
SKUPŠČINE SR SLOVENIJE IN 

SKUPŠČINE SFR JUGOSLAVIJE 

ZA DELEGACIJE IN DELEGATE 

Ljubljana, 14.3.1989 

Letnik XV, štev. 5 

Cena 2.000 din 

VPRAŠANJA DELEGACIJ IN DELEGATOV 

POBUDE DELEGATOV 

IZ SKUPŠČINE SFRJ: 

Str. 2 

Str. 3 

SKLEPI 
ki jih je sprejela Skupšina SFRJ zaradi varstva ustavne ureditve, javnega reda in miru, osebne in 
premoženjske varnosti ter varnosti vseh občanov in družbenega premoženja ter zaradi čim hitrejše 
normalizacije poslabšanih razmer v SAP Kosovo ^5 

NOVI PREDPISI 

- Predlog za izdajo zakona o vrednostnih papirjih z osnutkom zakona 

- Predlog za izdajo zakona o trgu denarja in vrednostnih papirjev z osnutkom zakona 

PRILOGA 

Str. 6 

Str. 8 

I Gradivo za seje zborov Skupščine SR Slovenije 
29. marca 1989 

PREDLOG ZAKONA 
o nadomestilu za del cene določenih živil v letu 1989 (ESA-709) 

Str. 1 
Gradivo za seje zborov Skupščine SR Slovenije 
14. aprila 1989 

PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA 

oraarn^e
v
mom^n^H»h° v°lit-vah in ^poklicu organov upravljanja in imenovanju poslovodnih organov v organizacijah združenega dela s predlogom zakona (ESA-701) 

PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA 
o spremembah in dopolnitvah zakona o urejanju prostora s predlogom zakona (ESA-703) 
SAMOUPRAVNI SPORAZUM 
o spremembah in dopolnitvah samoupravnega sporazuma o ustanovitvi Samoupravne interesne 
skupnosti za ceste Slovenije (ESA-702) 
SPREMEMBE IN DOPOLNITVE STATUTA 
Samoupravne interesne skupnosti za ceste Slovenije 
OSNUTEKZAKONA 
o opravljanju gospodarskih dejavnosti v tujini 

POBUDA 
za sklenitev družbenega dogovora o ukrepih za spodbujanje odpiranja novih in modernizacijo 
obstoječih premogovnikov in eksploatacijskih naftnih in plinskih polj 
z osnutkom družbenega dogovora (ESA-697) 

INFORMATIVNO GRADIVO 
CILJI IN UKREPI 
na področju zaposlovanja v tržnih pogojih gospodarjenja (Smeri aktivne politike zaposlovanja) str. 35 

Str. 4 

Str. 7 

Str. 11 

Str. 14 

Str. 27 

Str. 28 



PRELOŽITEV SEJ ZBOROV 
SKUPŠČINE SR SLOVENIJE IN 
RAZŠIRITEV DNEVNEGA REDA SEJ 
ZBOROV 

Seje Zbora združenega dela, Zbora občin in Družbenopoli- 
tičnega zbora, ki so bile sklicane za sredo, 22. marca 1989, 
se prelagajo na sredo, 29. marca 1989. 

Predlog dnevnega reda sej vseh treh zborov je razširjen 
z obravnavo: 

— predloga ugotovitev, stališč in sklepov k informaciji 
o dosedanjem delu in ugotovitvah skupine delegatov za pro- 
učitev okoliščin in posledic sodnega procesa proti četverici 
v Ljubljani - sporazumni predlog usklajevalne komisije 

— poročila delegacije Skupščine SR Slovenije v Zboru repu- 
blik in pokrajin Skupščine SFR Jugoslavije o poteku usklaje- 
vanja nekaterih aktov iz pristojnosti Zbora republik in pokrajin 
Skupščine SFR Jugoslavije. 

Predlog dnevnega reda seje Zbora združenega dela in 
seje Zbora občin pa je razširjen tudi z obravnavo: 

— osnutka zakona o zaključnem računu o izvršitvi prora- 

čuna SR Slovenije za leto 1988 
-predloga zakona o nadomestilu za del cene določenih 

živil v letu 1989, 
- osnutka zakona o skupnem znesku sredstev za financira- 

nje programa modernizacije sistema varnosti zračne plovbe 
v obdobju 1989-1993 

- osnutka zakona o pogojih in načinu za zagotovitev dela 
sredstev za opravljanje železniškega tovornega prometa med 
Socialistično federativno republiko Jugoslavijo in Ljudsko 
socialistično republiko Albanijo 

- osnutka zakona o supergaranciji federacije za obveznosti 
Ljubljanske banke - združene banke, Ljubljana, kot garanta 
za V. posojilo Evropske investicijske banke za delno financira- 
nje gradiva posameznih odsekov Transjugoslovanske avto- 
mobilske ceste »Bratstvo in enotnost« 

- osnutka zakona o supergaranciji federacije za obveznosti 
Vojvodinske banke - Udružene banke, Novi Sad, kot garanta 
za V. posojilo Evropske investicijske banke za delno financira- 
nje graditve posameznih odsekov Transjugoslovanske avto- 
mobilske ceste »Bratstvo in enotnost« 

- predloga zakona o ratifikaciji pogodbe med Socialistično 
federativno republiko Jugoslavijo in Kraljevino Dansko 
o medsebojni izročitvi obsojencev zaradi prestajanja kazni 
zapora. 

VPRAŠANJA DELEGACIJ IN DELEGATOV 

DRUŽBENOPOLITIČNI ZBOR  

- Vprašanje v zvezi s prednostjo vpisa 
v nadaljnje šolanje dijakov oziroma 
osnovnošolcev, ki so zaključili šolanje 
v italijanskem učnem jeziku 

Danijel Božič, delegat 
v Družbenopolitičnem zboru 
Skupščine SR Slovenije je po- 
stavil naslednje delegatsko 
vprašanje: 

»Sprašujem ali je pristojen 
komite ob pripravi osnutka 
sprememb in dopolnitev za- 
kona o usmerjenem izobraže- 
vanju obravnaval pripombo 
italijanske skupnosti oziroma 
pripombo z Obale o regulaciji 
prednosti vpisa v nadaljnje 
šolanje dijakov oziroma os- 
novnošolcev, ki so zaključili 
šolanje v italijanskem učnem 
jeziku. Ob tem je namreč tekla 
razprava, v kateri je bilo pred- 
loženo, da se z zakonom ali 
na kakšen drug način to ure- 
di, sedaj pa ni nobenega po- 
jasnila s strani komiteja, niti 
v samem osnutku zakona ni 
razvidno, da bi se v zvezi 
s tem kaj ukrenilo.« 

Izvršni svet Skupščine SR 
Slovenije je posredoval na- 
slednji odgovor: 

Predlog Obalne samouprav- 
ne interesne skupnosti za pro- 
sveto in kulturo pripadnikov 

italijanske narodnosti Koper 
z dne 28.10.1988 o zagotovitvi 
prednosti učencem italijanskih 
osnovnih šol pri vpisu v itali- 
janske srednje šole smo prejeli 
2. 11. 1988. 

Besedilo osnutka zakona 
o spremembah in dopolnitvah 
zakona o usmerjenem izobra- 
ževanju je 30. 9.1988 obravna- 
val na svoji seji naš komite, 26. 
oktobra 1988 pa je na svoji 
135. seji določil njegovo do- 
končno besedilo Izvršni svet 
Skupščine SR Slovenije. 

Zato navedenega predloga 
Obalne samoupravne interes- 
ne skupnosti za prosveto in 
kulturo pripadnikov italijanske 
narodnosti Koper'ni bilo mo- 
goče več vključiti v besedilo 
osnutka zakona. 

Navedeni predlog bomo 
skupaj z drugimi predlogi in 
pripombami na osnutek zako- 
na obravnavali in proučili v fazi 
priprave predloga zakona in 
-ga, če bo le mogoče, upošte- 
vali ter ga vključili bodisi 
v predlog zakona bodisi v izvr- 
šiini predpis o razpisu za vpis 
in o vpisu. 

- Kaj je narekovalo temeljnim 
sodiščem, da so odložila nastop kazni 
Borštnerju, Janši, Tasiču in Zavrlu? 

Na seji Družbenopolitične- čič postavil Izvršnemu svetu 
ga zbora Skupščine SR Slove- Skupščine SR Slovenije na- 
nije je delegat Marjan Lenar- slednja delegatska vpra- 

šanja: 
1. Katera nujna opravila so 

narekovala temeljnim sodiš- 
čem v Ljubljani, Kranju, Novi 
Gorici, da so odložila nastop 
kazni Borštnerju, Janši, Tasi- 
ču in Zavrlu, ki so bili obsojeni 
s pravnomočnimi sodbami? 

2. Ali je takšen odlog nasto- 
pa kazni povsem v skladu 
z veljavno zakonodajo in do- 
sedanjo prakso sodstva v na- 
ši republiki oziroma Jugosla- 
viji? 

3. Ali je na takšno odločitev 
vplivala kakršnakoli oblika 
političnega ali drugega priti- 
ska na pravosodne organe? 
Izvršni svet Skupščine SR Slo- 
venije je posredoval naslednje 
odgovore: 
Ad 1 

Obsojeni Ivan Borštner, Ja- 
nez Janša, Franci Zavrl in Da- 
vid Tasič so po pravnomočno- 
sti sodbe Vojaškega sodišča 
v Ljubljani in Vrhovnega voja- 
škega sodišča v Beogradu za- 
prosili za odložitev izvršite 
kazni zapora pri pristojnih te- 
meljnih sodiščih, in sicer Ivan 
Broštener in Franci Zavrl pri 
Temeljnem sodišču v Kranju, 
Janez Janša pri Temeljnem so- 
dišču v Ljubljani in Dav,id Tasič 
pri Temeljnem sodišču v Novi 
Gorici. 

Obsojenčevim prošnjam je 
bilo ugodeno. Razlogi na kate- 
re je sodišče oprlo svojo od- 
ločbo pa so pri Ivanu Borštner- 
ju hujša bolezen zaradi katere 
obsojenec sedaj ni zmožen na- 
stopiti kazni zapora, poleg te- 
ga, pa mora poskrbeti za var- 
stvo in vzgojo obeh hčera (1. in 
6. točka prvega odstavka 37. 
člena ZIKS), pri Janezu Janši 
potrebe pri dokončanju večjih 

reorganizacijskih in razvojnih 
aktivnosti v DO Mikro-Ada, 
med katerimi je tudi večji iz- 
vozni projekt programske 
opreme v tujino (4. točka prve- 
ga odstavka 37. člena ZIKS), 
pri Franciju Zavrlu potreba po 
dokončanju neodložljivih del 
v zvezi z dolžnostjo odgovor- 
nega urednika Mladine (4. toč- 
ka prvega odstavka 37. člena 
ZIKS), pri Davidu Tasiču pa do- 
končanje študijskih obvezno- 
sti v tretjem letniku Fakultete 
za socilogijo, politične vede in 
novinarstvo v Ljubljani, katerih 
del mora opraviti do konca fe- 
bruarja 1989 (5. točka prvega 
odstavka 37. člena ZIKS). 

Ad 2 
Odložitev izvršitve kazni za- 

pora navedenim obsojencem 
je povsem v skladu z zakoniti- 
mi določbami zakona o izvrše- 
vanju kazenskih sankcij, po 
katerih sme predsednik temelj- 
nega sodišča na prošnjo obso- 
jenca, ki je na prostosti, ali 
z njegovo privolitvijo na proš- 
njo ožjih družinskih članov ali 
na predlog pristojne občinske 
skupnosti socialnega skrbstva, 
odložiti izvršitev kazni, če so 
podani zakoniti pogoji. Ti po- 
goji so našteti v prvem odstav- 
ku 37. člena ZIS in so: 

1. Če zaradi hujše bolezni ni 
zmožen nastopiti kazni; 

2. če v njegovi ožji družini 
kdo umre ali je huje bolan in je 
nujno potrebna obsojenčeva 
pomoč; 

3. če mu je potrebna odloži- 
tev, da bi lahko opravil ali do- 
končal neodložljiva poljska ali 
sezonska dela ali dela, ki jih je 
povzročila naravna nesreča ali 
kakšna druga nesreča, pa 
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v svoji družini nima za delo 
drugih sposobnoh članov; 

4. Če mora opraviti določe- 
no delo, ki ga je začel in bi 
nastala občutnejša škoda, če 
ga ne bi opravil; 

5. če mu je potrebna odloži- 
tev, da konča šolo ali opravi 
izpit, za katerega se je priprav- 
ljal; 

6. če mu je potrebna odloži- 
tev; da poskrbi za varstvo in 
vzgojo otrok, o čemer da mne- 
nje občinska skupnost social- 
nega skrbstva, na območju ka- 
tere prebivajo obsojenčevi 
otroci; 

7. če ima obsojenka otroka, 
ki še ni star eno leto, ali če je 
obsojenka noseča in do poro- 
da ni ostalo več kot 5 mesecev, 
ali če ima otroka, ki še ni star 
dve leti in zahtevajo posebni 
zdravstveni, socialni in drugi 

Ciril Baškovič, delegat 
v Družbenopolitičnem zboru 
Skupščine SR Slovenije je po- 
stavil naslednje delegatsko 
vprašanje: 

V sredstvih javnega obveš- 
čanja, smo imeli pred dnevi 
priložnost prebrati vest, da je 
jugoslovanska vlada zavrnila 
ponudbo italijanske vlade, da 
se uvede možnost prehoda 
čez mejo državljanom obeh 
dežel brez potnih listov, samo 
z osebnim dokumenotm. Pro- 
sim, če to drži, ker vest pobi- 
ram iz sredstev javnega ob- 
veščanja, ne iz uradnih doku- 
mentov, da predstavnik Izvrš- 

razlogi, da sama skrbi zanj. 
Odložitev izvršitve kazni za- 

pora je razmeroma pogosto 
uporabljeno pravno sredstvo, 
ki se ga obsojenci poslužujejo. 
V letu 1987 je bilo v SR Slove- 
niji vloženih 464 prošenj za od- 
ložitev izvršitve zaporne kazni, 
ugodno rešenih pa je bilo 238. 

Določbe o možnostih za ob- 
seg izvršitve zaporne kazni 
vsebujejo vsi republiški in po- 
krajinski zakoni, ki urejajo izvr- 
ševanje kazenskih sankcij, 
vendar nam praksa sodišč ozi- 
roma obseg odlaganja izvrši- 
tve kazni v drugih republikah 
in pokrajinah, ni znana. 
Ad 3 

Nobeno od sodišč ne navaja, 
da bi kdorkoli s političnim ali 
drugačnim pritiskom vplival na 
odločitve v navedenih konkret- 
nih primerih. 

nega sveta Skupščine SR Slo- 
venije do prihodnjega zase- 
danja skupščine posreduje 
odgovor, iz katerega bo raz- 
vidno, kateri razlogi in kateri 
vzroki so vodili ustrezne od- 
govorne jugoslovanske orga- 
ne k tej zavrnitvi in kakšni so 
možni in pričakovani učinki 
takšne zavrnitve pri tistih 
evropskih faktorjih, ki so na- 
klonjeni tesnejšemu povezo- 
vanju Jugoslavije v bodoči 
evropski zbor. 

Na delegatsko vprašanje, iz 
kakšnih razlogov je jugoslo- 
vanska vlada zavrnila ponudbo 
italijanske vlade, da se uvede 

možnost za prehod čez mejo 
državljanom obeh držav brez 
potnih listov in ali je ta vest, ki 
je bila objavljena v časopisju, 
resnična, Izvršni svet Skupšči- 
ne SR Slovenije odgovarja na- 
slednje: 

Po podatkih, s katerimi raz- 
polagamo, italijanska vlada ali 
od nje pooblaščeni predstavni- 
ki v zadnjem obdobju niso 
sprožili nobenega uradnega 
predloga za možnost prehoda 
čez državno mejo državljanom 
obeh strani brez potnih listov. 
Med obema državama obstaja 
le konvencija o ukinitvi viz 
(Uradni list SFRJ, 7/66). Po 
predpisih SFR Jugoslavije in 
Republike Italije pa mora imeti 
državljan pri prestopu meje ve- 
ljaven potni list. 

V zadnjih letih je italijanska 
stran tolerirala izhod svojih dr- 
žavljanov iz nacionalnega teri- 
torija v pomorskih lukah in 
v nekaterih drugih primerih 
brez potnega lista in le na pod- 
lagi od prevoznikov overjenih 
seznamov potnikov na ladjah 
oziroma avtobusih. S to prak- 
so je v začetku poletja 1988 
italijanska stran prenehala, 
verjetno iz več razlogov, med 
katerimi je bil omenjen tudi fi- 
skalni, ker s tem odpadejo pla- 
čila taks za potne liste. Ne- 
uradno pa je bil omenjen tudi 
razlog, da te dosedanje izjeme 
potovanja v tujino samo 
z osebnimi izkaznicami niso 
recipročno izvajali v drugih dr- 
žavah (v konkrtnem primeru 
na trajektu Bari-Bari Jugosla- 
vija). 

V Jugoslaviji je bilo v zad- 
njem obdobju nekaj pobud za 
potovanje čez državno mejo 
samo z osebnimi izkaznicami, 
vendar samo čez jugoslovan- 

sko-italijansko mejo. Ker je 
v maloobmejnem prometu pre- 
hod jugoslovansko-italijanske 
meje zelo poenostavljen in ob- 
sega v skladu z uveljavitvijo Vi- 
demskega sporazuma v zad- 
njem obdobju" približno 20 mi- 
lijonov prehodov imetnikov 
prepustnic z ene in druge stra- 
ni na leto, je tovrstni promet že 
do zdaj neoviran, intenziven in 
zadovoljujoč. 

