanju; to so po- 
možni standardi. 

Organizacije združenega de- 
la, skupnosti organizacij 
združenega dela in samo- 
upravne interesne skupnosti 
lahko določijo s svojim sa- 
moupravnim aktom svoje 
standarde, ki.se jih bodo dr- 
žale v proizvodnji in prome- 
tu svojih proizivodov in sto. 
ritev — to so tako imeno- 
vani interni standardi. 

OBVEZNA UPORABA PREDPISOV O STANDARDIH JUGOSLOVANSKl STANDARDI (JUS) 
Standardi in tehnične nor- 

mative ter norme kvalitete 
proiavodov in storitev je tre- 
ba — je rečeno v Osnutku 
zakona — zasnovati na pre- 
verjenih rezultatih in dosež- 
kih znanosti, tehnike in prak- 
tičnih izkušenj pri njihovi 
uporabi, ter morajo biti v 
skladu z doseženo stopnjo 
razvaja, kakor tudi s poli- 
tiko in cilji, ki so določeni 
z družbenim planom Jugo- 
slavije. 

Poleg tega morajo biti stan- 
dardi, tehnični normativi in 
norme kvalitete kar najbolj 
usklajeni z mednarodnimi 
standardi in tehničnimi pred- 
pisi, in sicer tako glede teh- 
ničnih in tehnoloških rešitev, 
ki jih vsebujejo, kot glede 
terminov, oznak, simbolov in 
podobnega. 

Predpise o jugoslovanskih 
standardih, tehničnih norma- 
tivih in normah kvalitete iz- 
daja direktor Jugoslovanske- 
ga zavoda za standardizaci- 
jo. Te predpise je obvezno 
preveriti najpozneje v petih 

letih od dneva, ko so bili iz- 
dani, da bi se ugotovilo, ali 
so usklajeni s sodobnimi do- 
sežki znanosti in tehnike ter 
z drugimi pogoji. 

Predpise o standardih, teh- 
ničnih normativih oziroma 
normah kvalitete se uporab- 
lja tudi glede uvoženih pro- 
izvodov in proizvodov, ki so 
najeti v tujini, da bi se jih 
uporabljalo v Jugoslaviji, ter 
za dela, ki jih izvaja tuji iz- 
vajalec, I če ni z zakonom dru- 
gače določeno. 

Organizacije združenega de- 
la, poslovne skupnosti, samo- 
upravne interesne skupnosti 
in druge skupnosti združene- 
ga dela in drugi udeleženci 
proizvodnje oziroma izvaja- 
nja del in prometa morajo 
pri opravljanju svoje dejav- 
nosti ravnati po predpisih o 
jugoslovanskih standardih, 
tehničnih normativih in nor- 
mah kvalitete. Organizacija, 
ki daje proizvode v promet, 
mora — preden da proizvod 
v promet — preveriti ali ust- 

Hillillllllllll III Illlt IIIIKIIIIIIIII Illllllllll   
I OSNUTEK ZAKONA O STANDARDIZACIJI — | 
I AS 422 
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Z jugoslovanskimi standar- 
di se določi namene, lastno- 
sti in značilnosti proizvodov, 
dalje pogoje in zahteve, ki 
jim mora biti zadoščeno pri 
proizvodnji proizvodov oziro- 
ma izvajanju del; delovni in 
drugi postopki ter procesi; 
način deklariranja, označeva- 
nja in zaznamovanja proizvo- 
dov oziroma del; vsebina in 
način nuđenja storitev; ter- 
mini, definicije, simboli, zna- 
ki, oznake, kratice, šifre in 
barve za sporočanje in pre- 
našanje informacij o nekem 
proizvodu ali storitvi. 

Jugoslovanski standardi 
imajo skrajšano oznako 
»JUS« ter posebne oznake po 
klasifikaciji jugoslovanskih 
standardov, ki jih določa Ju- 
goslovanski zavod za standar- 
dizacijo. 