V zadnjem času je zaradi ne- 
zaželenih dejavnosti nekaterih 
kategorij naših državljanov, ki 
so začasno v tujini, v nekaterih 
državah več ukrepov in pobud 
za poostreni nadzor, vključno 
z uvajanjem vstopnih viz za na- 
še državljane. Takšnih namer 
italijanska stran, kot je uradno 
izjavila, nima. To tudi zaradi 
dokaj vzornega sodelovanja 
mejnih organov obeh držav pri 
preprečevanju ilegalnih preho- 
dov in vračanju oseb, ki jim je 
druga stran odklonila gosto- 
ljubje. Vse to pa temelji na 
mejnem nadzoru potnih listov. 

Po informacijah, s katerimi 
razpolagajo pristojne službe in 
so bile izražene tudi v SMK za 
izvajanje določb Videmskega 
sporazuma, italijanski pristojni 
organi sodijo, da je prehod čez 
državno mejo potrebno pri- 
merno nadzorovati s potnimi 
listi ali s prepustnicami za ma- 
loobmejni osebni promet. 

V Evropski skupnosti se 
predvideva enotni dokument 
za prehanjanje državne meje 
članic skupnosti, ki pa bo for- 
malno še neke vrste potni list. 
Ker podrobnosti o tem še niso 
znane, trenutno ni možno 
predvidevati, na kakšen način 
bi vsebini in obliki takšnega 
dokumenta lahko priredili tudi 
jugoslovanske potne liste. 

- Zakaj je jugoslovanska vlada zavrnila 
ponudbo italijanske vlade, da se uvede 
možnost za prehod čez mejo 
državljanov obeh držav brez potnih 
listov? 

DELEGATSKE POBUDE - DELEGATSKE POBUDE 

ZBOR OBČIN 

STALIŠČE IZVRŠNEGA SVETA SKUPŠČINE SR 
SLOVENIJE DO POBUDE SKUPINE DELEGATOV 
IZ OBČINE LJUTOMER ZA ZBOR OBČIN 
SKUPŠČINE SR SLOVENIJE GLEDE 
OBJAVLJANJA NEKATERIH ODLOKOV 
OBČINSKIH SKUPŠČIN" 

Zbori SO Ljutomer so dne 26. 12. 1988 sprejeli sklep, da se 
Skupščini SRS posreduje naslednja delegatska pobuda: 

Vse slovenske občine sprejemajo celo vrsto odlokov 
z delovnega področja davčne uprave, geodetske uprave, 
komunalnih skupnosti itd., pri katerih samo spreminjamo 
dolčene finančne zneske. Spreminjanje odlokov je soraz- 
merno drag postopek, objava odlokov v uradnih glasilih pa 
presega vse razumne meje. Menimo, da bi lahko uvedli tudi za 
vse takšne predpise ustrezen način enotnega objavljanja 
denarnih zahtevkov, kot je to predvideno na primer v Pre- 
gledu stopenj občinskega davka, katere objavlja Republiška 
uprava za družbene prihodke. 

Podobne pobude so bile že večkrat izražene v drugih obči- 
nah, vendar pravega odziva ni bilo. 

Menimo, da bi Skupščina SRS lahko zadolžila strokovno 
službo Skupščine skupnosti slovenskih občin, da bi predlo- 
žila rešitev za našo pobudo. Racionalizacija v delu na 
področju skupščinskega sistema pa je možna tudi na drugih 
področjih. V Skupščini občine Ljutomer smo uvedli precej 
racionalnih novosti, ki bi bile zanimive tudi v Skupščini SRS in 
skupščinah slovenskih občin. 

V zvezi s pobudo daje Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
naslednje stališče: 

Razlog za to, da obe ustavi, zvezna v 208. členu in republi- 
ška v 257. členu določata, da morajo biti predpisi in splošni 
akti organov družbenopolitičnih skupnosti objavljeni v urad- 
nem glasilu preden začno veljati, je v tem, da ima to poseben 
pomen za pravno varnost delovnih ljudi, občanov, organizacij 
in skupnosti; s tako objavo postanejo vsakomur dostopni 
predpisi, ki se ga tičejo, in na podlagi katerih slonijo njegove 
pravice, dolžnosti in odgovornosti na vseh področjih, ki se 
urejajo s pravnimi, normativnimi akti. Brez tega si zato funkci- 
oniranja prava in celovitosti pravne urejenosti družbe ni 

poročevalec 3 



mogoče zamišljati. 
Sprememba »finančnih zneskov« oziroma »denarnih zah- 

tevkov«, kot se glasi v delegatski pobudi, je vsebinska in celo 
bistvena sprememba posamičnega občinskega odloka, ki 
ureja določeno področje, saj je podlaga - pravni vir za nasta- 
nek oziroma spremembo finančnih obveznosti. Sicer pa zgo- 
raj omenjeni principi in ustavne določbe itak veljajo za vse 
občinske predpise (in seveda njihove spremembe in dopolni- 
tve, kar je prav tako predpis) brez izjeme. Za razliko od 
republiških predpisov je po naši republiški ustavi (že citirani 
člen glede občinskih predpisov le ta razlika oziroma možnost, 
da ni nujno, da so objavljeni v republiškem uradnem glasilu, 
temveč se objavljajo v uradnem glasilu, ki ga določi občinski 
statut. Te možnosti se del občin poslužuje tako, da svoje 
predpise objavljajo v regijskih, medobčinskih glasilih, s čemer 
je ustavni določbi oziroma zahtevi po objavi seveda v celoti 
zadoščeno. 

Pobuda kot nekakšno možno poenostavitev predlaga 
»enotno objavljanje« in navaja kot primer pregled stopenj 
občinskega davka itd., ki ga občasno objavi Republiška 
uprava za družbene prihodke. Glede tega je treba reči, da tak 
pregled ni predpis, temveč po svojem pomenu samo tehnični 
pregled oziroma prikaz, povzetek, ki ga izdela (ne izda ali 
sprejme) in objavi pristojen organ zato, ker tako nerekuje 
zvezni zakon. S tem, ko je jasno, da pri takih pregledih ne gre 
za predpis, torej ta primerjava tukaj ni uporabljiva. 

Pri opisanem stanju stvari in dani ustavni pravni ureditvi 
tako menimo, da ni mogoče ničesar ukreniti neposredno 
v smeri dane pobude. Problem hipertrofije pravnih predpisov 
in njihovega prepogostega spreminjanja, zaradi učinkov infla- 
cije še prav posebno tudi na finančnem področju oziroma 
glede predpisanih denarnih zneskov sploh, je širši družbeni 
problem, ki se ga družba zaveda in ga bo morala tudi rešiti, ni' 
pa realno pričakovati, da bi se spremenila ustavno-pravna 
načela in principi, ki smo jih omenili na začetku tega dopisa. 

STALIŠČE IZVRŠNEGA SVETA SKUPŠČINE 
OBČINE SEVNICA ZA ZBOR OBČIN SKUPŠČINE 
SR SLOVENIJE GLEDE PROGRESIVNEGA 
OBDAVČEVANJA 

Na skupnem zasedaju zborov Skupščine občine Sevnica je 
bil sprejet sklep, da se poda naslednja pobuda Skupščini SR 
Slovenije, oziroma njenemu Izvršnemu svetu: 

Delegati ugotavljamo, da vse obdavčitve po progresivni 
lestvici izgubljajo na pomenu. Lestvice, ki so osnova za pro- 
gresivno obdavčitev so pripravljene za celo leto in se ne 
usklajujejo z inflacijsko stopnjo, oziroma je letna revaloriza- 
cija davčne osnove nižja od poprečne rasti cen. 

Na ta način se povečuje krog tistih, ki zapadejo v najvišje 
območje stopenj za plačilo davka. 

Predlagamo, da se sistemsko reši način tekočega usklaje- 
vanja vrednosti davčnih osnov lestvic z inflacijo, ali pa naj se 
progresivne obdavčitve ukinejo. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je posredoval naslednje 
stališče: 
Pobuda se sprejme. 

Pobuda, da se pri progresivni davčni lestvici sistemsko reši 
način tekočega usklajevanja vrednosti davčnih osnov z infla- 
cijo, se nanaša na davek od dohodkov iz premoženja, na 
davek na dediščine in darila, na davek od premoženja in na 
davek na promet nepremičnin. Ker letna valorizacija vrednosti 
davčnih osnov temelji na podatkih o porastu cen na drobno, 
oziroma porastu cen gradbenih objektov, objavljenih v letu 
pred letom za katero se davčna obveznost ugotavlja, so letne 
valorizirane vrednosti davčnih osnov zaradi visoke in narašča- 
joče stopnje inflacije nižje od poprečne rasti cen leta, za 
katero se davčna obveznost ugotavlja. V posledici tega pri- 
haja do stanja, na katerega delegati v svoji pobudi opozarjajo. 
Zaradi navedenega bo Izvršni svet Skupščine SR Slovenije pri 
sprejemanju zveznih davčnih predpisov oziroma dogovorov 
socialističnih republik in socialističnih avtonomnih pokrajin 
o usklajevanju davčnega sistema in temeljih davčne politike 
predlagal rešitev, po kateri naj bi valorizacija vrednosti davč- 
nih osnov pri progresivnem obdavčevanju temeljila na podat- 
kih o porastu cen iz leta, za katero se davčna obveznost 

ugotavlja. Glede na gibanje cen naj bi bila dana možnost 
večkratne valorizacije v teku leta. 

Uveljavitev navedene rešitve bo zahtevala spremembe in 
dopolnitve davčnih predpisov. Po določbi 12. člena zakona 
o davkih občanov (Uradni list SRS, št. 36/88) se višina davka 
ugotavlja po predpisih, ki veljajo na dan 1. januarja tistega 
leta, za katero se obveznost ugotavlja, če ni z zakonom 
drugače določeno. Drugi odstavek tega člena določa, da 
imajo posamezne določbe učinek za nazaj, če so za zave- 
zanca ugodnejše in če tako določijo družbenopolitične skup- 
nosti z zakonom oziroma odlokom. Odmera davka ob uporabi 
te določbe bi bila izvedljiva le pri davku od dohodkov iz 
premoženja, ki se odmerja od letnih osnov po preteku leta za 
nazaj, ne pa tudi pri drugih vrstah davkov, ki se po progresivni 
davčni lestvici odmerjajo v tekočem letu za tekoče leto. Zato 
bo potrebno v zakon o davkih občanov vgraditi določbo, ki bi 
pooblaščala občinske skupščine, da pri davku od dohodkov iz 
premoženja, ki se odmerja od priložnostnih dohodkov v teko- 
čem letu (prodaja premičnih predmetov in podobno) ter 
davku na dediščine in darila, ki se odmerja v tekočem letu ob 
nastanku davčne obveznosti, pri obeh vrstah davkov po pro- 
gresivnih davčnih lestvicah, veljavnih na dan 1. januarja 
tistega leta, za katero se obveznost ugotavlja, med letom 
izvajajo valorizacije vrednosti davčnih osnov skladno s pora- 
stom drobnoprodajnih cen. Pri davku od premoženja (posest 
stavb, prostori za počitek oziroma rekreacijo), ki se odmerja 
od letnih osnov in mora biti odmerjen do 31. marca v letu, za 
katero se davek odmerja, naj bi se vrednosti davčnih osnov 
valorizirale koncem leta za naslednje leto s količnikom, ugo- 
tovljenim na podlagi indeksa rasti cen gradbenih objektov za 
mesec november tekočega leta v primerjavi z mesecem 
novembrom preteklega leta. 

Enak sistem valorizacije kot pri davku od dohodkov iz 
premoženja (od priložnostnih dohodkov) ter davku na dediš- 
čine in darila bi se vgradil tudi v zakon o davku na promet 
nepremičnin. Valorizacija bi se izvajala skladno z rastjo cen 
gradbenih objektov. 

Predlagane rešitve, ki bi sicer bile za zavezanca ugodnejše 
pa bi pomenile odstop od načela, po katerem bi moral biti 
davčni zavezanec vnaprej seznanjen med drugim tudi 
z davčno lestvico, po kateri mu bo davek v teku leta odmerjen. 

Pripominjamo, da bo predlagani sistem večkratne valoriza- 
cije vrednosti davčnih osnov v teku leta vplival na povečan 
obseg dela uprav za družbene prihodke. 

STALIŠČE 
IZVRŠNEGA SVETA SKUPŠČINE SR SLOVENIJE 
DO DELEGATSKE PUBUDE SKUPINE 
DELEGATOV ZA ZBOR OBČIN SKUPŠČINE SR 
SLOVENIJE IZ OBČINE GROSUPLJE GLEDE 
SPREMEMBE ZAKONODAJE NA PODROČJU 
STANOVANJSKEGA GOSPODARSTVA 

Skupina delegatov je na seji 19. maja 1988 obravnavala 
pobudo, ki jo je sprejel zbor krajevnih skupnosti Skupščine 
občine Grosuplje na seji 18. maja 1988 in ji daje podporo. 

Pobuda se glasi: 
Delegati skupine za zbor občin Skupščine SRS iz naše 

občine naj v zboru občin Skupščine SR Slovenije dajo 
pobudo za spremembo zakonodaje s področja stanovanj- 
skega gospodarstva, da bo možno stanovanjske objekte (kot 
npr. Dvori v Grosupljem) dati v najem po ekonomskih kriteri- 
jih. Sedanja zakonodaja tega ne omogoča. S tem bi glede na 
otežene pogoje nakupa stanovanj za trg (težki kreditni pogoji 
- visoke obresti) omogočili, da se že sfinancirane in zgrajene 
stanovanjske kapacitete (v danem primeru jih mora financirati 
GPG Grosuplje), na nek način sfinancirajo s pomočjo eko- 
nomske najemnine. 

Pobude pooblaščeni delegat ne bo izpostavil neposredno 
na seji zbora, skupina pa terja, da se ta vnese v zapisnik 28. 
seje zbora občin Skupščine SR Slovenije. Po proučitvi 
pobude naj Izvršni svet SRS oz. drug pristojen organ o name- 
ravanih ukrepih seznani skupino. 

V okviru obstoječe zakonodaje Izvršni svet Skupščine SR 
Slovenije predlaga: 

Izvajalska gradbena organizacija, ki je zgradila stanovanja 
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ali stanovanjske hiše za trg, pa le-teh zaradi zaostrenih gospo- 
darskih razmer oziroma zmanjšane kupne moči začasno ne 
more prodati, lahko ob upoštevanju predpisov o prometu 
z nepremičninami in predpisov o amortizaciji družbenih sred- 
stev take objekte z zakupno (najemno) pogodbo odda ozi- 
roma izroči v uporabo najemojemalcu, ta pa se zavezuje, da 
mu bo za to plačeval določeno zakupnino (najemnino). Tako 
stanovanje se ne šteje za stanovanje v smislu zakona o stano- 
vanjskih razmerjih in zakona o stanovanjskem gospodarstvu, 
ampak je osnovno sredstvo organizacije, ki z oddajanjem 
v najem opravlja svojo poslovno dejavnost. 

Izvajalska gredbena organizacija, ki bi take stanovanjske 
objekte oddajala v najem, bi morala biti registrirana za oprav- 
ljanje take dejavnosti, sam. stanovanjski objekti pa bi se 
knjižili kot osnovna sredstva družbeno pravne osebe in bi se 
taka dejavnost smatrala kot čista tržna dejavnost. 

V primerih, ko objekt, namenjen za stanovanje oziroma 
stanovanjsko hišo še ni dograjen in izvajalec nima sredstev, 
da bi ga dokončal, lahko izvajalec sklene pogodbo s fizičnimi 
osebami o nakupu za dograditev objekta. Nakup je možen 
s takojšnjim ali obročnim odplačevanjem. 

Izvršni svet bo proučil problematiko v zvezi s solastnino, 
katere en del je družbene lastnina, drugi del pa je v lasti 
občana in v primeru pozitivnih zaključkov predlagal ustrezne 
zakonske rešitve v tej zvezi. 

Na naveden način lahko gradbeno podjetje proda torej tudi 
nedograjen gradbeni objekt, namenjen za stanovanjsko hišo 
oziroma stanovanje, ne more pa nedograjen objekt oddati 
v zakup oziroma v najem. 

ODGOVOR 
REPUBLIŠKEGA SEKRETARIATA ZA FINANCE 
NA DELEGATSKO POBUDO SKUPINE 
DELEGATOV IZ OBČINE LJUTOMER V ZVEZI 
S SPREMEMBO IN DOPOLNITVIJO ODLOKA 
O CILJIH IN NALOGAH SKUPNE EMISIJSKE IN 
DENARNE POLITIKE TER SKUPNIH TEMELJEV 
KREDITNE POLITIKE V LETU 1988 

Zbori skupščine občine Ljutomer so na seji dne 20. 1. 1989 
sprejeli sklep, da se da pobuda za spremembo in dopolnitev: 
1. Odloka o spremembi in dopolnitvi odloka o ciljih in nalo- 
gah skupne emisijske in denarne politike ter skupnih teme- 
ljev kreditne politike v letu 1988 (Ur. list SFRJ, št. 64/88) in 
2. Navodila združenih bank Jugoslavije št. 1756/1-88 88. 
Predlaga se, da se opredelijo tudi družbenopolitične skup- 
nosti in njihovi organi, organizacije in skladi, da banke 
smejo na njihove depozite obračunavati in plačevati revalo- 
rizacije in obresti. 

Obrazložitev delegatske pobude: 
Občina Ljutomer je podedovala premičnine in nepremič- 

nine po pokojnima Viktorju in Julijani Kukovec. Oporoka med 
drugim glasi: Hiša se naj proda najboljšemu ponudniku, izku- 
piček pa naloži kot »Sklad Viktorja in Julijane Kukovec«, 

katerega obresti naj služijo za štipendiranje dobrih študentov 
medicine z območja občine Ljutomer. 