V Osnutku zakona je reče- 
no, da se jugoslovanske stan- 
darde izdaja praviloma na 
podlagi in v okviru letnih 

TEHNIČNI NORMATIVI 
V Osnutku zakona je pred- 

videno, da se s predpisom o 
tehničnih normativih določi; 
lastnosti in značilnosti proiz- 
vodov in del; pogoji in zah- 
teve, ki jim mora biti za- 
doščeno pri proizvodnji pro- 
izvodov oziroma izvajanju 

perspektivnih programov 
standardizacije, ki jih določa 
Jugoslovanski zavod za stan- 
dardizacijo v skladu s poli- 
tiko in cilji, ki so začrtani s 
srednjeročnimi razvojnimi 
plana. 

Predlog za izdajo jugoslo- 
vanskega standarda lahko da- 
jo organizacije združenega de- 
la in druge zainteresirane or- 
ganizacije ter skupnosti, go- 
spodarske zbornice, samo- 
upravne interesne skupnosti 
in državni organi družbenopo- 
litičnih skupnosti, ZIS pa lah- 
ko naroči, da se izda jugoslo- 
vanski standard, ki ni pred- 
viden v programu standardi- 
zacije. 

V Osnutku zakona je tudi 
določeno, da morajo biti pa- 
nožni in interni standardi * 
skladu s predpisi o jugoslo- 
vanskih standardih, tehničnih 
normativih oziroma normah 
kvalitete. 

del; delovni in drugi postop- 
ki, procesi in metode v pro- 
izvodnji proizvodov ter posto- 
pek in način pakiranja, tran- 
sportiranja, skladiščenja, 
hrambe, označevanja in zaz- 
namovanja proizvodov|in del. 

Iz varnostnih razlogov, za- 
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voljo varstva življenja, zdrav- 
ja in življenskega. ter delov- 
nega okolja, in premoženja se 
s predpisi o tehničnih nor- 
mativih določi tudi tehnične 
ukrepe varstva pred požarom, 
eksplozijo in drugimi nesreča 
mi; postopek, način in ča- 

NORME KVALITETE 
Norme kvalitete se po Os- 

nutku zakona določa s pred- 
pisi o kvaliteti posameznih 
proizvodov in storitev ter s 
proizvajalskimi specifikacija- 
mi. 

S predpisi o kvaliteti se 
določi npr. katere sestavine 
mora vsebovati kmetijski in 
živilski proizvod ter minimal. 
ne količine teh sestavin; ka- 
terih sestavin proizivod ne 
sme vsebovati; skupna teža 
proizvoda; pogoji in način 
predelave in dodelave posa 
meznih proizvodov; embala- 
ža iin pakiranje proizvodov; 
način transportiranja, skladi 
ščenja, hrambe, vzdrževanja 
in uporabe proizvoda itn. Na 
podoben način se predpiše tu- 
di pogoje za kvaliteto indu- 
strijskih proizvodov in za 
storitve. 

ATESTI 
Proizvode, za katere je ta- 

ko določeno s predpisi o ju- 
goslovanskih standardih, teh- 
ničnih normativih oziroma 
normah kvalitete, ali s po- 
sebnim predpisom direktorja 

sovne razmake za opravljanje 
obvezne občasne tehnične 
kontrole objektov, instalacij 
in naprav; način ravnanja in 
vzdrževanja objektov, instala- 
cij, naprav in postopek ter 
način jemanja vzorcev za ana- 
lizo in preizkušanje. 

Z Osnutkom zakona je pre. 
cizirano, da sme organizacija 
združenega dela izdati pro 
izvajalsko specifikacijo, s ka- 
tero določi kakovost in dru- 
ge lastnosti proizvoda, za ka- 
terega ni izdan predpis o ju- 
goslovanskem standardu ali 
predpis o kvaliteti proizvo- 
da. 

V Osnutku zakona je pred 
videno, da je odmik od pred- 
pisov o jugoslovanskih stan 
dardih in predpisov o nor 
mah kvalitete možen le pod 
pogojem, če se z odmikom 
ne ogroža varnosti ljudi in 
premoženja, če takšen odmik 
ni v nasprotju z drugimi 
predpisi ali interesi ljudske 
obrambe in če je zadoščeno 
tudi drugim zahtevam, ki so 
določene s tem zakonom. 

Jugoslovanskega zavoda za 
standardizacijo, se sme daja- 
ti v promet in jih uporablja- 
ti samo, če imajo atest. 

Atest je listina, ki jo izda 
Jugoslovanski zavod za stan- 

dardizacijo ali organizacija, 
ki jo izda Jugoslovanski za 
vod za standardizacijo ali or 
ganizacija, ki jo je poobla 
stil, in sicer na podlagi poro 
čila o preizkušanju in rezul 
tatih preizkušnje proizvoda 
S to listino se potrjuje, da je 
proizvod na predpisan način 
preizkušen in da zadošča po- 
gojem in zahtevam, ki so 
predpisani glede označbe kva 
litete. 

GARANCIJSKI LIST 
V Osnutku zakona je do- 

ločeno, da se industrijske 
proizvode za trajnejšo upo- 
rabo, ki je pogojena s poseb- 
nimi tehničnimi lastnostmi in 
načinom uporabe ter vzdrže- 
vanja proizvodov, sme daja- 
ti v promet samo, če so op- 
remljeni z garancijskim li- 
stom, tehničnim navodilom in 
s seznamom pooblaščenih ser- 
visov. 

Garancijski list, tehnično 
navodilo in seznam poobla- 
ščenih servisov izda organisza- 
oija združenega dela, ki je 
proizvedla proizvod, za uvo- 
žene proizrvode pa uvoznik ali 
zastopnik tuje firme. 

Z Osnuitkom je določeno, 
da za industrijske proizvode, 
ki so namenjeni za neposred- 
no potrošnjo, rok za odprav- 
ljanje okvar in pomanjkljivo, 
sti v garancijskem roku ne 
sme biti daljši od 45 dni. 

Tehnično navodilo mora 
vsebovati tehnične podatke, 

Atestiranje se izvede na 
zahtevo organizacije, ki pro- 
izvaja ali daje v promet pro- 
izvode, za katere je atestira- 
nje obvezno, oziroma na zah- 
tevo organizacije, ki ima in- 
teres, da tudi za druge pro- 
izvode dobi atest. Atestiranje 
proizvodov opravljajo orga- 
nizacije, ki so v Jugoslaviji 
registrirane za preizkušanje 
kvalitete proizvodov. 

ki vplivajo na pravilno daja- 
nje v obratovanje in upora- 
bo proizvoda, za odpravlja- 
nje motenj in okvar, naba- 
vo rezervnih delov, opozorila 
na nevarnost pri uporabi 
proizvoda (če takšna nevar- 
nost obstaja) in navodilo za 
odpravo takšne nevarnosti, 
kakor tudi navodilo o pravil- 
nem ravnanju pr.i uporabi 
proizvoda. 

Na koncu Osnutka zakona 
je določeno, da smejo orga- 
nizacije združenega dela, po- 
slovne skupnosti, samouprav- 
ne interesne skupnosti in dru- 
ge organizacije združenega 
dela ter drugi udeleženci v 
proizvodnji in prometu na na- 
čin, ki je običajen v blagov- 
nem prometu, deklarirati pro- 
izvode (navesti tiste podatke 
o proizvodih, ki so pomemb- 
ni za kupca), ki jih dajejo 
v promet ali jih na drug na- 
čin označiti in zaznamovati. 

Trdnejša tehnološka enotnost 

jugoslovanskega PTT prometa 

Promet in zveze 

# Organizacije združenega dela, ki opravljajo dejavnost PTT prometa, se obvezno 
združijo v Skupnost jugoslovanskih pošt, telegrafov in telefonov v skladu z načeli 
Ustave SFRJ 

9 Skupnost je samoupravna organizacija, družbeni nadzor nad njenim delom 
pa opravlja Skupščina SFRJ 

Da bi se zagotovilo pravil- 
no in nemoteno delovanje po- 
štnega, telegrafskega in tele- 
fonskega prometa kot enotne- 
ga tehničnega in tehnološke- 

ga sistema, se organizacije 
združenega dela, ki opravlja- 
jo dejavnost PTT prometa, 
obvezno združijo v Skupnost 
jugoslovanskih pošt, telegra- 
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fov in telefonov. 
To je temeljno načelo Os- 

nutka zakona o Skupnosti ju- 
goslovanskih pošt, telegrafov 
in telefonov (AS 425), ki ga 
je Zvezni izvršni svet poslal 
Skupščini SFRJ v obravnavo. 
Za sprejetje tega zakonskega 
predpisa je pristojen Zbor 
republiki in pokrajin. 