V navedeni zakonodaji, ki jo predlagamo, da se spremeni, 
so družbenopolitične skupnosti s svojimi skladi in organi 
izločene in se jim ne more obračunavati in izplačevati obresti. 

Republiški sekretariat za finance je posredoval naslednji od- 
govor: 
Skupina delegatov iz občine Ljutomer je na 37. zasedanju 
Zbora občin Skupščine SR Slovenije dne 25. 1. 1989 dala 
pobudo za spremembo in dopolnitev: 
1. Odloka o spremembi in dopolnitvi odloka o ciljih in nalogah 
skupne emisijske in denarne politike ter skupnih temeljev 
kreditne politike v letu 1988 (Ur. list SFRJ, št. 64/88) in 
2. Navodila združenja bank Jugoslavije št. 1756/1-88-88. 

Navedena akta naj bi se po predlogu delegatov občine 
Ljutomer spremenila in dopolnila tako, da bi bilo tudi družbe- 
nopolitičnim skupnostim in njihovim organom, organizacijam 
in skladom omogočeno, da jim banke smejo na depozite 
obračunavati in plačevati revalorizacijo in obresti. Z odlokom 
o spremembi in dopolnitvi odloka o ciljih in nalogah skupne 
emisijske in denarne politike ter skupnih temeljev kreditne 
politike v letu 1988 (Ur. list SFRJ, št. 64/88) je namreč bilo 
bankam prepovedano obračunavati in plačevati revalorizacijo 
in obresti na depozite družbenopolitičnih skupnosti, njihovih 
organov, organizacij in skladov ter sredstva, ki se po poseb- 
nem zveznem zakonu štejejo za presežke prihodkov samou- 
pravnih interesnih skupnosti družbenih dejavnosti, razen na 
sredstva skupne porabe delovnih skupnosti ter organov, 
organizacij in skladov. 

V zvezi z dano pobudo skupine delegatov, ki je bila posre- 
dovana 25. januarja 1988 ugotavljamo, da je odlok o ciljih in 
nalogah skupne emisijske in denarne politike ter skupnih 
temeljev kreditne politike v letu 1988, ki je vseboval naveeno 
pepoved prenehal veljati 31. 12. 1988, zato dana pobuda 
časovno zamuja. Ob tem pa tudi ugotavljamo, da odlok o ciljih 
in nalogah skupne monetarne politike ter skupnih temeljev 
kreditne politike v letu 1989 (Ur. list SFRJ, št. 77/88) ne 
vsebuje več opredelitve, po kateri bi bilo bankam prepovedno 
obračunavati in plačevati revalorizacijo in obresti na depozite 
družbenopolitičnih skupnosti, njihovih organov, organizacij 
in skladov, kot je bilo to določeno z že prej navedeno spre- 
membo in dopolnitvijo odloka o ciljih in nalogah skupne 
emisijske in denarne politike ter skupnih temeljev kreditne 
politike v letu 1988. 

S tem je bankam omogočeno, da v skladu s svojo poslovno 
politiko navedene depozite revalorizirajo in obrestujejo. 

Zato smo pobudo delegatov obqine Ljutomer posredovali 
LB-Združeni banki v Ljubljani, s priporočilom, da v skladu 
s svojo poslovno politiko razreši specifičen primer, ki se je 
pojavil v'primeru obrestovanja sredstev »Sklada Viktorja in 
Julijane Kukovec«. LB-Združena banka pa nas je medtem že 
obvestila da je vsem temeljnim bankam v svoji sestavi posre- 
dovala priporočilo, da tudi vezane depozite družbenopolitič- 
nih skupnosti revalorizirajo in obrestujejo. 

Iz Skupščine 

SKLEPI 
ki jih je sprejela Skupščina SFRJ zaradi varstva ustavne ureditve, javnega reda in 
miru, osebne in premoženjske varnosti ter varnosti vseh občanov in družbenega 
premoženja ter zaradi čim hitrejše normalizacije poslabšanih razmer v SAP 
Kosovo      

Zaradi varstva ustavne ureditve, jav- nov in družbenega premoženja ter zara- Skupščina SFRJ na podlagi 153. člena 
nega reda in miru, osebne in premo■ di čim hitrejše normalizacije poslabša- poslovnika o skupnem delu zborov 
ženjske varnosti ter varnosti vseh obča- nih razmer v SAP Kosovo je sprejela Skupščine SFRJ na skupni seji Zvezne- 
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ga zbora in Zbora republik in pokrajin, ki 
je bila 1. marca 1989, naslednje 

SKLEPE 

1. Skupščina SFRJ podpira posebne 
ukrepe, ki jih je vpeljalo Predsedstvo 
SFRJ v mejah svojih ustavnih pooblastil 
za ohranitev in varstvo ozemeljske celo- 
vitosti in ustavne ureditve SFRJ, zagotav- 
ljanje javnega reda in miru, svobode, de- 
la in življenja ter za normalizacijo celot- 
nih razmer v SAP Kosovo. 

Skupščina SFRJ zahteva, da jo Pred- 
sedstvo SFRJ redno obvešča o izvajanju 
posebnih ukrepov. 

2. Skupščina SFRJ bo okrepila aktivno- 
sti za usklajevanje dokumentov ekonom- 
ske politike (proračun, zunajproračunska 
bilanca, predpisi o tečajnih razlikah), ki 
bistveno opredeljujejo pogoje gospodar- 
jenja v letu 1989, in delo v zvezi s spreje- 
manjem sistemskih zakonov in jih bo 
sprejela v čim krajšem roku. 

3. Skupščine socialističnih republik in 
socialističnih avtonomnih pokrajin mora- 
jo v mejah svojih pristojnosti takoj spre- 
jeti vse nujne ukrepe, s katerimi lahko 
pripomorejo k odpravljanju vzrokov, ki 
so vplivali na poslabšanje poiitičnovar- 
nostnih razmer v SAP Kosovo, s tem pa 
tudi k hitrejši normalizaciji celotnih raz- 
mer v državi. 

4. Skupščina SFRJ nalaga Zveznemu 
izvršnemu svetu, naj po potrebi predlaga 
Skupščini SFRJ sprejemanje ukrepov iz 
njene pristojnosti, ki so nujni za stabiliza- 
cijo razmer na Kosovu in v celotni družbi. 

Zvezni izvršni svet in vsi organi in orga- 
nizacije v federaciji morajo tudi v bodoče 
sprejemati vse nujne ukrepe iz njihove 
pristojnosti za učinkovitejše izvajanje od- 
lokov Predsedstva SFRJ. 

5. Skupščina SFRJ poziva vse delovne 
ljudi in obačne v SAP Kosovo, naj se 
vrnejo k svojim vsakdanjim delovnim ob- 
veznostim in aktivnostim. Tako bodo do- 
kazali visoko stopnjo zavesti in odgovor- 
nosti v boju proti vsem oblikam sovražne 
aktivnosti in zagotovili normalizacijo živ- 
ljenja, nemoteno delovanje institucij si- 
stema in proizvodnega procesa. 

6. Skupščina SFRJ zahteva, naj vsi pri- 
stojni organi takoj sprejmejo ukrepe za 

ugotavljanje kazenske in druge odgovor- 
nosti inspiratorjev in organizatorjev kon- 
trarevolucionarnega delovanja na Koso- 
vu, pa tudi vseh drugih oseb za storjena 
dejanja, s katerimi se ogrožajo z ustavo 
SFRJ določena ureditev, svoboščine in 
pravice občanov. 

Skupščina SFRJ zahteva, da pristojni 
organi takoj proučijo in ugotovijo vse 
okoliščine, pod katerimi so posamezniki 
na kakršenkoli način pripomogli aH orga- 
nizirali dogodke v rudniku Stari trg. 

Skupščina SFRJ meni, da ni mogoče 
odstavljati ljudi mimo postopka, predpi- 
sanega z ustavo in zakonom. 

7. Skupščina SFRJ izhaja iz tega, da so 
premagovanje kontrarevolucije na Koso- 
vu, prevladovanje nezaupanja in zboljše- 
vanje mednacionalnih odnosov v SAP 
Kosovo jugoslovanski problem in naloga, 
ter poziva vse organe, organizacije in 
skupnosti v federaciji k odgovornemu in 
doslednemu izpolnjevanju nalog iz Jugo- 
slovanskega programa ukrepov in aktiv- 
nosti za zaustavljanje izseljevanja Srbov 
in Črnogorcev s Kosova, hitrejšo vrnitev 
tistih, ki so ga zapustili, ter prihod vseh, 
ki želijo živeti in delati na Kosovu. 

Skupščina SFRJ bo v ta namen spreje- 
la vse ukrepe iz svoje pristojnosti. 

Skupščine socialističnih republik in 
skupščini socialističnih avtonomnih po- 
krajin morajo proučiti izvajanje jugoslo- 
vanskega programa in lastnih obvezno- 
sti, ki izhajajo iz njega ter v mejah svojih 
pravic, dolžnosti in odgovornosti takoj 
sprejeti vse potrebne ukrepe in druge 
nujne aktivnosti za učinkovito, popolno 
in pravočasno izpolnjevanje obveznosti, 
pa tudi ugotavljanje osebne in kolektivne 
odgovornosti institucij in posameznikov, 
ki ne izpolnjujejo, onemogočajo izpolnje- 
vanje ali zavirajo izpolnjevanje obvezno- 
sti iz jugoslovanskega programa. 

8. Vsi subjekti splošne ljudske obram- 
be, družbene samozaščite in varnosti 
morajo okrepiti svojo aktivnost pri izpol- 
njevanju nalog iz posebnih ukrepov 
Predsedstva SFRJ. 

Skupščina SFRJ zahteva, da pristojni 
organi še naprej opravljajo v SAP Kosovo 
izredno inšpekcijsko kontrolo sedanjega 
stanja obrambnih priprav subjektov 
splošne ljudske obrambe in družbene sa- 
mozaščite, ugotovijo stanje, predlagajo 

ustrezne ukrepe za njegovo zboljšanje in 
ukrepe odgovornosti. 

9. Skupščina SFRJ podpira zahteve de- 
lovnih ljudi in občanov, da vsi državni 
organi ter organi družbenopolitičnih or- 
ganizacij in skupnosti takoj usmerijo svo- 
jo aktivnost v iskanje in uresničevanje 
smeri izhoda iz družbene in ekonomske 
krize v državi. V zvezi s tem je treba 
zboljševati raven odgovornosti vseh or- 
ganov, stalno preverjati njihovo delo in 
rezultate tega dela ter v sklopu tega od- 
govornost nosilcev samoupravnih, javnih 
in drugih družbenih funkcij. 

10. Skupščina SFRJ poudarja, da je 
bilo namen izpeljanih sprememb ustave 
SFRJ omogočiti izvajanje reform gospo- 
darskega in političnega sistema ter da 
z njimi niso spremenjena temeljna načela 
ustave SFRJ iz leta 1974. 

Skuščina SFRJ ocenjuje, da spremem- 
be ustave SR Srbije, ki jih je sprejela 
Skupščina SR Srbije, zagotavljajo nujno 
enotnost in sožitje vseh socialističnih sa- 
moupravnih sil v SR Srbiji v skladu s sta- 
lišči XIII. kongresa ZKJ. Te spremembe 
niso pomembne le za SR Srbijo in soci- 
alistični avtonomni pokrajini, pač pa tudi 
za uresničevanje ustavne zasnove jugo- 
slovanske federacije in stabilnost vse dr- 
žave, in ne spreminjajo z ustavo SFRJ 
določenega položaja socialističnih avto- 
nomnih pokrajin. Da bi se dosegla nujna 
enotnost in sožitje v SR Srbiji, je treba 
čim prej dokončati postopek sprememb 
ustave SR Srbije. 

11. Delegati in delegacije v Skupščini 
SFRJ morajo spremljati nastale razmere, 
aktivneje delovati v skladu s svojimi pra- 
vicami in dolžnostmi ter dajati pobude za 
sprejemanje ustreznih ukrepov in aktiv- 
nosti za prevladanje nastalih težav. 

12. Zbora Skupščine SFRJ in njuna de- 
lovna telesa bodo spremljali izvajanje po- 
sebnih ukrepov in po potrebi sprejemali 
ukrepe in aktivnosti iz svojega delovnega 
področja. 

Odbor Zveznega zbora za notranjo po- 
litiko bo redno ocenjeval rezultate upora- 
be posebnih ukrepov in na vsaki seji 
Zveznega zbora obveščal delegate o svo- 
jih ocenah in morebitnih predlogih za 
ukrepe iz delovnega področja zbora. 

13. Ti sklepi se objavijo v Uradnem listu 
SFRJ. 

NOVI PREDPISI 

VREDNOSTNI PAPIRJI - NOVA MOŽNOST ZA 

GOSPODARSTVO 

• Vrednostni papirji — način za hitro in učinkovito zbiranje prostih denarnih sredstev in njihovo 
koncentracijo v gospodarstvu 
• Vse vrednostne papirje bo registrirala Narodna banka Jugoslavije 
• Delnice bodo prosto krožile na tržišču denarja in vrednostnih papirjev 
• Imetnik delnice prevzame riziko v sorazmerju z vloženimi sredstvi 
• Obveznice lahko izdaja samo tisti izdajatelj, ki nima nekritih izgub za predhodno leto 
Komercialni zapisi — nova možnost za gospodarstvo 
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Zelo pomemben segment sprememb v gospodarskem 
sistemu, ki so se praktično že pričele, je tudi reforma finanč- 
nega, monetarnega, kreditnega in bančnega sistema. Pri tem 
ima dograditev sistema vrednostnih papirjev posebno mesto, 
ker je z ustreznimi spremembami in izboljšavami zakonskih 
rešitev treba zagotoviti gospodarstvu tisto, kar tudi najbolj 
potrebuje - hitro in učinkovito zbiranje prostih denarnih 
sredstev zaradi čim večje koncentracije prostih sredstev tam, 
kjer so v določenem trenutku najbolj potrebna. 

Takšen koncept poslovanja z vrednostnimi papirji je bil 
pred kratkim določen v predlogu za izdajo zakona o vrednost- 
nih papirjih, ki ga je ZIS določil in predložil Skupščini SFRJ 
v proučitev in sprejetje. Predlog za izdajo zakona naj bi 
obravnavali aprila meseca na seji Zveznega zbora. 

Do polovice kapitala izdajatelja 

Osnutek zakona ureja pogoje in način izdajanja vrednost- 
nih papirjev - delnic, obveznic, blagajniških zapisov, certifi- 
katov o vloženih oziroma združenih denarnih sredstvih, certi- 
fikatov o deponiranih sredstvih in komercialnih zapisov. Vred- 
nostne papirje bodo smele izdajati organizacije združenega 
dela, podjetja, banke in druge finančne organiazcije, družbe- 
nopolitične skupnosti in druge pravne osebe pod pogojem, 
da skupni denarni znesek izdanih obveznic in komercialnih 
zapisov ni večji od 50% zneska sredstev poslovnega sklada, 
ustanoviteljskih vlog in delniškega kapitala, s katerim razpo- 
laga izdajatelj vrednostnih papirjev. 

Vrednostni papirji se bodo glasili na ime ali na prinosnika, 
obveznost iz vrednostnega papirja pa bi nastala takrat, ko se 
vroči kupcu ali njegovemu pooblaščenemu zastopniku. Če se 
glasi na ime prinosnika, se vrednostni papir prenese s polnim 
indosamentom, če na njem ni navedeno, da se ne sme prena- 
šati. Osnutek zakona izrecno navaja dolžnost izdajateljev, da 
izpolnjujejo vse obveznosti iz vrednostnih papirjev v roku in 
na način, ki so določeni z zakonom, oziroma sklepom o nji- 
hovi izdaji. 

Po določbah, ki urejajo promet vrednostnih papirjev, se le-ti 
smejo uporabljati za poravnavo obveznosti do upnikov pod 
pogoji in na način, o katerih se imetnik vrednostnega papirja 
dogovori z upnikom. Vrednostni papirji se smejo uporabljati 
tudi kot varščina, ki se položi ob javni licitaciji, in kot instru- 
ment za zavarovanje plačila. Vendar je predvideno, da se 
izdajanje in promet delnic in obveznic za pridobivanje sred- 
stev v tujini opravlja pod pogoji, predpisanimi z zveznimi 
zakoni, ki urejajo devizno poslovanje, kreditne odnose 
s tujino in opravljanje gospodarske dejavnosti v tujini. 

Če se vrednostni papir izgubi, se smejo pravice iz tega 
naslova uveljaviti le, če se ta vrednostni papir glasi na ime, 
obveznosti iz vrednostnih papirjev pa zastarajo v petih letih 
po nastanku obveznosti. Osnutek zakona predvideva, da se 
morajo izdani vrednostni papirji evidentirati v organizaciji, ki 
je z zveznim zakonom pooblaščena za promet denarja in 
vrednostnih papirjev, to pa je tržišče denarja in vrednostnih 
papirjev. Evidenca se bo opravljala na podlagi registra izdanih 
vrednostnih papirjev, ki ga vodi Narodna banka Jugoslavije. 

Delnice 

Osnutek zakona uvaja v sistem vrednostnih papirjev del- 
nice, ki so izjemnega pomena za zbiranje prostih denarnih 
sredstev in oblikovanje trajnih vlaganj pri gospodarskih sub- 
jektih. Delnice bi krožile na tržišču denarja in vrednostnih 
papirjev v pogojih proste ponudbe in povpraševanja. Osnutek 
zakona opredeljuje delnico kot pisno listino o vloženih sred- 
stvih v podjetje, banko in drugo finančno organizacijo ter 
drugo pravno osebo, sredstva, vplačana za nakup delnice, pa 
se ne smejo črpati. 