Osnutek zakona temelji v 
glavnem na istih načelih kot 

sedanji Zakon, ki pa ga velja 
spremeniti in dopolniti, da bi 
se ga povsem uskladilo z 
Ustavo SFRJ. 

V Osnutku zakona je pre- 
cizirano, da je s tehnično in 
tehnološko enotnostjo mišljen 
sistem, s katerim se zagotav- 
Ija tehnično enotnost poštne- 
ga, telegrafskega in telefon 
skega omrežja v Jugoslaviji 
ter enotna tehnologija pri 



opravljanju prenosa poštnih 
pošiljk ter telegrafskih in te- 
lefonskih sporočil, da bi se 
omogočilo usklajeno delo in 
razvoj poštnih, telegrafskih 
in telefonskih zmogljivosti 
ter pravilno in redno oprav- 
ljanje PTT storitev za vse 
uporabnike. 

V Skupnost jugoslovanskih 
pošt, telegrafov in telefonov 
se lahko po določbah Osnut- 
ka zakona združijo, poleg 

PTT organi2acij, tudi druge 
organizacije in skupnosti, ki 
se ukvarjajo z dejavnostjo, ki 
je pomembna za pravilno in 
redno delovanje PTT prome- 
ta, kakor tudi Poštna hranil- 
nica, če je to predvideno v 
njenem ustanovitvenem aktu. 

Skupnost JPTT, ki jo 
upravljajo njeni člani po na- 
čelih delegatskega sistema, je 
samoupravna organizacija s 
pravicami, obveznostmi in od- 
govornostjo, ki ji gredo na 

podlagi Ustav«, zakona. Sa- 
moupravnega sporazuma o 
združevanju PTT organizacij 
v Skupnost JPTT in Statuta. 

Družbeni nadzor nad de 
lom Skupnosti opravlja Skup 
ščina SFRJ, ki laiiko zadrži 
izvršitev samoupravnih spo 
razumov združenih PTT orga 
nizacij, odlokov in drugih sa- 
moupravnih splošnih aktov 
ter dejanj organov Skupno- 
sti, če ugotovi, da so z njimi 

kršene samoupravne pravic« 
delovnih ljudi ali prizadeta 
družbena lastnina. 

Prav tako lahko v primeru, 
če PTT organizacije na za- 
gotovijo opravljanja skupnih 
zadev, določenih z Osnutkom 
tega zakona. Zvezni izvršni 
svet na predlog Zveznega ko- 
miteja za promet in zveze od- 
redi potrebne začasne ukre- 
pe, ki veljajo doikler PTT or- 
ganizacije ne zagotovijo iz- 
vrševanja teh zadev. 

Nove funkcije finančnih listin 

v združenem delu 

Denarno-kreditni sistem 

• V blagovno-denarnih odnosih, ki jih vzpostavlja združeno delo, imajo vrednostni 
papirji funkcijo plačilnega sredstva, zavarovanja plačila, zagotavljanja kredita 
in pospeševanja denarnega prometa 

® Z osnutkom se ureja način izdajanja in uporabe 12 vrst vrednostnih papirjev 

® Vrednostne papirje smejo izdajati organizacije združenega dela, samoupravne 
interesne skupnosti, družbenopolitične skupnosti in druge družbene pravne osebe 

® S posebnimi predpisi se določi videz in lastnost posameznih vrednostnih papirjev, 
vsi pa morajo vsebovati določene skupne bistvene elemente 

Zvezni izvršni svet je po- 
slal Skupščini SFRJ v obrav 
navo Predlog za izdajo zako- 
na o vrednostnih papirjih, z 
Osnutkom zakona (AS 431). 
Poleg tega, da se sedanji 
Zakon o vrednostnih papir- 
jih usklaja z Ustavo SFRJ, 

POJEM IN DEFINICIJA 
Za razliko od doslej ve 

ljavnega Zakona, s katerim 
je urejen način izdajanja in 
uporabe le za štiri vrste 
vrednostnih papirjev (obvez 
niče, certifikati, blagajniški 
zapisi in potrdila o deponi 
ranih sredstvih), ter za raz 
liko od posebnih zakonov o 
menici in čeku, je v Osnutku 
novega zakona zajetih 12 
vrst teh listin. Te so: 

— menica, 
— ček, 
— obveznica, 
— blagajniški zapis, 
— certifikat o združenih 

sredstvih, 
— potrdilo o deponiranih 

sredstvih, 

se z novim zakonskim bese- 
dilom ureja tudi mnoga no- 
va vprašanja izdajanja in 
uporabe vrednostnih papir- 
jev. 