Sklep o izdaji delnic v podjetju izda ustanovitelj podjetja in 
druge pravne osebe v ustanavljanju oziroma delavski svet, 
v banki ali drugi finančni organizaciji pa odbor ustanoviteljev 
oziroma organ upravljanja. S tem sklepom se določijo: ime 
izdajatelja delnic, skupni znesek, za katerega se izdajajo del- 
nice in število delnic, pogoji in način, kako izdajatelj odkupi 
delnice, nominalna vrednost denic, čas in način vpisa delnic, 
postopek delitve in razdeljevanja delnic, način razpolaganja 

Predlog za izdajo zakona o vrednostnih papirjih (AS št. 
644) 

z delnicami, možnost zamenjave delnic, hramba in deponira- 
nje delnic ter druga vprašanja, ki so pomembna za njihovo 
izdajanje. 

Po vsebini pravic je delnica lahko navadna in prednostna 
(ugodnostna), izdajajo pa se zato, da bi se oblikovala začetna 
aktivna oziroma ustanovni sklad podjetja ali finančne organi- 
zacije ali da bi se zbrala denarna sredstva. Imetnik navadne 
delnice bo imel pravico do udeležbe pri upravljanju in pri delu 
ustvarjenega dobička, imentnik prednostne delnice pa bo 
imel prednostno pravico pri izplačilu ustreznega odstotka od 
nominalne vrednosti delnice pred imetnikom navadne del- 
nice. Imel bo tudi prednost pri poplačilu v primeru likvidacije 
izdajatelja delnic ter druge pravice, predpisane s sklepom 
o izdaji delnic. 

Glede na funkcijo delnic osnutek zakona določa, da se 
smejo delnice izdajati za interno in eksterno prodajo. 
Z interno prodajo je mišljenaprodaja delnic zaposlenim pri 
njihovem izdajatelju in za takšno izdajo ni potrebna javna 
objava. Takšne delnice so praviloma prednostne. Takšno 
investiranje presežka prejemkov v lastno podjetje bi moralo 
stimulativno delovati na vse delavce, ker bo prihodek od tako 
vloženega denarja vsekakor večji od rednih obresti za sred- 
stva, vložena v vezano varčevanje pri bankah. 

Denarni znesek, na katerega se glasi delnica, se lahko 
vplača naenkrat ali v obrokih in ne sme biti manjši od 100.000 
dinarjev. Osnutek zakona ureja tudi pravico do izplačila divi- 
dende. To pravico pa je mogoče uveljaviti le pod pogojem, da 
je bil ustvarjen dobiček in da je bil sprejet ustrezen sklep. 
Imetnik delnice prevzema rizik v sorazmerju z vloženimi sred- 
stvi, ne glede na to, ali ima iz delnice pravico do upravljanja ali 
ne. 

V obrazložitvi osnutka tega zakona je navedeno, da so 
mnoga vprašanja, ki se nanašajo na delnice kot vrednostne 
papirje, urejana v posebnem poglavju zakona o podjetjih. 
Ocenjeno pa je, da je treba vsa vprašanja v zvezi z delnico 
urediti enotno s tem zakonom, ki je pravkar predlagan. Zato je 
predlagano, da se ob prvih spremembah zakona o podjetjih 
razveljavijo vse njegove določbe, ki urejajo vprašanja delnic. 

Obveznice, blagajniški zapisi in certifikati 

Posebno poglavje tega osnutka zakona se nanaša na 
obveznice kot vrednostne papirje. Obveznica je opredeljena 
kot pisna listina, s katero se izdajatelj zavezuje, da bo na njej 
navedeni osebi oziroma prinosniku obveznice izplačal dolo- 
čenega dne v obveznici navedeni znesek oziroma znesek 
anuitetnega kupona in je lahko garantirana ali negarantirana. 
Obveznice lahko izdajajo organizacije združenega dela, 
podjetja in družbenopolitične skupnosti, banke in druge 
finančne organizacije ter druge pravne osebe. 

Osnutek zakona ureja tudi pogoje, po katerimi se lahko izda 
obveznica. Eden od temeljnih pogojev je, da izdajatelj obvez- 
nice nima nepokrite izgube po zaključnem računu za pred- 
hodno leto in da ohranja svojo likidnost v skladu z zakonom 
o finančnem poslovanju. Pogoj, da lahko družbenopolitična 
skupnost izda obveznice, je, da le-ta s svojimi prihodki zago- 
tovi redno izplačilo zneskov na katere so obveznice izdane in 
to v roku zapadlosti izplačila. Poleg tega osnutka zakona 
ureja tudi vprašanja v zvezi z izdajo in zagotavljanjem garan- 
cij, določitvijo zneska in načinom revalorizacije, načinom 
obračuna obresti, pravicami iz prenosa obveznic in druga 
pomembna vprašanja. Narodni banki Jugoslavije je dano poo- 
blastilo, da na podalgi predpisane dokumentacije in sklepa 
o izdaji obveznic izda odločbo na podlagi katere se izdajo 
obveznice. 

Osnutek zakona o posebnem delu ureja vsa vprašanja, ki se 
nanašajo na blagajniški zapis kot kratkoročni vrednostni 
papir, s prodajo katerega zagotavljajo banke in družbenopoli- 
tične skupnosti kratkoročna denarna sredstva. Blagajniški 
zapisi se izdajo na podlagi sklepa izdajatelja z rokom zapadlo- 
sti en mesec, šest mesecev, devet mesecev in eno leto. Blagaj- 
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niški zapis, ki ga izdata Narodna banka Jugoslavije in druže- 
nopolitična skupnost, smejo vpisati organizacija združenega 
dela, podjetje, banka in druga pravna oseba. 

Certifikat o vloženih oziroma združenih sredstvih in certifi- 
kat o deponiranih sredstvih sta pomembna vrednostna 
papirja, ki ju izdajo banke, podjetja in druge pravne osebe na 
podlagi sredstev, ki jih vložijo družbenopravne osebe in 
pravne osebe. 

Za razliko od drugih vrednostnih papirjev so lahko imetniki 
certifikata samo družbeno pravne ocene in pravne osebe. 

V osnutku zakona je v posebnem poglavju urejeno vpraša- 
nje izdajanja komercialnih zapisov kot pisanih listin o vlože- 
nih kratkoročnih denarnih sredstvih. Komercialne zapise 

lahko izdajajo podjetja zaradi zbiranja sredstev za opravljanje 
sezonske dejavnosti in financiranja plasmaja proizvodov. 
Uporabljajo jih lahko tudi zadruge in druge oblike združeva- 
nja kmetov zaradi zbiranja sredstev za odkup kmetijskih pro- 
izvodov, nakup delov za kmetijske stroje in nakup nasadov. 
Komercialne zapise sme izdajatelj prodajati neposredno ali 
po banki oziroma tržišču denarja in vrednostnih papirjih. 

Osnutek zakona podrobneje ureja vprašanja glede načina 
izdajanja te vrste vrednostnih papirjev, vsebino sklepa o izdaji 
in bistvene sestavine, ki jih mora vsebovati komercialni zapis. 

Osnutek zakona vsebuje tudi kazenske določbe za gospo- 
darske prestopke oziroma prekrške zaradi neizpolnjevanja 
posameznih norm iz tega zakona. 

Predlog za izdajo zakona o tržišču denarja in vrednost- 
nih papirjev z osnutkom zakona ~ AS-642 

TRZISCE KOT SAMOSTOJNA POSREDOVALNA FINANČNA 

ORGANIZACIJA  

• Novi zakon ureja vprašanja ustanavljanja in delovanja tržišča denarja in vrednostnih papirjev, 
udeležencev na trgu, organov trga, način opravljanja prometa in druga vprašanja. 

• Namen je zagotoviti nemoteno in hitro kroženje denarja in zadovoljiti potrebe družbenih pravnih 
oseb in občanov v prometu vrednostnih papirjev. 

• Takoj po uveljavitvi tega zakona se je treba lotiti ustanovitve novega tržišča, od česar je 
v marsičem odvisna tudi reforma bančnega sistema pa tudi celotnega gospodarskega sistema. 

Uvajanje tržnih zakonitosti v poslovanje gospodarskih sub- 
jektov in vzpostavitev bančnega sistema na temeljih tržne 
ekonomije ter novo urejanje lastninskih razmerij narekujejo 
zahtevo za uvedbo takšnega tržišča denarja in vrednostnih 
papirjev, na katerem se morajo popolnoma prosto usmerjati 
ponudba in povpraševanje po denarju in vrednostnih papirjih. 

Glede na navedeno, je Zvezni izvršni svet pripravil osnutek 
zakona o tržišču denarja in vrednostnih papirjih (AS št. 6427 
in ga predložil Skupščini SFRJ. Za obravnavo tega akta so 
pristojni delegati v Zveznem zboru. 

Sedanje tržišče denarja in vrednostnih papirjev je urejeno 
z zakonom o temeljih bančnega in kreditnega sistema, ki je bil 
sprejet decembra 1985. leta, čeprav le-to deluje od 1967. leta. 
Tržišče denarja in vrednostnih papirjev brez statusa pravne 
osebe se organizira s samoupravnim sporazumom bank, zato 
od tod tudi izhaja, da ni samostojna finančna institucija. 
Tržišče se ukvarja predvsem z zbiranjem in plasiranjem pro- 
stih denarnih sredstev bank in drugih finančnih organizacij, 
s prometom prenosnih kratkoročnih vrednostnih papirjev, 
z nakupom in prometom dolgoročnih vrednostnih papirjev in 
z drugimi posli, v zvezi s pospeševanjem kroženja prostih 
denarnih sredstev in z ohranjanjem tekoče likvidnosti bank. 

Tržišče kot pravna oseba 

V obrazložitvi osnutka zakona je navedeno, da je imelo 
tržišče v minulem obdobju pomembno vlogo predvsem v situ- 
acijah, ko banke zaradi pomanjkanja likvidnih sredstev niso 
mogle izpolnjevati dospelih obveznosti. Vendar so se pri 
njegovem delu pokazale tudi številne slabosti, predvsem 
zaradi pomanjkljive organizacijske pripravljenosti. 

Zaradi tega se je v skladu z 4. podtočko 1. točke amandmaja 
XXIX k ustavi SFRJ, po kateri federacija ureja kreditni in 
bančni sistem in določa skupne temelje kreditne politike, 
začel postopek za pripravo zakonskih podlag za uvajanje 
sodobnega tržišča denarja in vrednostnih papirjev. To je eden 
od pogojev za zagotovitev nemotenega kroženja finančnih 
sredstev in za uresničitev reforme gospodarskega sistema. 

V osnutku zakona je urejen pravni status tržišča, značaj 
tržišča kot posredniške finančne organizacje kot tudi sub- 
jekti, posli in pravice ter obveznosti udeležencev pri delu 
tržišča. Navedeno je, da je tržišče posebna posredniška orga- 
nizacija,ki organizira promet denarja, kratkoročnih in dolgo- 
ročnih vrednostnih papirjev. Za ustanovitev tržišča se usta- 
novi iniciativni odbor na predlog Narodne banke Jugoslavije. 
Z zakonom se uvaja obveznost evidentiranja izdanih vred- 

nostnih papirjev, ki so predmet prometa na tržišču, pri čemer 
je način tega evidentiranja prepuščen notranji regulativi tr- 
žišča. 

Tako se ustvarja zveza med primarnim tržiščem vrednostnih 
papirjev, ki bo delovalo po določbah zakona o vrednostnih, 
papirjih, in sekundarnim, ki se uvaja s tem zakonom kot 
prostor, na katerem se bosta srečevala ponudba in povpraše- 
vanje po dnevnem denarju in vrednostnih papirjih. 

Poseben pomen pri delovanju tržišča je dan Narodni banki 
Jugoslavije kot udeleženki pri delu tržišča, ki ima vlogo pri 
urejanju obsega ponudbe in povpraševanja po denarju in 
vrednostnih papirjih in oblikovanju obrestne mere, kar bo 
urejeno s poslovnikom o delu tržišča. 

Velik pomen nadzornega odbora 

Za učinkovito delovanje tržišča bodo skrbeli udeleženci 
v prometu denarja in vrednostnih papirjev prek skupščine, 
najpomembnejšo vlogo pri njegovem delu pa bo imel nad- 
zorni odbor, ki bo imel kontrolno funkcijo in funkcijo kreira- 
nja ter vodenja poslov tržišča. Pooblastila in odgovornost 
tržišča bodo urejeni s statutom, ki ga sprejme skupščina. 

Rešitve v osnutku zakona predvidevajo tudi določen 
državni nadzor, tako da bo ZIS imenoval dva člana nadzor- 
nega odbora, Narodna banka Jugoslavije pa enega. Nadzorni 
odbor je tudi najbolj odgovoren za nemoteno delovanje tr- 
žišča. 

Vprašanja v zvezi z organizacijo, delom, opravljanjem stro- 
kovnih del in druga vprašanja v zvezi z delovanjem tržišča 
bodo urejena s statutom tržišča in poslovnikom o njegovem 
delu. Pri tem je upoštevana potreba po smotrnem in prožnem 
vključevanju tržišča v celotne gospodarske tokove, kar naj bi 
prispevalo k večjemu povezovanju subjektov gospodarskega 
sistema pri zadovoljevanju njihovih potreb glede oskrbe 
z denarjem za ohranitev likvidnosti plačil ter za druge dolgo- 
ročnejše namene. 

Z ustanovitvijo tržišča denarja in vrednostnih papirjev naj bi 
se uveljavila tudi misija ter nakup in prodaja vrednostnih 
papirjev in zagotovila zainteresiranost širšega kroga nepo- 
srednih ali posrednih udeležencev na tržišču za njihov 
promet. 

Izdajata Skupščina SR Slovenije in Skupščina SFRJ - Uredniški odbor glasila Skupščine SR Slovenije: Vlado Beznik (predsednik). Aleš Čerin Primož Heinz Marko Herman 
Boris Gabrič, Janez Lah. Janez Lukač, Marjan Markovič, Ivan Mavrič, Črtomir Mesarič, Anka Štrukelj-Fras. Erika Vrhunec in Marjan Gogala - Odgovorni urednik Mariari 
Gogala - Naslov uredništva: Skupščina SR Slovenije, Ljubljana, Subičeva 4, telefon (061) 217-123 - Uredniški odbor; glasila Skupščine SFRJ: Aljas Riza (predsednik) Miroslav 
Berovič, Sandor Dobo, Stanislav Golik. Ibrahim Hadžič, Janez Lukač, inž. Stanko Mladenovski, Velimir Šljivančanin. Aleksandar Vujin Milan Krnic Zoran Miškovič Draaan 
Ajder. - Glavni in odgovorni urednik: Dragan Ajder, urednik Dragiša Djordjevič- Naslov uredništva: Skupščina SFRJ. Beograd. Trg Marksa i Engelsa 13 telefon (011) 334-148 
• Tisk CGP Delo - Cena posameznega izvoda 2.000 dinarjev - Letna naročnina 40.000 dinarjev - Žiro račun Skupščina SR Slovenije, Ljubljana 50100-845-50204 
- Naročninske zadeve: telefon (061) 219-914 
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PREDLOG ZAKONA 

o nadomestilu za del cene določenih živil v letu 1989 (ESA-709) 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na 155. seji dne 9. 
marca 1989 določil besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O NADOMESTILU ZA DEL 
CENE DOLOČENIH ŽIVIL V LETU 1989, 

ki vam ga pošiljamo v obravnavo na podlagi prve alinee 
215. člena, 266., 267. in 314. člena poslovnika Skupščine 
SR Slovenije. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije predlaga Skupščini 
SR Slovenije, da sprejme zakon po hitrem postopku, ker 
so bile s prenehanjem veljavnosti zveznega zakona o kom- 
penzacijah za določene proizvode s 1. marcem 1989 uki- 
njene kompenzacije za pastelizirano mleko in moko tipa 
850, zaradi česar so se omenjena osnovna živila podražila. 

Da bi ublažili posledice podražitev, Izvršni svet Skupš- 
čine SR Slovenije predlaga, da bi določenemu delu prebi- 
valstva in družin zagotavljali nadomestila za delno kritje 

stroškov nastalih zaradi podražitev. Če zakona ne bi spre- 
jeli po hitrem postopku, bi se te kategorije prebivalstva 
znašle v izjemno težkem socialnem položaju. 

Ker gre za okoli 130.000 občanov, Izvršni svet Skupščine 
SR Slovenije meni, da gre za nujno potrebo po ublažitvi 
teh posledic in je podan razlog za hitri postopek. • 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na podlagi 69. 
člena poslovnika Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije 
in na podlagi 220. in 221. člena poslovnika Skupščine SR 
Slovenije določil, da bosta kot njegova predstavnika pri 
delu skupščinskih delovnih teles sodelovala: 

- dr. Dinko LESKOVŠEK, član Izvršnega sveta in pred- 
sednik Republiškega komiteja za zdravstveno in socialno 
varstvo, 

- Franc DOLENC, namestnik predsednika Republi- 
škega komiteja za zdravstveno in socialno varstvo. 

1. člen 
Zaradi ukinitve kompenzacij za pasterizirano mleko in 

moko tipa 850, se s tem zakonom uvaja nadomestilo za del 
cene teh proizvodov (v nadaljnem besedilu: nadomestilo) 
v SR Sloveniji in zagotovijo sredstva za ta namen za čas od 1. 
marca do 31. decembra 1989. 

2. člen 
Upravičenci do nadomestila so v SR Sloveniji: 

- otroci, upravičeni do denarne pomoči po zakonu o druž- 
benem varstvu otrok; 

- prejemniki družbenih pomoči, ki pomenijo upravičencem 
edini ali dopolnilni vir preživljanja ter prejemniki začasnih 
družbenih pomoči po zakonu o socialnem skrbstvu; 

- prejemniki varstvenega dodatka po zakonu o pokojnin- 
skem in invalidskem zavarovanju, denarne pomoči za brezpo- 
selnost, štipendije iz združenih sredstev ali razlike h kadrovski 
štipendiji, katerih prejemki na družinskega člana ne dosegajo 
43% povprečnega mesečnega čistega osebnega dohodka 
v SR Sloveniji v preteklem letu. 

Nadomestilo se zagotovi vsem upravičencem v enakem 
mesečnem znesku. 

3. člen 
Sredstva za nadomestila se zagotavljajo v proračunu SR 

Slovenije za leto 1989 v višini 26 milijard dinarjev. 

4. člen 
Sredstva za nadomestila se usmerijo Skupnosti socialnega 

varstva Slovenije. 
Skupnost socialnega varstva Slovenije ugotovi višino in 

določi način izplačevanja nadomestila. 

5. člen 
Skupnost socialnega varstva Slovenije poroča o izvajanju 

tega zakona Izvršnemu svetu Skupščine SR Slovenije dvakrat 
letno, in sicer do 31. julija in 31. decembra 1989. 

6. člen 
Nadomestilo za mesec marec se izplača najkasneje do 15. 

aprila 1989. 

7. člen 
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu SRS. 

priloga poročevalca 



OBRAZLOŽITEV 

Ustavna podlaga za izdajo Zakona o nadomestilu za del 
cene določenih živil v letu 1989 je podana v drugem odstavku 
319. člena Ustave SR Slovenije, ki določa, da se sredstva 
republiškega proračuna uporabljajo tudi za obveznosti, dolo- 
čene z zakonom v okviru pravic in dolžnosti republiških orga- 
nov in v 4. točki 314. člena Ustave SR Slovenije, ki določa, da 

, Socialistična republika Slovenija po republiških organih uve- 
ljavlja izenačevanje splošnih pogojev za delo in življenje 
delovnih ljudi in občanov na podlagi vzajemnosti in solidar- 
nosti. 

Zakon o kompenzacijah za določene proizvode, ki je urejal 
sistem nadomestil za del cene pasteriziranega mleka in moke 
tipa 850 v proizvodnji je prenehal veljati 1. marca 1989. Po 
določbah tega zakona se je del prihodkov iz naslova temelj- 
nega davka od prometa tobačnih izdelkov, ki pripada federa- 
ciji, namenil za kompenzacije cen moke tipa 850, pasterizira- 
nega mleka in do konca leta 1988 tudi olja. 

Ze tekom leta 1988 so bile dane pobude, da se kompenzira- 
nje cen določenih živilskih proizvodov prenese od proizvajal- 
cev v potrošnjo, s tem, da se zadrži kot vir prihodkov za te 
namene del temeljnega prometnega davka od tobačnih izdel- 
kov, ki pripada federaciji. 

Za leto 1989 je bilo tako dogovorjeno, da se kompenziranje 
cen teh živil prenese v potrošnjo, za kar je na nivoju federacije 
zagotovljenih 14,4% vseh prilivov temeljnega prometnega 
davka od tobačnih izdelkov. Razporeditev navedenih sredstev 
med SR in SAP bo omogočena z dopolnitvijo zakona o finan- 
ciranju federacije, ki je v postopku usklajevanja. 

Sredstva temeljnega prometnega davka od tobačnih izdel- 
kov se SR in SAP razporedijo na podlagi naslednjih dveh 
kriterijev: 

- vrednosti maloprodajnega prometa kruha in moke tipa 
850, jedilnega olja in pasteriziranega mleka v letu 1987 kot 
osnovnega kriterija, in 

- razmerja doseženih povprečnih osebnih dohodkov v SR 
in SAP v oktobru 1988 kot korektivnega kriterija. 

Na tej podlagi pripada SR Sloveniji za pokrivanje kompen- 
zacij v potrošnji leta 1989 6,27% od dela temeljnega davka od 
prometa tobačnih izdelkov, ki se namenja za te namene ozi- 
roma 8,15% od prihodkov temeljnega prometnega davka od 
tobačnih izdelkov v SR Sloveniji. 

Na podlagi podatkov o prilivih prihodkov iz tega naslova 
v letu 1989, ocenjujemo, da bo iz naslova dodatno odstoplje- 
nega davka pripadlo SR Sloveniji okoli 1.600 milijonov din 
mesečno. Glede na to, da je število upravičencev ocenjeno na 
okoli 130.000, s prenesenimi sredstvi ne bo mogoče zagotoviti 
zneska nadomestila, ki bi odgovarjal višini kompenzacije za 
določene živilske proizvode v letu 1988. Zato bo potrebno iz 
sredstev republiškega proračuna za leto 1989 dodatno zago- 
toviti 1 milijardo din mesečno. 

Zaradi ukinitve kompenzacij v proizvodnji pasteriziranega 
mleka in moke tipa 850, bo potrebno zagotoviti nadomestila 
dela cene teh proizvodov tistim potrošnikom, ki so socialno 
ogroženi. 

Nadomestilo bo pokrivalo samo zvišanje cen teh dveh pro- 
izvodov, ki pomenita pri socialno ogroženih občanih nadpov- 
prečni delež v strukturi minimalnih življenjskih stroškov, zato 
nadomestilo ne bo vplivalo na redne valorizacije socialno- 
varstvenih pomoči. 

Prejemniki nadomestila bodo prebivalci SR Slovenije, ki so 
glede na svoje gmotno stanje po merilih iz Samoupravnega 
sporazuma o uresničevanju socialno-varstvenih pravic soci- 
alno ogroženi in prejemajo katero od oblik družbeno denar- 
nih pomoči, bodisi denarno pomoč otrokom ali družbeno 
pomoč kot edini ali dopolnilni vir preživljanja ter prejemniki 
začasnih družbenih pomoči. Poleg tega so upravičenci tudi 
prejemniki varstvenega dodatka po predpisih pokojninskega 
in invalidskega zavarovanja, denarne pomoči za brezposel- 

nost ali štipendije iz združenih sredstev oziroma razlik 
h kadrovskim štipendijam, ob pogoju, da njihov dohodek na 
družinskega člana ne dosega 43% povprečnega mesečnega 
čistega osebnega dohodka na zaposlenega v SR Sloveniji 
v preteklem letu. Nadomestilo je namenjeno za pokrivanje 
razlike cene pri nakupu mleka in kruha socialno ogroženih 
občanov, medtem ko navedena sredstva niso namenjena za 
nadomeščanje dela materialnih stroškov oskrbe v socialno- 
varstvenih organizacijah zaradi višje cene mleka in kruha. 

Ker Skupnost socialnega varstva Slovenije usklajuje dode- 
ljevanje socialno-varstvenih pomoči iz različnih virov po krite- 
rijih Samoupravnega sporazuma o uresničevanju socialno- 
varstvenih pravic in ob upoštevanju, da pri nadomestilih za 
del cene dveh živilskih proizvodov ne gre za pravico in že 
uveljavljenega sistema socialno-varstvenih pravic, zakon 
določa, da se sredstva za nadomestila, ki se zagotovijo iz 
proračuna, usmerijo Skupnosti socialnega varstva Slovenije, 
ta pa mora ugotoviti višino in določiti način izplačevanja 
nadomestila. 

Zaradi ukinitve kompenzacij v proizvodnji in vpeljave 
sistema nadomestil v potrošnji je treba v zakonu omejiti čas 
trajanja tega ukrepa od prenehanja zveznega zakona do 
konca leta, ko bo potrebno dodelati obstoječi sistem social- 
nih korektivov. 

Na podlagi zakona se bodo sredstva za nadomestila za del 
cene določenih živil v letu 1989, zagotavljala v proračunu SR 
Slovenije. Sredstva se bodo zagotovila v višini odstopljenega 
davka od prometa tobačnih izdelkov in iz drugih virov republi- 
škega proračuna. Po dosedanjih ocenah bo potrebno v letu 
1989 zagotoviti 26.000 milijonov din, od tega 16.000 milijonov 
din iz odstopljenega davka, 10.000 milijonov din pa iz ostalih 
virov republiškega proračuna. 

Predlagan način rešitve bo zahteval dopolnitev proračuna 
SR Slovenije za leto 1989. 

Glede na dejstvo, da kategorije upravičencev do nadome- 
stila sovpadajo s kategorijami upravičencev do socialno-var- 
stvenih pomoči po merilh Samoupravnega sporazuma o ures- 
ničevanju socialno-varstvenih pomoči, se bodo nadomestila 
praviloma izplačevala na enak način kot družbeno denarne 
pomoči oziroma hkrati z njimi. 

Obseg nalog izvajalcev, to je predvsem centrov za socialno 
delo, ki vodijo enotno skupno evidenco prejemnikov socialno 
varstvenih pomoči, se bo delno povečal (obveščanje organi- 
zacij združenega dela, pisanje izplačilnih nalogov, spremlja- 
nje izvajanja, ugotavljanje upravičenosti pri nekaterih ob- 
čanih). 

S predlagano izvedbo zakona bo prišlo še do naslednjih 
stroškov: 

- stroški, ki izhajajo iz veljavnih cen PTT storitev (izplač- 
nine) in jih ocenjujemo mesečno na 61.350.000 dinarjev po 
cenah v mesecu marcu, za cca 31.000 upravičencev; 

- stroški plačilnega prometa za nakazovanje sredstev 
z računov samoupravnih interesnih skupnosti na organizacije 
združenega dela, ki bodo izplačevale nadomestilo prejemni- 
kom denarne pomoči otrokom (70% vseh upravičencev do 
nadomestila); 

- nakazovanje nadomestil pomeni poseg v izvedbo obsto- 
ječega sistema socialno-varstvenih pomoči, ki bo zahteval 
določene korekture računalniške programske opreme (večji 
centri - zlasti Ljubljana). 

Ob vsem tem pa predlagatelj poudarja, da rešitve, ki so 
predvidene v tem zakonu pomenijo nujno ublažitev posledic, 
ki so nastale s prenehanjem veljavnosti Zveznega zakona 
o kompenzacijah za določene proizvode. Ob tem predlagatelj 
še poudarja, da bo takoj, ko bodo za to obstajali potrebni 
materialni in normativni pogoji, problematiko, ki jo ureja ta 
zakon vključil v redni sistemski pristop zagotavljanja socialne 
varnosti materialno ogroženih skupin prebivalstva. 
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PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA 

o spremembah zakona o volitvah in odpoklicu organov 

upravljanja in imenovanju poslovodnih organov v organizacijah 

združenega dela s predlogom zakona (ESA-701) 

Izvršni svet Skupščine SFt Slovenije je na 154. seji dne 2. 
3. 1989 določil besedilo: 

- PREDLOGA ZA IZDAJO ZAKONA O SPREMEMBAH 
ZAKONA O VOLITVAH IN ODPOKLICU ORGANOV UPRAV- 
LJANJA IN IMENOVANJU POSLOVODNIH ORGANOV V 
ORGANIZACIJAH ZDRUŽENEGA DELA S PREDLOGOM 
ZAKONA, 

ki vam ga pošiljamo v obravnavo na podlagi prve alinee 
215. člena, 266., 267. in 312. člena poslovnika Skupščine 
SR Slovenije. 

Izvršni svet skupščine SR Slovenije predlaga Skupščini 
SR Slovenije, da sprejme zakon po skrajšanem postopku. 

ker gre za manj zahtevno uskladitev z zveznim zakonom. 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na podlagi 69. 

člena poslovnika izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije 
in na podlagi 220.in 221. člena poslovnika Skupščine SR 
Slovenije določil, da bodo kot njegovi predstavniki pri 
delu skupščinskih delovnih teles sodelovali: 
- dr. Miha RIBARIČ, član Izvršnega sveta in predsednik 

Republiškega komiteja z zakonodajo, 
- Pavle SVETE, namestnik predsednika Republiškega 

komiteja za zakonodajo, 
- Lojze JANKO, republiški svetovalec v Republiškem 

komiteju za zakonodajo. 

PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA 

o spremembah zakona o volitvah in odpoklicu organov upravljanja in 

imenovanju poslovodnih organov v organizacijah združenega dela 

I. Ustavna podlaga 

Ustavna podlaga za izdajo zakona o spremembah zakona 
o volitvah in odpoklicu organov upravljanja in o imenovanju 
poslovodnih organov v organizacijah združenega dela je 
podana v drugem odstavku 129. člena ustave SR Slovenije, po 
katerem zakon določi temeljne organizacije združenega dela, 
v katerih sestavljajo razpisno komisijo za imenovanje indivi- 
dualnega poslovodnega organa predstavniki temeljne organi- 
zacije in sindikata ter predstavniki družbene skupnosti, določi 
število teh predstavnikov v razpisnih komisijah temeljnih in 
drugih organizacij združenega dela ter njihovo imenovanje 
oziroma izvolitev. 

II. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA IZDAJO 
ZAKONA 

Zakon o volitvah in odpoklicu organov upravljanja in o ime- 
novaju poslovodnih organov v organizacijah združenega 
dela, ki je bil sprejet v letu 1977 in spremenjen v letu 1988, 
ureja v tretjem poglavju nekatera vprašanja glede načina 
imenovanja poslovodnega organa v organizacijah združe- 
nega dela. V 52., 53., 54. in 55. členu določa, katere temeljne 
in druge organizacije združenega dela morajo imeti dvopar- 
titno oziroma tripartitno razpisno komisijo, sestavo teh komi- 
sij ter način izvolitve oziroma imenovanja članov razpisnih 
komisij - predstavnikov družbene skupnosti. Zakon je bil leta 
1988 spremenjen ravno v tretjem poglavju in sicer zaradi 
uskladitve z novelo zakona o združenem delu. 

Z zakonom o podjetjih (Uradni list SFRJ, št. 77/88) je dru- 
gače urejeno imenovanje poslovodnih organov v organizaci- 
jah združenega dela, ki opravljajo gospodarsko dejavnost. Ta 
zakon v 54. členu določa, da se sestava razpisne komisije 
določi s sklepom delavskega sveta v skladu s statutom druž- 
benega podjetja. Zato je treba določbe republiškega zakona, 
ki so v nasprotju z zakonom o podjetjih, črtati in s tem 
odstraniti ovire za uveljavljanje tega zakona. 

III. VPRAŠANJA, KI NAJ SE UREDIJO V ZAKONU 
IN POGLAVITNE REŠITVE 

S predloženim zakonom se naj bi črtal drugi odstavek 52. 
člena ter beseda »temeljne« in besedilo »ter razpisno komi- 
sijo v delovni organizaciji in sestavljeni organizaciji« v tretjem 

odstavku 52. člena zakona o volitvah in odpoklicu organov 
upravljanja in o imenovanju poslovodnih organov v organiza- 
cijah združenega dela. 

Drugi odstavek 52. člena določa dvopartitno sestavo raz- 
pisne komisije za imenovanje individualnega poslovodnega 
organa temeljne organizacije združenega dela. V tretjem 
odstavku 52. člena pa je določena tripartitna razpisna komi- 
sija za imenovanje individualnega poslovodnega organa 
temeljne organizacije združenega dela, ki opravlja dejavnost 
oziroma zadeve posebnega družbenega pomena, ter v delovni 
organizaciji in sestavljeni organizaciji. 

S črtanjem omenjenih določb republiškega zakona, bi omo- 
gočili neposredno uporabo določbe 54. člena zakona 
o podjetjih glede sestave razpisne komisije za imenovanje 
poslovodnega organa ne le za tiste organizacije združenega 
dela, ki se bodo ustanavljale po zakonu o podjetjih, pač pa 
tudi za vse obstoječe organizacije združenega dela, ki oprav- 
ljajo gospodarsko dejavnost, do uskladitve njihovih samou- 
pravnih splošnih aktov z zakonom o podjetjih. S črtanjem 
omenjenih določb republiškega zakona bi namreč prenehala 
zakonska podlaga za udeležbo predstavnikov sindikata in 
družbene skupnosti v razpisnih komisijah za imenovanje 
poslovodnih organov v teh organizacijah združenega dela. 

Še nadalje pa se skladno s določbama šestega odstavka 
104. člena ustave SFRJ in šestega odstavka 129. člena ustave 
SR Slovenije v republiškem zakonu ohranja tripartitna raz- 
pisna komisija za imenovanje poslovodnega organa organiza- 
cije združenega dela, ki opravlja dejavnost oziroma zadeve 
posebnega družbenega pomena. Ta rešitev, določena v tret- 
jem odstavku 52. člena, njena uporaba pa opredeljena v 53., 
54. in 55. členu republiškega zakona, še nadalje velja za 
sestavo ter imenovanje oziroma izvolitev članov razpisne 
komisije za imenovanje poslovodnega organa tako v organi- 
zacijah združenega dela s področja družbenih dejavnosti kot 
organizacijah združenega dela s področja gospodarskih 
dejavnosti, ki opravljajo dejavnosti oziroma zadeve poseb- 
nega družbenega pomena. 

IV. FINANČNE IN DRUGE POSLEDICE 

Izvajanje tega zakona ne bo terjalo novih materialnih obvez- 
nosti državnih organov in samoupravnih organizacij in skup- 
nosti niti izdaje novih izvršilnih predpisov in tudi ne bo pove- 
čalo obsega administrativno-strokovnih in drugih opravil 
v teh organih in organizacijah. 
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PREDLOG ZAKONA 

o spremembah zakona o volitvah in odpoklicu organov upravljanja in 

imenovanju poslovodnih organov v organizacijah združenega dela 

1. člen 
Drugi odstavek 52. člena zakona o volitvah in odpoklicu 
organov upravljanja in o imenovanju poslovodnih organov 
v organizacijah združenega dela (Uradni list SRS, št. 23/77 in 
18/88) se črta. 