Za izdajo tega zakona je 
. pristojen Zvezni zbor. 

— kreditno pismo, 
— hranilna knjižica, 
— konosament, 
— skladiščnica, 
— tovorni list, 
— zavarovalna! polica. 
Ti vrednostni papirji ima- 

jo v blagovno-denarnih od- 
nosih, ki jih vzpostavlja 
funkcijo: 

— plačilnega sredstva, 
— sredstva za zavarovanje 

plačil, 
— sredstva za zagotovitev 

kredita in 
— sredstva za pospešitev 

denarnegai prometa. 
V ekonomski in finančni 

sferi se s temi listinami za- 
gotavlja hitrejšo cirkulacijo 

sredstev družbene akumulaci- 
je, delovanje enotnega jugo- 
slovanskega trga, združeva- 
nje dela in sredstev, zbira- 
nje prostili denarnih sred 
stev, zmanjšanje uporabe de- 
narja v gotovini in razvija 
nje novih kreditnih oblik ter 
odnosov. Gre torej za »pi- 
smene listine, s katerimi se 
njihovi izdajatelji zavezuje- 
jo, da bodo spolnili zakoni- 
temu imetniku listine obvez- 
nost, ki jo le-ta vsebuje.« 
Glasijo se lahko na prinosni- 
ka, na ime ali po naroČilu. 

Glavni namen takšne za- 
konske ureditve izdajanja in 
uporabe omenjenih vredno- 
stnih papirjev je njihova 
vključitev v monetamo-kre- 
ditne bančne tokove. To je 
neposredno odvisno od raz- 
voja novih družbenoekonom- 
skih odnosov, ki temeljijo na 
samoupravljanju delavcev v 
združenem delu, od delova 
nja in nadaljnjega raz- 
voja monetarno-kreditnega in 
bančnega sistema, kakor tudi 
od-izpopolnjevanja trga vred 
nostnih papirjev. 

Glede videza in lastnosti 
posameznih vrednostnih oa 
pirjev je v Osnutku zakona 

določeno, da se to ureja s 
posebnimi predpisi, vendar 
so jim skupne naslednje bi- 
stvene sestavine: 

1. oznaka vrednostnega pa- 
pirja, 

2. naziv in sedež oziroma 
ime in prebivališče izdajate- 
lja, 

3. naziv ali ime osebe, na 
katero se glasi, oziroma na 
čigavo naročilo se glasi 
vrednostni papir, ali oznaka, 
da se vrednostni papir glasi 
na prinosnika; 

4. Natančno navedena ob- 
veznost izdajatelja, ki izhaja 
iz vrednostnega papirja, 

5. kraj in datum izdaje ozi- 
roma serijska številka, 

6. podpis (za serije falksi- 
mile podpisa) izdajatelja. 

Vrednostne papirje, ki 
imajo te bistvene sestavine, 
smejo izdajati organizacije 
združenega dela, samouprav- 
ne interesne skupnosti,, druž- 
benopolitične skupnosti in 
druge družbene pravne ose- 
be. Določene vrednostne pa- 
pirje smejo izdajati tudi fi- 
zitne osebe. 

Vendar so poleg splošnih, 
skupnih značilnosti za posa- 
mezne vrednostne papir j« 
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dane tudi nekatere posebne 
rešitve. Tako je v Osnutku 
urejen način, po katerem se 
opravi vpis, elementi, ki jih 
mora vsebovati objava o vpi 
su, dalje roki, v katerih je 
treba emisijo opraviti, kakoi 
tudi povračilo vpisanih zne- 
skov, če se emisije ne opra, 
vi v teh rokih, možnost upo- 

Natančno so opredeljene 
tudi funkcije obveznic, certi- 
fikatov o združenih sred- 
stvih, blagajniških zapisov in 
potrdil o deponiranih sred 
stvih. Prve tri naštete listine 
so kreditni instrumenti. Po- 
trdilo banke je posebna vr- 
sta vrednostnega papirja, ker 
vložnik z njim pridobi pravi- 
co udeležbe pri upravljanju 
bančnih poslov oziroma do 
deleža v dohodku, ob tem 
pa nosi rizik do višine vpla- 
čane vloge. 