V tretjem odstavku 52. člena zakona se črtata beseda 

»temeljne« in besedilo »ter razpisno komisijo v delovni orga- 
nizaciji in sestavljeni organizaciji.« 

2. člen 
Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu 

SRS. 

OBRAZLOŽITEV 

Organizacije združenega dela, ki morajo imeti dvopartitno 
oziroma tripartitno razpisno komisijo za imenovanje poslo- 
vodnega organa, sestavo teh komisij ter način imenovanja 
oziroma izvolitve čianov razpisnih komisij - predstavnikov 
družbene skupnosti določa zakon o volitvah in odpoklicu 
organov upravljanja in o imenovanju poslovodnih organov 
v organizacijah združenega dela v tretjem poglavju, in sicer 
v 52., 53., 54. in 55. členu. 

Zakon o podjetjih je v 54. členu uvedel za organizacije 
združenega dela razpisno komisijo za imenovanje poslovod- 
nega organa, sestavljeno iz delavcev organizacije združenega 
dela. Zato se predlaga črtanje drugega odstavka ter dela 
besedila tretjega odstavka 52. člena republiškega zakona, ki 
naj ne bi v bodoče več urejal vprašanj glede imenovanja 
poslovodnega organa. Tako za organizacije združenega dela, 
ki bodo do uskladitve svojih samoupravnih splošnih aktov 
z zakonom o podjetjih nadaljevale z delom na način in pod 
pogoji, pod katerimi so vpisane v sodni register, kot tudi za 
novoustanovljena podjetja naj bi glede imenovanje poslovod- 
nih organov veljale neposredno določbe zakona o podjetjih. 
Republiški zakon pa naj bi še nadalje določal sestavo raz- 
pisne komisije ter način imenovanja oziroma izvolitve članov 
razpisne komisije za imenovanje poslovodnih organov v orga- 
nizacijah združenega dela, ki opravljajo dejavnosti oziroma 
zadeve posebnega družbenega pomena, skladno z določbami 
šestega odstavka 104. člena ustave SRFJ in šestega odstavka 
129. člena ustave SR Slovenije. 

Izvajanje tega zakona ne bo terjalo novih materialnih obvez- 
nosti državnih organov in samoupravnih organizacij in skup- 

nosti, niti izdaje novih izvršilnih predpisov in tudi ne bo 
povečalo obsega administrativno-strokovnih in drugih opravil 
v teh organih in organizacijah. 

DOLOČBE ZAKONA O VOLITVAH 
IN ODPOKLICU ORGANOV 
UPRAVLJANJA IN O IMENOVANJU 
POSLOVODNIH ORGANOV 
V ORGANIZACIJAH ZDRUŽENEGA 
DELA, KI SE SPREMINJAJO 

52. člen 
Individualni poslovodni organ v organizaciji združenega 

dela se imenuje po javnem razpisu na predlog razpisne komi- 
sije. 

Razpisno komisijo za imenovanje individualnega poslovod- 
nega organa temeljne organizacije združenega dela sestavlja 
enako število predstavnikov temeljne organizacije in sindi- 
kata. 

Razpisno komisijo za imenovanje individualnega poslovod- 
nega organa temeljne organizacije združenega dela, ki oprav- 
lja dejavnost oziroma zadeve posebnega družbenega 
pomena, ter razpisno komisijo v delovni organizaciji in sestav- 
ljeni organizaciji sestavlja enako število predstavnikov organi- 
zacije združenega dela, predstavnikov sindikata in predstav- 
nikov družbene skupnosti. 

PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA 

o spremembah in dopolnitvah zakona o urejanju prostora 

s predlogom zakona (ESA-703) 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na 154. seji dne 2. 3. 
1989 določil besedilo: 

- PREDLOGA ZA IZDAJO ZAKONA O SPREMEMBAH IN 
DOPOLNITVAH ZAKONA O UREJANJU PROSTORA S PRED- 
LOGOM ZAKONA, 

ki vam ga pošiljamo v obravnavo na podlagi prve alinee 215. 
člena, 266., 267. in 312. člena poslovnika Skupščine SR Slove- 
nije. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije predlaga Skupščini SR 
Slovenije, da sprejme zakon po skrajšanem postopku, ker gre 
za manj zahtevne spremembe in dopolnitve zakona, ki pome- 
nijo le odpravo določenih nejasnosti in pomanjkljivosti v teh 

določbah, ki so se pokazale pri njihovem izvajanju. 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na podlagi 69. člena 

poslovnika Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije in na 
podlagi 220. in 221. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije 
določil, da bodo kot njegovi predstavniki pri delu skupščin- 
skih delovnih teles sodelovali: 

- Tomaž VUGA, član Izvršnega sveta in predsednik Repu- 
bliškega komiteja za varstvo okolja in urejanje prostora, 

- Vilibald PREMZL, namestnik predsednika Republiškega 
komiteja za varstvo okolja in urejanje prostora, 

- Niko VLADIMIROV, pomočnik predsednika Republiškega 
komiteja za varstvo okolja in urejanje prostora. 
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Socialistična republika Slovenija 
REPUBLIŠKI KOMITE ZA VARSTVO OKOLJA 
IN UREJANJE PROSTORA 

POVZETEK 

S predlaganimi spremembami in dopolnitvami zakona 
o urejanju prostora naj bi se odpravile nejasnosti in 
pomanjkljivosti določb 49. in 50. člena zakona, ki so se 
pokazale pri njihovem izvajanju, hkrati pa omogočilo smo- 
trnejše ugotavljanje usklajenosti prostorskih sestavin 

planskih aktov. Poenotilo naj bi se ugotavljanje usklajeno- 
sti dolgoročnih in srednjeročnih planskih aktov ter s tem 
v zvezi odpravila zahteva po ugotavljanju usklajenosti 
družbenih planov občin z dogovorom o temeljih srednje- 
ročnega družbenega plana SR Slovenije. Postavila pa naj 
bi se zahteva o ugotavljanju usklajenosti srednjeročnih 
planov občin in samoupravnih interesnih skupnosti, ki za 
SR Slovenijo opravljajo dejavnosti oziroma zadeve poseb- 
nega družbenega pomena z obveznimi izhodišči dolgo- 
ročnega plana in z rešitvami srednjeročnega družbenega 
plana SR Slovenije ter oblikovale in uskladile določbe 49. 
in 50. člena zakona v smislu njihove večje jasnosti in 
nedvoumnosti. 

PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA 

o spremembah in dopolnitvah zakona o urejanju prostora 

I. Ustavna podlaga za izdajo zakona 

Ustavna podlaga za izdajo zakona o spremembah in dopol- 
nitvah zakona o urejanju prostora (v nadaljnjem besedilu: 
zakona) je podana v 4. točki 321. člena Ustave SR Slovenije, ki 
določa, da ureja Skupščina SR Slovenije z zakonom med 
drugim tudi razmerja na področju gospodarjenja s prostorom, 
sistem prostorskega in urbanističnega planiranja in ukrepi za 
uresničevanje s prostorskim in urbanističnim planom začr- 
tane razvojne politike republike. 

Ustavna podlaga za izdajo zakona je tudi v 102. in 103. 
členu ustave SR Sloveije, ki določata, da so zemljišča, goz- 
dovi, vode, vodotoki, morje in morska obala, rude in druga 
naravna bogastva, dobrine v splošni rabi ter nepremičnine in 
druge stvari posebnega kulturnega in zgodovinskega 
pomena, kot dobrine splošnega pomena pod posebnim var- 
stvom ter, da se naravna bogastva smotrno izkoriščajo 
v skladu s splošnimi, v zakonu določenimi pogoji. 

V 104. členu določa ustava SR Slovenije, da so posamezna 
krajinska območja in predmeti narave, značilnosti slovenske 
obale, rastlinski in živalski svet, območja, ki so namenjena za 
rekreacijo, morje in morska obala, reke, potoki, jezera in 
njihova obrežja, studenci in talna voda ter zrak pod posebnim 
družbenim varstvom. 104. člen ustave SR Slovenije še določa, 
da družbenopolitične skupnosti določajo s prostorskimi plani 
politiko urbanizacije, prostorskega urejanja in varstva člove- 
kovega okolja. 

II. Ocena stanja in razlogi za izdajo zakona 

Z namenom, da bi bili doseženi in zagotovljeni pogoji za 
celovito medsebojno usklajenost prostorskih sestavin plan- 
skih aktov občin in samoupravnih interesnih skupnosti, ki za 
SR Slovenijo opravljajo dejavnosti oziroma zadeve poseb- 
nega družbenega pomena (v nadaljevanju: SIS), z obveznimi 
izhodišči dolgoročnega plana SR Slovenije, določa zakon 
v 49. členu pristojnost in obveznost republiškim upravnim 
organom in organizacijam, da skrbijo za njihovo usklajenost 
in ugotavljajo morebitne neusklajenosti. 

Tudi v 50. členu zakona je določena pristojnost in obvez- 
nost republiških upravnih organov in organizacij, da ugotav- 
ljajo usklajenost prostorskih sestavin osnutkov srednjeročnih 
družbenih planov občin z dogovorom o temeljih srednjeroč- 
nega družbenega plana SR Slovenije, pri čemer odbor udele- 
žencev dogovora o temeljih srednjeročnega družbenega 
plana SR Slovenije, na podlagi mnenja omenjenih republiških 
upravnih organov in organizacij, ugotovi morebitno neuskla- 
jenost omenjenih planskih aktov. V določbah omenjenih čle- 
nov zakona je določena še pristojnost izvršnega sveta Skupš- 
čine SR Sloveije in Skupščine SR Slovenije v primeru ugotov- 
ljenih neskladij oziroma v primeru, če občina sprejme neus- 
klajeni dolgoročni oziroma srednjeročni družbeni plan. 

O problemih v zvezi z ugotavljanjem usklajenosti, ki izvirajo 
med drugim tudi iz nejasnih in težko izvedljivih določb 49., 
zlasti pa 50. člena zakona je Izvršni svet Skupščine SR Slove- 
nije podrobneje poročal Skupščini SR Slovenije lani v sep- 
tembru v Stališču do obvestila Ustavnega sodišča Slovenije 

o problemih v zvezi z izvajanjem 50. člena zakona. Razlogi za 
izdajo zakona so zlasti: 

- 50. člen zakona določa, da ugotavlja usklajenost občin- 
skih srednjeročnih planov z dogovorom o temeljih srednje- 
ročnega družbenega plana SR Slovenije odbor podpisnikov 
dogovora o temeljih družbenega plana SR Slovenije. Ker pa ta 
dogovor ne vsebuje prostorskih sestavin oziroma so v njemu 
naloge posameznih nosilcev prostorsko neopredeljene, je 
ocenjevanje usklajenosti praktično nemogoče, funkcija ome- 
njenega odbora pa zgolj formalna; 

- po določbi 50. člena zakona ni predvideno ugotavljanje 
usklajenosti prostorskih sestavin srednjeročnih planov SIS, 
kar ne omogoča kontrole, ali so ti subjekti resnično povzeli 
obveznosti in rešitve iz omenjenih planskih dokumentov repu- 
blike oziroma imajo z njimi resnično usklajene svoje kon- 
kretne naloge; 
- po določbi 50. člena zakona se ugotavlja v prvi alinei 

opisana usklajenost osnutkov občinskih srednjeročnih druž- 
benih planov, pri čemer se lahko, četudi v tej fazi usklajene 
sestavine plana, tekom nadaljnjih obravnav sprejemanja 
plana (zlasti v javnih obravnavah) vsebinsko menjajo v taki 
meri, da niso več usklajene z republiškimi obveznimi izhodišči 
oziroma z rešitvami srednjeročnega družbenega plana SR 
Slovenije. 

Omeniti še velja, da predlagane spremembe in dopolnitve 
zakona bistveno ne posegajo v vsebino obravnavanih določb 
zakona, torej tudi ni razlogov, da bi z odpravo opisanih 
pomanjkljivosti čakali na sprejem sprememb ustave SR Slove- 
nije. S temi spremembami le odpravljamo pomanjkljivosti teh 
določb, ki so se pokazale v njihovem praktičnem izvajanju, 
hkrati pa bo tudi po zakonski plati dana nedvoumna osnova 
za smotrnejše organiziranje dela Izvršnega sveta Skupščine 
SR Slovenije in njegovih organov pri ugotavljanju usklajeno- 
sti prostorskih sestavin planskih aktov. 

III. Temeljna načela in cilji zakona 

Temeljna načela in cilji zakona, ki so bili opredeljeni ob 
sprejemanju zakona o urejanju prostora se ne spreminjajo. 

IV. Poglavitne rešitve, ki naj bi jih vseboval 
zakon 

Z namenom, da se odpravijo opisane nejasnosti in 
pomanjkljivosti določb 49., zlasti pa 50. člena ter omogoči 
smotrnejše ugotavljanje usklajenosti prostorskih sestavin 
planskih aktov se s spremenjeno določbo v: 

- 49. členu glede na spremenjeni 50. člen poenotijo zakon- 
ska izhodišča za postopek ugotavljanja usklajenosti. Tako naj 
bi se ugotavljala usklajenost prostorskih sestavin dolgoročnih 
planov občn in SIS z obveznimi izhodišči prostorskih sestavin 
dolgoročnega plana SR Slovenije po istem principu, kot naj bi 
to veljalo za ugotavljanje usklajenosti prostorskih sestavin 
srednjeročnih planov - to je pred sprejetjem dolgoročnega 
plana občine oziroma SIS; i 

- 50. členu zaradi vsebinske neizvedljivosti odpravi zahteva 
po ugotavljanju usklajenosti prostorskih sestavin srednjeroč- 
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nih družbenih planov občin z dogovorom o temeljih srednje- 
ročnega družbenega plana SR Slovenije ter s tem v zvezi črta 
tudi pristojnost odbora udeležencev omenjenega dogovora 
pri ugotavljanju te usklajenosti; 

- 50. členu postavi zahteva o ugotavljanju usklajenosti 
srednjeročnih planov občin in SIS z obveznimi izhodišči dol- 
goročnega plana in z rešitvami srednjeročnega družbenega 
plana SR Slovenije, ki se nanašajo na ta izhodišča; 
- 50. členu odpravi zahtevo po ugotavljanju usklajenosti 

osnutkov srednjeročnih planov, ampak se ugotavlja usklaje- 
nost pred sprejetjem srednjeročnega plana. 

V. Finančne in druge posledice 

Predlagane spremembe in dopolnitve zakona ne bodo zah- 
tevale dodatna finančna sredstva, temveč omogočile zmanj- 
šanje potrebnega časa, s tem pa tudi stroškov v zvezi z ugo- 
tavljanjem usklajenosti planskih aktov. S temi spremembami 
in dopolnitvami se občinam, SIS in republiškim upravnim 
organom ne nalagajo nove obveznosti. Prav tako za izvajanje 
tega zakona ne bo potrebno izdajati novih izvršilnih pred- 
pisov. 

PREDLOG ZAKONA 

o spremembah in dopolnitvah zakona o urejanju prostora 

1. člen 
V zakonu o urejanju prostora (Ur. list SRS, št. 18/84) se 49. 

člen spremeni tako, da se glasi: 
»PRED * SPREJETJEM DOLGOROČNIH PLANOV OBČIN 

OZIROMA SAMOUPRAVNIH INTERESNIH SKUPNOSTI, KI ZA 
SOCIALISTIČNO REPUBLIKO SLOVENIJO OPRAVLJAJO 
DEJAVNOSTI OZIROMA ZADEVE POSEBNEGA DRUŽBE- 
NEGA POMENA, IZVRŠNI SVET SKUPŠČINE SOCIALISTIČNE 
REPUBLIKE SLOVENIJE UGOTAVLJA USKLAJENOST PRO- 
STORSKIH SESTAVIN NJIHOVIH DOLGOROČNIH PLANOV 
Z OBVEZNIMI IZHODIŠČI PROSTORSKIH SESTAVIN DOLGO- 
ROČNEGA PLANA SOCIALISTIČNE REPUBLIKE SLOVENIJE. 
O MOREBITNIH NEUSKLAJENOSTIH OBVESTI IZVRŠNI 
SVET OBČINSKE SKUPŠČINE OZIROMA IZVRŠILNI ORGAN 
SKUPŠČINE SAMOUPRAVNE INTERESNE SKUPNOSTI TER 
MU NALOŽI ODPRAVO UGOTOVLJENIH NESKLADIJ. 

Če občina oziroma samoupravna interesna skupnost iz 
prejšnjega odstavka sprejme neusklajeni dolgoročni plan, 
Izvršni svet Skupščine Socialistične republike Slovenije obve- 
sti o tem Skupščino Socialistične republike Slovenije in ji 
predlaga, da zavzame stališče do ugotovljenih neskladij. 

Do sprejema stališča v Skupščini Socialistične republike 
Slovenije neusklajene sestavine dolgoročnega plana občine 
OZIROMA SAMOUPRAVNE INTERESNE SKUPNOSTI IZ 
PRVEGA ODSTAVKA ne morejo biti izhodišče za pripravo 
srednjeročnega družbenega plana občine OZIROMA SRED- 
NJEROČNEGA PLANA SAMOUPRAVNE INTERESNE SKUP- 
NOSTI.«. 

*Z velikimi črkami je pisano spremenjeno besedilo zakona. 

2. člen 
50. člen se spremeni tako, da se glasi: 
»PRED SPREJETJEM SREDNJEROČNIH DRUŽBENIH PLA- 

NOV OBČIN TER SAMOUPRAVNIH INTERESNIH SKUPNOSTI, 
KI ZA SOCIALISTIČNO REPUBLIKO SLOVENIJO OPRAV- 
LJAJO DEJAVNOSTI OZIROMA ZADEVE POSEBNEGA DRUŽ- 
BENEGA POMENA, IZVRŠNI SVET SKUPŠČINE SOCIALI- 
STIČNE REPUBLIKE SLOVENIJE UGOTAVLJA USKLAJE- 
NOST PROSTORSKIH SESTAVIN NJIHOVIH SREDNJEROČ- 
NIH PLANOV Z OBVEZNIMI IZHODIŠČI PROSTORSKIH 
SESTAVIN DOLGOROČNEGA PLANA SOCIALISTIČNE REPU- 
BLIKE SLOVENIJE IN Z REŠITVAMI, DOLOČENIMI V SRED- 
NJEROČNEM DRUŽBENEM PLANU SOCIALISTIČNE REPU- 
BLIKE SLOVENIJE, KI SE NANAŠAJO NA OBVEZNA IZHO- 
DIŠČA DOLGOROČNEGA PLANA SOCIALISTIČNE REPU- 
BLIKE SLOVENIJE. O MOREBITNIH NEUSKLAJENOSTIH 
OBVESTI IZVRŠNI SVET OBČINSKE SKUPŠČINE OZIROMA 
IZVRŠILNI ORGAN SKUPŠČINE SAMOUPRAVNE INTERESNE 
SKUPNOSTI TER MU NALOŽI ODPRAVO UGOTOVLJENIH 
NESKLADIJ. 

ČE OBČINA OZIROMA SAMOUPRAVNA INTERESNA SKUP- 
NOST IZ PREJŠNJEGA ODSTAVKA SPREJME NEUSKLAJENI 
SREDNJEROČNI DRUŽBENI PLAN OZIROMA NEUSKLAJENI 
SREDNJEROČNI PLAN, obvesti Izvršni svet Skupščine Soci- 
alistične republike Slovenije o tem Skupščino Socialistične 
republike Slovenije in ji predlaga, da zavzame stališče do 
ugotovljenih neskladij. 

3. člen 
Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu 

SRS. 

OBRAZLOŽITEV 

S predlaganimi spremembami in dopolnitvami zakona 
o urejanju prostora se v 50. členu, v prvem odstavku, zaradi 
vsebinske neizvedljivosti, odpravi zahteva glede ugotavljanja 
usklajenosti prostorskih sestavin občinskih srednjeročnih 
družbenih planov z dogovorom o temeljih srednjeročnega 
družbenega plana SR Slovenije ter s tem v zvezi črta določba, 
ki se nanaša na pristojnost odbora udeležencev omenjenega 
dogovora pri ugotavljanju te usklajenosti. Oblikovana pa je 
zahteva o ugotavljanju usklajenosti srednjeročnih planov 
samoupravnih interesnih skupnosti, ki za SR Slovenijo oprav- 
ljajo dejavnosti oziroma zadeve posebnega družbenega 
pomena z obveznimi izhodišči dolgoročnega plana in z reši- 
tvami srednjeročnega družbenega plana SR Slovenije, kakor 
tudi glede ugotavljanja usklajenosti prostorskih sestavin sred- 
njeročnih družbenih planov občin z rešitvami srednjeročnega 
družbenega plana SR Slovenije, ki se nanašajo na obvezna 
izhodišča dolgoročnega plana SR Slovenije. 

V 49. in 50. členu se poenotijo tudi zakonska izhodišča za 
postopek ugotavljanja usklajenosti tako, da se v 50. členu 
odpravi zahteva po ugotavljanju usklajenosti osnutkov sred- 
njeročnih planov - torej se ugotavlja uskaljenost tako dolgo- 
ročnih kot srednjeročnih planov pred sprejetjem dolgoroč- 
nega oziroma srednjeročnega plana občine oziroma samou- 
pravne interesne skupnosti. S tem se omogoči ugotavljanje 
usklajenosti predlogov teh planskih aktov. 

BESEDILO DOLOČB ZAKONA O UREJANJU 
PROSTORA, KI SE SPREMINJAJO IN 
DOPOLNJUJEJO 

49. člen 
Pri pripravi dolgoročnih družbenih planov občin ter samou- 

pravnih interesnih skupnosti, ki za Socialistično republiko 
Slovenijo opravljajo dejavnosti oziroma zadeve posebnega 
družbenega pomena, republiški upravni organi in organiza- 
cije, pristojni za družbeno planiranje in urejanje prostora, še 
posebej skrbijo za njihovo usklajenost z obveznimi prostor- 
skimi sestavinami dolgoročnega plana Socialistične repu- 
blike Slovenije. O morebitnih neusklajenostih obveščajo 
ustrezne organe občin oziroma samoupravnih interesnih 
skupnosti in Izvršni svet Skupščine Socialistične republike 
Slovenije. 

Če občina oziroma samoupravna interesna skupnost iz 
prejšnjega odstavka sprejme neusklajeni dolgoročni plan, 
Izvršni svet Skupščine Socialistične republike Slovenije obve- 
sti o tem Skupščino Socialistične republike Slovenije in ji 
predlaga, da zavzame stališče do ugotovljenih neskladij. 

Do sprejema stališča v Skupščini Socialistične republike 
Slovenije neusklajene sestavine dolgoročnega plana občine 
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ne morejo biti izhodišča za pripravo srednjeročnega družbe- 
nega plana občine. 

50. člen 
Občina mora osnutek srednjeročnega družbenega plana 

poslati odboru udeležencev dogovora o temeljih srednjeroč- 
nega plana Socialistične republike Slovenije, da na podlagi 
mnenja, ki ga pripravi republiški upravni organ, pristojen za 
družbeno planiranje, v sodelovanju z republiškim upravnim 
organom, pristojnim za urejanje prostora, ter drugimi republi- 
škimi upravnimi organi in organizacijami presodi, ali je osnu- 
tek plana občine v prostorskih sestavinah usklajen z dogovo- 
rom o temeljih srednjeročnega družbenega plana Sociali- 
stične republike Slovenije. To mora odbor udeležencev ugo- 

toviti najkasneje v 45 dneh po prejemu osnutka srednjeroč- 
nega družbenega plana. Če ugotovi neskladje celotnega 
osnutka srednjeročnega družbenega plana ali njegovega 
posameznega dela, predlaga občini, da ga uskladi ter o tem 
obvesti Izvršni svet Skupščine Socialistične republike Slove- 
nije. 

Če občinska skupščina sprejme srednjeročni družbeni 
plan, ne da bi upoštevala ugotovitve o neskladjih iz prejšnjega 
odstavka, obvesti Izvršni svet Skupščine Socialistične repu- 
blike Slovenije o tem Skupščino Socialistične republike Slo- 
venije in ji predlaga, da zavzame stališče do ugotovljenih 
neskladij. 

Do sprejema stališča v Skupščini Socialistične republike 
Slovenije občina ne more izvajati neusklajenih delov srednje- 
ročnega družbenega plana. 

SKUPNOST ZA CESTE SLOVENIJE 
Delovna skupnost 

SAMOUPRAVNI SPORAZUM 

o spremembah in dopolnitvah samoupravnega sporazuma 

o ustanovitvi Samoupravne interesne skupnosti za ceste 

Slovenije (ESA-702) 

ZADEVA: pridobitev soglasja k samoupravnemu spora- 
zumu o spremembah in dopolnitvah samoupravnega spo- 
razuma o ustanovitvi Samoupravne interesne skupnosti za 
ceste Slovenije in k spremembam in dopolnitvam statuta 
Skupnosti za ceste Slovenije. 

Skupščina Skupnosti za ceste Slovenije je že na skupni 
seji zborov dne 23. 12. 1987 določila predlog samouprav- 
nega sporazuma o spremembah in dopolnitvah samou- 
pravnega sporazuma o ustanovitvi Samoupravne inte- 
resne skupnosti za ceste Slovenije in ga posredovala 
v sprejem skupščinam občinskih skupnosti za ceste. Kljub 
večkratnim urgencam je sklepanje sporazuma po občin- 
skih skupnostih za ceste trajalo skozi vse leto 1988. Zato je 

skupščina Skupnosti za ceste Slovenije šele na seji dne 
17. 1. 1989 lahko sprejela ugotovitveni sklep, da je samou- 
pravni sporazum sklenjen. 

V smislu 20. člena zakona o cestah prosimo za soglasje 
Skupščine SR Slovenije k navedenemu aktu. 

Skupščina Skupnosti za ceste Slovenije je na seji dne 
23. 12. 1987 določila tudi predlog sprememb in dopolnitev 
statuta Skupnosti za ceste Slovenije in ga posredovala 
v javno razpravo občinskim skupnostim za ceste. Ker 
pripomb ni bilo, sta na skupni seji dne 17. 1. 1989 zbora 
skupščine sprejela tudi spremembe in dopolnitve statuta. 
V smislu 20. člena zakona o cestah prosimo tudi za 
soglasje Skupščine SR Slovenije k spremembam in dopol- 
nitvam statuta. 

Na podlagi 16., 19. in 21. člena zakona o cestah (Uradni list 
SRS št. 38/81, 7/86 in 37/87) so delavci, delovni ljudje in 
občani, združeni v občinskih samoupravnih interesnih skup- 
nostih za ceste na območju SR Slovenije sklenili 

SAMOUPRAVNI SPORAZUM 
o spremembah in dopolnitvah samoupravnega 

sporazuma o ustanovitvi Samoupravne interesne 
skupnosti za ceste Slovenije 

1. člen 
V samoupravnem sporazumu o ustanovitvi Samoupravne 

interesne skupnosti za ceste Slovenije (Uradni list SRS št. 24/ 
83, 29/85, 31/87 v nadaljnjem besedilu: samoupravni spora- 
zum) se uvodno besedilo spremeni tako, da se glasi: 

»Na podlagi 16., 19. in 21. člena zakona o cestah (Uradni list 
SRS št. 38/81, 7/86 in 37/87) so delavci, delovni ljudje in 
občani, združeni v občinskih samoupravnih interesnih skup- 
nostih za ceste na območju SR Slovenije sklenili samoupravni 
sporazum o ustanovitvi Samoupravne interesne skupnosti za 
ceste Slovenije.« 

2. člen 
V Samoupravnem sporazumu se 1. člen spremeni tako, da 

se glasi: 
»Izhajajoč iz potreb po zadovoljevanju interesov združe- 

nega dela in skupnih družbenih interesov na področju cest- 
nega gospodarstva v SR Sloveniji, se delavci, delovni ljudje in 
občani po občinskih samoupravnih interesnih skupnostih za 

ceste združijo s tem samoupravnim sporazumom v samou- 
pravno interesno skupnost za ceste Slovenije (v nadaljnjem 
besedilu: Skupnost za ceste Slovenije).« 

3. člen 
2. člen samoupravnega sporazuma se spremeni tako, da se 

glasi: »V Skupnosti za ceste Slovenije uresničujejo delavci, 
delovni ljudje in občani naloge, ki zadevajo enotnost cestne 
mreže v SR Sloveniji, pri čemer zlasti: 
- ugotavljajo in usklajujejo skupne potrebe in interese 

glede magistralnih in regionalnih cest; 
- pripravljajo predloge in sprejemajo planske akte za 

področje cestnega gospodarstva; 
- se sporazumevajo o samoupravnem združevanju sred- 

stev za redno vzdrževanje, varstvo, obnavljanje, rekonstruk- 
cijo in graditev magistralnih in regionalnih cest; 

- usklajujejo interese občinskih skupnosti za ceste, ki se 
nanašajo na redno vzdrževanje, varstvo, obnavljanje, rekon- 
strukcijo in graditev cest; 

- določajo kriterije in merila za oblikovanje sredstev vza- 
jemnosti in odločajo o razporeditvi teh sredstev; 

- usklajujejo interese občinskih skupnosti za ceste, ki se 
nanašajo na razvoj, obnavljanje in redno vzdrževanje cest na 
manj razvitih območjih in obmejnih območjih SR Slovenije; 
- določajo kriterije in merila za višino povračil iz četrte, 

pete, sedme in osme točke prvega odstavka 38. člena zakona 
o cestah; 

- določajo višino povračila za čezmerno uporabo magi- 
stralnih in regionalnih cest (sedma točka prvega odstavka 38. 
člena zakona o cestah); 

- določajo višino povračil iz četrte in pete točke prvega 
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odstavka 38. člena zakona o cestah ter višino in način plače- 
vanja cestnine iz osme točke prvega odstavka 38. člena 
zakona o cestah; 

- določajo kriterije in merila za delitev sredstev iz tretje do 
šeste točke prvega odstavka 38. člena zakona o cestah; 

- določajo kriterije in merila za cene storitev za redno 
vzdrževanje in varstvo cest; 

- določajo cene storitev za redno vzdrževanje in varstvo 
cest; 
- določajo normative in standarde ter prioriteto del za 

redno vzdrževanje cest; 
- določajo letne programe del za redno vzdrževanje in 

varstvo magistralnih in regionalnih cest; 
- določajo letne programe graditve, rekonstrukcije in 

obnavljanja magistralnih in regionalnih cest; 
- razvrščajo regionalne ceste in določajo osnove in merila 

za razvrščanje lokalnih cest; 
- obravnavajo in zavzemajo stališča o vprašanjih gospo- 

darjenja s cestami, ki se s sporazumevanjem in dogovarja- 
njem urejajo na ravni federacije; 
- usklajujejo interese z drugimi samoupravnimi interesnimi 

skupnostmi; 
- skrbijo za vodenje predpisanih evidenc o cestah; 
- se sporazumevajo o nalogah in ukrepih s področja 

splošne ljudske obrambe in družbene samozaščite.« 

4. člen 
V prvem odstavku 6. člena samoupravnega sporazuma se 

črta drugi stavek. 

5. člen 
V prvem odstavku 8. člena samoupravnega sporazuma se 

na koncu dodajo besede... »in delegati organizacij združe- 
nega dela, ki so določene v 9. členu tega samoupravnega 
sporazuma.« 

6. člen 
V 9. členu samoupravnega sporazuma se prvi odstavek 

spremeni tako, da se glasi: 
»Delegate v zbor uporabnikov skupščine Skupnosti za 

ceste Slovenije delegirajo zbori uporabnikov skupščin občin- 
skih skupnosti za ceste s tem, da je iz vsake občine delegiran 
po en delegat. Razen teh delegira v ta zbor po enega delegata 
tudi delavski svet organizacije združenega dela velikega upo- 
rabnika cest, ki ima več kot 250 komercialnih vozil. Komerci- 
alna vozila v smislu te določbe so kamioni z nad 3,5 ton 
nosilnosti in avtobusi z nad 30 sedeži.« 

Drugi odstavek 9. člena se spremeni tako, da se glasi: 
»Zbor izvajalcev skupščine Skupnosti za ceste Slovenije 

ima 30 stalnih delegatskih mest.« 
Tretji odstavek 9. člena se črta. 
Četrti odstavek 9. člena postane tretji odstavek, v katerem 

se besedilo napovedanega stavka spremeni tako, da se glasi: 
»Delegate v zbor izvajalcev delegirajo zbori izvajalčevi 

občinskih skupnosti za ceste iz temeljnih organizacij za redno 
vzdrževanje cest, in sicer:« 

Peti odstavek 9. člena postane četrti odstavek, v katerem se 
besedilo »... za stalna delegatska mesta iz organizacije za 
vzdrževanje avtomobilskih cest po enega delegata...« nado- 
mesti z besedami »... v zbor izvajalcev skupščine Skupnosti 
za ceste Slovenije po enega delegata iz organizacije za vzdr- 
ževanje avtomobilskih cest«. 

Zadnji odstavek 9. člena samoupravnega sporazuma se črta 

7. člen 
V 11. členu samoupravnega sporazuma se: 
- črta 4. točka, druge pa se ustrezno preštevilčijo. 
- V 8. točki, ki postane 7. se za besedo »sprejema« dodajo 

besede »periodične obračune in« 
-v 12. točki, ki postane 11. se črtajo besede »administrativ- 

nostrokovnih, pomožnih in podobnih«, za besedo »del« pa 
dodata besedi »in nalog.« 

- za 11 točko se dodata dve novi točki, ki se glasita: 
»12. Obravnava in daje soglasje k odločbam statuta delovne 

skupnosti, ki zadevajo uresničevanje nalog in programov dela 

delovne skupnosti ter k razvidu del in nalog delovne skup- 
nosti. 

13. Imenuje in razrešuje direktorja delovne skunosti po 
predhodnem mnenju organa upravljanja delovne skupnosti«. 

Sedanja točka 15 postane točka 14, točka 16 pa točka 15. 