V vrsti določb Osnutka za- 
kona je obenem s funkcijo, 
ki jo imajo posamezni vred 
nostni papirji v kreditnem 
in bančnem sistemu, dan tu- 
di opis njihovih temeljnih 
značilnosti: 

Obveznice lahko po Osnut- 
ku zakona izdajajo poleg 
bank tudi temeljne organiza- 
cije združenega dela, samo- 

rabe teh listin v določene 
namene (položitev kavcije, 
izdaja garancije in drugo), 
način spolnjevanja obvezno- 
sti iz naslova emitiranih 
vrednostnih papirjev, kakor 
tudi amortiziranje in zasta- 
ranje terjatev iz naslova 
vrednostnih papirjev. 

upravne interesne skupnosti 
in druge družbene pravne 
osebe, toda le, če njihova po- 
slovna in rezervna sredstva 
znašajo najmanj 20 milijo- 
nov dinarjev Če nimajo to- 
likšnih sredstev, morajo pred 
emitiranjem obveznic dobiti 
garancijo druge organizacije 
ali banke, višina emisije pa 
ne sme preseči celotnega 
zneska razpoložljivih sred- 
stev. 

Obveznice lahko vpisujejo 
vse domače družbene pravne 
in fizične osebe, v skladu s 
predpisi o deviznem poslova- 
nju pa tudi tuje pravne in 
fizične osebe. S tem predpi- 
som se ureja tudi oblike 
stimulacije in druge običaj- 
ne podrobnosti poslovanja z 
vrednostnimi papirji. 

Certifikati so vrednostni 
papirji o združenih sredstvih. 
Certifikat banke se je doslej 

imenoval »Potrdilo banke na 
vlogo v njen kreditni sklad«. 
Predvideno je, naj bi smele 
poslej izdajati takšne listine 
tudi zavarovalne in pozava- 
rovalne skupnosti premoženj- 
skega in. osebnega zavarova- 
nja ter organizacije združe- 
nega dela z namenom, da 
združujejo sredstva zaradi 
skupnih poslov. Da pa bi bi- 
li tt vrednostni papirji v 
skladu z družbenoekonom- 
skim sistemom, je v Osnut- 
ku zakona predvidena tudi 
vrsta omejitev, da pri izda- 
janju ne bi prišlo do more 
bitnih neželjenih posledic. 

Blagajniški zapisi imajo 
običajno funkcijo in obliko 
izdajanja, njihov rok pa ne 
sme biti krajši od enega le- 
ta ne daljši od petih let, vi- 
šina obrestne mere pa je 
odvisna tudi od tega roka 
in se giblje v mejah veljav- 
nih predpisov. 

Potrdilo o deponiranih 
sredstvih smejo izdajati sa- 
mo banke, vpisniki pa so 
lahko organizacije združene- 
ga dela, družbenopolitične 
skupnosti in druge družbe 
ne pravne osebe. Ta listina 
se glasi na ime in se jo iz- 
da samo na zahtevo osebe, 
ki je deponirala| sredstva. 

Po Osnutku zakona bodo 
v prometu tudi drugi vred- 

nostni papirji, kot so kono- 
sament, skladiščnica, tovorni 
list, zavarovalna polica idr., 
vendar se njihovo izdajanje, 
vsebino ter izvajanje pravic 
in obveznosti iz teh listin 
ureja z zakonom o obligaci- 
jah in pogodbah, ki bo prav 
tako kmalu izdan. 

V Osnutku je posebej ure- 
jen promet obveznic, certifi- 
katov, blagajniških zapisov in 
potrdil o deponiranih sred- 
stvih. Za menico in ček je 
dana' samo definicija vred- 
nostnega papirja, ker so vsa 
druga vprašanja že urejena 
s posebnimi zakoni. Na enak 
način so dane tudi defini- 
cije kreditnega pisma in hra- 
nilne knjižice, vsa vprašanja 
v zvezi z njihovim izdaja- 
njem iin druga pa naj bi se 
uredilo z zakonom in samo- 
upravnim sporazumom ter z 
rešitvami iz dosedanje pra- 
kse. 

In na kraju so zavoljo te- 
ga, da bi se zagotovilo pra- 
vilno uporabo predpisov o 
teh vrednostnih papirjih, v 
Osnutku zakona -tudi določ- 
be o kontroli in evidenci, s 
katerimi so začrtane obvez- 
nosti ustreznih organov v re- 
publikah in pokrajinah, dalje 
Službe družbenega knjigo- 
vodstva kakor tudi Zveznega 
sekretariata za finance. 

BISTVENE FUNKCIJE VREDNOSTNIH PAPIRJEV 

Spreminja se rok odplačila kreditov 

za progo Beograd-Bar  

• Z osnutkom zakona se predlaga preložitev roka odplačila kredita za štiri leta, da 
bi se SR Črni gori omogočilo prebroditi sedanje bilančne težave 

Za zagotovitev sredstev za 
kritje prekoračitev stroškov 
izgradnje proge Beograd- 
Bar je Narodna banka Jugo- 
slavije dala SR Crni gori 
kredit v znesku 810 milijo- 
nov dinarjev, ki bi ga bilo 
treba odplačati v obdobju 
1876—1990. V času, ko je bil 
izdan Zakon, ki je določil to 
obveznost (leta 1972), se je 
predpostavljalo, da' bo Crna 
gora lahko začela odplačeva- 
ti kredit leta 1976. Zaradi bi- 
lančnih težav pa je Crna go- 
ra vložila zahtevek, da se ji 

odplačilo kredita preloži za 
štiri leta. 

Preložitev roka za odpla- 
čilo kredita je narekovala, 
da se spremeni veljavni Za- 
kon, zato je Zvezni izvršni 
svet pripravil Osnutek zako 
na o spremembi Zakona o 
zagotovitvi sredstev za po 
kritje prekoračitev stroškov 
izgradnje proge Beograd- 
Bar na območju Cme gore 
(AS 434), ki je bil v teh 
dneh dostavljen Skupščini 
SFRJ v obravnavo. Sprejetje 
tega zakonskega predpisa je 

v pristojnosti Zbora republik 
in pokrajin. 

V obrazložitvi te spre- 
membe. je poudarjeno, da 
ima Crna gora v svoji inve- 
sticijski bilanci za leto 1976 
deficit 1120 milijonov dinar- 
jev. Največji znesek manj- 
kajočih sredstev se nanaša 
na HE »Piva« (»Mratinje«) 
in na progo Beograd—Bar. 

Z zakonom o prenosu 
sredstev SR Crne gore za in- 
vesticije v gospodarstvu in 
urejanju obveznosti, ki so 
nastale na podlagi teh sred- 
stev, so. sredstva republike za 
investicije v gospodarstvu in 
obveznosti, ki se jih izvršu- 
je iz teh sredstev, prenesena 
na organizacije združenega 
dela in na druge družbene 
pravne osebe. 

V zvezi z bilanco teh sred- 
stev pa sta se pojavila dva 

velika problema: visok defi- 
cit, ki znaša v letu 1976 320 
milijonov dinarjev (a ki se 
stalno povečuje, ker se polo- 
vica zapadlih obveznosti na- 
naša na organizacije združe- 
nega dela, ki so poslovale z 
izgubo, zavoljo tega pa ne 
morejo spolniti svoje obvez- 
nosti v letu 1976) in obvez- 
nosti do Narodne banke Ju- 
goslavije za izgradnjo proge 
Beograd—Bar. 

Spričo teh problemov teir 
spričo, vrste težav, ki .so po- 
vezane s financiranjem sploš- 
ne in skupne porabe, kar je 
posledica gospodarskih gi- 
banj in posebnosti Crne go- 
re, in zato, da bi se pre- 
brodilo sedanje bilančne te- 
žave, je v Osnutku zakona 
predlagano, naj bi odplače- 
vanje kredita preložili za šti- 
ri leta, tako bo novi rok od 
leta 1980 do 1994. 
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