8. člen 
12. člen samoupravnega sporazuma se spremeni tako, da 

se glasi: 
»Skupščina na ločenih sejah obeh zborov enakopravno 

odloča zlasti o naslednjih zadevah: 
1. Sprejema dolgoročni plan skupnosti za ceste Slovenije, 
2. Sprejema srednjeročni plan Skupnosti za ceste Slovenije, 
3. Sprejema letne planske akte Skupnosti za ceste Slove- 

nije, 
4. V skladu s planom določi organizacijo za opravljanje 

strokovnih del in nalog v zvezi z graditvijo, rekonstrukcijo 
oziroma obnavljanjem cest, 

5. Zagotavlja sporazumevanje o samoupravnem združeva- 
nju sredstev za graditev, rekonstrukcijo, obnavljanje, redno 
vzdrževanje in varstvo magistralnih in regionalnih cest, 

6. Določa kriterije in merila za oblikovanje sredstev vzajem- 
nosti in odloča o razporeditvi teh sredstev, 

7. določa kriterije in merila: 
- za višino povračil za čezmerno uporabo cest; 
- za višino povračil za izredne prevoze; 
- za višino posebnih povračil (cestnine); 
- za višino poročil organizacij, ki poslujejo na avtomobilski 

cesti in podobno. 
8. Določa višino povračila za čezmerno uporabo magistral- 

nih in regionalnih cest (sedma točka prvega odstavka 38. 
člena zakona o cestah), 

9. Določa višino in način plačevaja cestnine, 
10. Določa kriterije in merila za delitev sredstev, ki se 

zagotavljajo: 
- iz sredstev za ceste, vsebovanih in maloprodajni ceni 

bencina in plinskega olja; 
- z letnimi povračili za uporabo cest, ki jih plačujejo upo- 

rabniki ceste za cestna motorna vozila in priklopna vozila; 
-s povračilom za uporabo cest, vsebovanim v prodajni ceni 

plinskih goriv, ki se uporabljajo za pogon motornih vozil; 
- s povračili za uporabo cest, ki jih plačujejo uporabniki 

cest za tuja motorna vozila in priklopna vozila, 
11. Določa kriterije in merila za cene storitev za redno 

vzdrževanje in varstvo cest, 
12. Določa cene storitev za redno vzdrževanje in varstvo 

cest, 
13. Sklepa samoupravni sporazum z Avto-moto zvezo Slo- 

venije o programu, obsegu, ceni in kakovosti storitev službe 
»Pomoč-informacije«, 

14. Odloča o razvrstitvi cest med regionalne ceste po pred- 
logu pristojne občinske samoupravne interesne skupnosti za 
ceste in s soglasjem Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije, 

15. Določa osnove in merila za razvrstitev cest in drugih 
prometnih površin med lokalne ceste, 

16. Določa merila za določanje vrednosti ceste s pripada- 
jočo funkcionalno cestno opremo, cestnimi objekti in cestno 
signalizacijo zaradi obračunavanja amortizacije, 

17. Sklepa samoupravni sporazum iz 53. in 54. člena zakona 
o cestah, 

18. Sprejema investicijski program po 64. členu zakona 
o cestah, 

19. Sklepa samoupravni sporazum z investitorjem o financi- 
ranju prestavitve ceste po 74. členu zakona o cestah, 

20. Določa normative in standarde ter prioriteto dela za 
redno vzdrževanje cest.« 

9. člen 
V 19. členu samoupravnega sporazuma se doda nov drugi 

odstavek, ki se glasi: 
- »Direktor delovne skupnosti Skupnosti za ceste Slovenije 

ima pravivo in dolžnost, da sodeluje na seji predsedstva«. 

10. člen 
V drugem odstavku 23. člena samoupravnega sporazuma 

se črta »odbor samoupravne delavske kontrole«. 
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11. člen 
V 26. členu samoupravnega sporazuma se za drugo alineo 

doda nova tretja alinea, ki se glasi: 
- »obravnava prdlog letnega plana Skupnosti za ceste Slo- 

venije« 
Deveta alinea postane deseta in se spremeni tako, da se 

glasi: 
- »obravnava samoupravni sporazum o medsebojnih pravi- 

cah, obveznostih in odgovornostih med Skupnostjo za ceste 
Slovenije in delovno skupnostjo za opravljanje del in nalog 
skupnega pomena za uporabnike in izvajalce«; 

Za deseto alineo se doda nova enajsta alinea, ki se glasi: 
- »obravnava predlog soglasja k določbam statuta delovne 

skupnosti, ki zadevajo uresničevanje nalog in programov dela 
delovne skupnosti in k razvidu del in nalog delovne skup- 
nosti«. 

12. člen 
V 28. členu samoupavnega sporazuma se: 
- V prvi, drugi in tretji alinei za besedo »točke« dodata 

besedi »prvega odstavka«; 
- v četrti alinei pred besedo »vzdrževanje« doda beseda 

»redno«; 
- v peti alinei pred besedo »vzdrževanje« doda beseda 

»redno«, beseda »magistralnih« pa črta; 
- v šesti alinei besedilo spremeni tako, da se glasi: »norma- 

tivov in standardov ter prioriteto del za redno vzdrževanje 
cest;« 

-v sedmi alinei besedilo spremeni tako, da se glasi: »kriteri- 
jev in meril za oblikovanje sredstev vzajemnosti in o razpore- 
ditvi teh sredstev«; 

- v dvanajsti alinei besedilo spremeni tako, da se glasi: 
»letnega plana, periodičnih obračunov in zaključnega ra- 
čuna«; 

V zadnjem odstavku se za besedo »proučuje« doda beseda 
»tudi«. 

13. člen 

Peta alinea v 32. členu samoupravnega sporazuma se spre- 
meni tako, da se glasi: .. , , 

- »nadzira izvajanje del in nalog po sprejetih programih del, 
ki so skupnega pomena za uporabnike in izvajalce, združene 
v Skupnosti za ceste Slovenije«; 

14. člen 

V 34. členu samoupravnega sporazuma se črtata besedi... 
»in poslovniki«. 

15. člen 

V prvem odstavku 35. člena samoupravnega sporazuma se 
besede »v skladu z določbami zveznega in republiškega 
zakona o planiranju, zakona o cestah in na njihovi podlagi 
izdanih izvršilnih predpisov« nadomestijo z besedami. »V 
skladu s predpisi o planiranju, predpisi o urejanju prostora in 
po določbah zakona o cestah ter...«. 

Drugi odstavek 35. člena se črta. 

16. člen 

Prvi odstavek 36. člena samoupravnega sporazuma se spre- 
meni tako, da se glasi: 

»Samoupravni sporazum o temeljih plana Skupnosti za 
ceste Slovenije sklenejo na predlog skupščine Skupnosti za 
ceste Slovenije delavci v temeljnih in drugih organizacijah 
združenega dela, ki opravljajo gospodarske dejavnosti.« 

V drugem odstavku 36. člena samoupravnega sporazuma 
se besedilo tretje aline nadomesti z novim, ki se glasi: 
»- oblikovanju sredstev vzajemnosti«; 

V peti alinei se dodajo pred besedo »vzdrževanja« beseda 
»rednega«, pred besedo »rekonstrukcije« beseda »obnavlja- 
nja« in za besedo »magistralnih« besedi »in regionalnih«; 

Za peto alineo se doda nova alinea, ki se glasi: 
- »program izdelave strokovnih podlag za pripravo planov 

razvoja cest oziroma cestnih odsekov in za pripravo lokacij- 
skih načrtov«; 

Šesta alinea postane sedma, besedilo pa se spremeni tako, 
da se glasi: 

- »lokaciji, roku dograditve in potrebnih sredstvih za gradi- 
tev, rekonstrukcijo in obnavljanje magistralnih in regionalnih 
cest«; 

V sedmi alinei, ki postane osma, se za besedo »rekonstruk- 
cijo« dodata besedi »in obnavljanje,« za besedo »magistral- 
nih« pa besedi »in regionalnih«; 

V osmi alinei, ki postane deveta, se pred besedo »vzdrževa- 
nja« doda beseda »rednega«, za besedo »magistralnih« pa 
besedi »in regionalnih«. 

Deveta alinea postane deseta, deseta enajsta in enajsta 
dvanajsta alinea. 

17. člen 
V prvem odstavku 37. člena samoupravnega sporazuma se 

črta beseda »družbeno-ekonomskega«, v prvem in drugem 
odstavku tega člena pa se pred besedo »vzdrževanja« doda 
beseda »rednega«, pred besedo »rekonstrukcije« pa besedo 
»obnavljanja«. 

18. člen 
V prvi alinei prvega odstavka 38. člena samoupravnega 

sporazuma se za besedo »magistralnih« dodata besedi »in 
regionalnih«. 

19. člen 
V 39. členu samoupravnega sporazuma se v drugi alinei 

dodajo pred besedo »vzdrževanja« beseda »rednega« in za 
besedo »magistralnih« besedi »in regionalnih«, v tretji alinei 
pa za besedo »magistralnih« besedi »in regionalnih«, za 
besedo »rekonstruirani« pa beseda »obnovljeni«. 

20. člen 
V naslovu IV. poglavja se za besedo »del« dodata besedi »in 
nalog«. 

21. člen 
40. člen samoupravnega sporazuma se črta, dosedanji 41. 

člen, ki postane 40. člen, se spremeni tako, da se glasi: 
»Za opravljanje del in nalog skupnega pomena za uporabnike 
in izvajalce se v Skupnosti za ceste Slovenije oblikuje delovna 
skupnost. Ta opravlja dela in naloge planiranja graditve, 
rekonstrukcije, obnavljanja rednega vzdrževanja in varstva 
cest, dela in naloge zagotavljanja sredstev za te namene ter 
dela in naloge za spremljanje uresničevnaja sprejetih plan- 
skih dokumentov, prav tako pa tudi druga administrativno- 
strokovna, pomožna in temu podobna dela. 

Opravljanje del in nalog iz prejšnjega odstavka tega člena 
ali njihovega dela si Skupnost za ceste Slovenije lahko zago- 
tovi tudi v dogovoru z drugo samoupravno interesno skup- 
nostjo, samoupravno organizacijo ali upravnim organom, če 
je tako določeno s statutom skupnosti. 

Medsebojna razmerja svobodne menjave dela in ustvarjanja 
dohodka, kakor tudi druga medsebojna razmerja pri uresniče- 
vanju skupnih ciljev in interesov delavcev delovne skupnosti 
se uredijo s samoupravnim sporazumom o medsebojnih pra- 
vicah, obveznostih in odgovornostih med Skupnostjo za ceste 
Slovenije in delovno skupnostjo.« 

22. člen 
41. člen samoupravnega sporazuma se spremeni tako, da 

se glasi: 
»Sredstva za dela in naloge iz 40. člena tega samoupravnega 
spozrazuma se zagotavljajo iz sredstev Skupnosti za ceste 
Slovenije z letnim planom te skupnosti in v skladu s samou- 
pravnim sporazumom iz zadnjega odstavka prejšnjega 
člena.« 

23. člen 
V 43. členu samoupravnega sporazuma, ki postane 42. člen, 
se črtajo besede... »na osnovi sporazumevanja in dogovarja- 
nja« ... ter besede... »in delovnih telesih«. 

24. člen 
44. člen samoupravnega sporazuma, ki postane 43. člen, se 

spremeni tako, da se glasi: 
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»Spore iz družbenoekonomskih in drugih samoupravnih 
odnosov, ki nastanejo v Skupnosti za ceste Slovenije in jih ni 
bilo mogoče rešiti sporazumno, rešuje pristojno sodišče zdru- 
ženega dela v Ljubljani.« 

25. člen 
45. člen samoupravnega sporazuma, ki postane 44. člen se 

spremeni tako, da se glasi: 
Ta samoupravni sporazum je sklenjen, ko so ga sprejele vse 

skupščine občinskih skupnosti za ceste v SR Sloveniji in ko je 
k njemu dala soglasje Skupščina SR Slovenije. 

26. člen 
Dosedanja člena 46. in 47. postaneta člena 45. in 46. 

27. člen 
Ta samoupravni sporazum začne veljati osmi dan po objavi 

v Uradnem listu SRS, potem, ko je k njemu dala soglasje 
Skupščina SR Slovenije. 

28. člen 
Predsedstvo skupščine Skupnosti za ceste Slovenije določi 

prečiščeno besedilo samoupravnega sporazuma o ustanovitvi 
Samoupravne interesne skupnosti za ceste Slovenije. 

OBRAZLOŽITEV 

Skupščina SR Slovenije je na sejah zborov dne 24. septem- 
bra 1987 sprejela zakon o spremembah in dopolnitvah zakona 
o cestah, ki je začel veljati dne 17. oktobra 1987 in ki je 
v svojem 145. b členu določal, da morajo skupnosti za ceste 
samoupravne splošne akte uskladiti z določbami tega zakona 
do 28.2.1988. 

Skupščina Skupnosti za ceste Slovenije je že na svoji seji 
dne 20. oktobra 1987 določila osnutek samoupravnega spora- 
zuma o spremembah in dopolnitvah samoupravnega spora- 
zuma o ustanovitvi Samoupravne interesne skupnosti za 
ceste Slovenije in ga posredovala občinskim skupnostim za 
ceste kot udeleženkam sporazuma v enomesečno javno raz- 
pravo, na isti seji pa je skupščina določila tudi osnutek spre- 
memb in dopolnitev statuta Skupnosti za ceste Slovenije in ga 
prav tako posredovala občinskim skupnostim za ceste v javno 
razpravo. 

Ker v času javne razprave pripomb praktično ni bilo, je 
skupščina Skupnosti za ceste Slovenije na seji dne 23.12.1987 
določila predlog navedenega samoupravnega sporazuma in 
ga posredovala v sprejem skupščinam občinskih skupnosti za 
ceste s priporočilom, da čimprej zagotovijo sklenitev spora- 
zuma, ker je rok za uskladitev samoupravnih splošnih aktov 
skupnosti za ceste po zakonu o spremembah in dopolnitvah 
zakona o cestah 28. februar 1988. Kljub navedenemu priporo- 
čilu je sklepanje samoupravnega sporazuma po občinskih 
skupnostih za ceste potekalo skozi vse leto 1988, zato je 
skupščina Skupnosti za ceste Slovenije šele na seji dne 
17.1.1989 lahko sprejela ugotovitveni sklep, da je samou- 
pravni sporazum sklenjen ter istočasno sprejela tudi spre- 
membe in dopolnitve statuta. 

Zato prosimo za vaše razumevanje glede zamude pri uskla- 
jevanju naših samoupravnih splošnih aktov z zakonom o spre- 
membah in dopolnitvah zakona o cestah. 

V skladu z zakonom o spremembah in dopolnitvah zakona 
o cestah so v samoupravnem sprazumu o spremembah in 
dopolnitvah samoupravnega sporazuma o ustanovitvi Samo- 
upravne interesne skupnosti za ceste Slovenije in v spremem- 
bah in dopolnitvah njenega statuta vključene naslednje vse- 
binske spremembe: 

1. RAZŠIRITEV PRISTOJNOSTI SKUPNOSTI ZA 
CESTE SLOVENIJE 

a/ Prenos pristojnosti v zvezi z regionalnimi cestami iz 
občinskih skupnosti za ceste na Skupnost za ceste Slovenije 

V skladu s spremenjenimi določili zakona, ki je zaradi 
zagotovitve enotnejšega in celovitejšega urejanja nalog na 
regionalni cestni mreži pristojnosti glede regionalnih cest 
prenesel iz občinskih skupnosti za ceste na Skupnost za ceste 
Slovenije, so v samoupravnem sporazumu in statutu dopol- 
njene vse tiste določbe, ki so povezane z navedeno spre- 
membo zakona in ki navajajo posamezne vrste ceste. 

b/ Določanje višine čezmerne uporabe cest 
Dosedanja pristojnost Skupnosti za ceste Slovenije, da 

določa kriterije in merila za višino čezmerne uporabe magi- 
stralnih cest, se je na podlagi dopolnjene določbe zakona 
razširila tudi na določanje višine čezmerne uporabe magi- 

stralnih in regionalnih cest, ki jo plačujejo uporabniki, katerih 
vozila zaradi izvajanja investicijskih del, proizvodnih aH stori- 
tvenih dejavnosti trajno ali začasno čezmerno uporabljajo 
cesto. 

c/ Določanje prioritete del za redno vzdrževanje cest 
Na podlagi dopolnjene določbe zakona je Skupnosti za 

ceste Slovenije dana tudi pristojnost določanja prioritete del 
za redno vzdrževanje cest, ki bo natančno določila, katera 
redna vzdrževalna dela in v kolikšnem obsegu se lahko opu- 
stijo, kadar razpoložljiva sredstva ne bi omogočala njihovega 
opravljanja v obsegu in kvaliteti, dogovorjenima z normativi in 
standardi, ki se za vse vrste cest dogovorijo v Skupnosti za 
ceste Slovenije. 

d) Določanje letnih programov graditve, rekonstrukcije in 
obnavljanja magistralnih in regionalnih cest 

Poleg dosedanje pristojnosti glede določanja letnih progra- 
mov del vzdrževanja in varstva magistralnih cest je na podlagi 
dopolnitve zakona dopolnjena pristojnost Skupnosti za ceste 
Slovenije tudi z določanjem letnih programov graditve, rekon- 
strukcije in obnavljanja magistralnih in regionalnih cest. 

Navedene razširitve pristojnosti so na ustrezen način upo- 
števane tudi pri pristojnostih skupščine, njenih zborov in 
odborov. 

2. RAZMEJITEV VZDRŽEVANJA CESTNA 
REDNO VZDRŽEVANJE IN OBNAVLJANJE CEST 

Na podlagi spremenjenih določb zakona, ki so vzdrževanje 
cest razmejile na vzdrževalna dela za zagotavljanje prevozno- 
sti cest in varstvo cest (redno vzdrževanje cest) in vzdrževalna 
dela za ohranjanje oziroma obnavljanje cest (obnavljanje 
cest) so ustrezno spremenjena oziroma dopolnjena tudi vsa 
določila samoupravnega sporazuma oziroma statuta, ki se 
nanašajo na navedena dela. 

3. SPREMEMBE V OBLIKOVANJU ZBORA 
UPORABNIKOV IN ZBORA IZVAJALCEV skupščine 
Skupnosti za ceste Slovenije 

V skladu s spremembami zakona so spremenjena tudi neka- 
tera določila samoupravnega sporazuma in statuta, ki dolo- 
čajo sestavo zbora uporabnikov in zbora izvajalcev skupščine 
Skupnosti za ceste Slovenije. 

Zaradi učinkovitejšega usklajevanja nalog, pomembnih za 
celotno republiko, je zakon predvidel delegiranje delegatov 
v zbor uporabnikov tudi iz organizacij združenega dela, ki so 
zaradi narave svoje dejavnosti vezane na uporabo cest v več- 
jem obsegu. V samoupravnem sporazumu in statutu je zato 
predvideno, da delegira po enega delegata v zbor uporabni- 
kov skupščine Skupnosti za ceste Slovenije tudi delavski svet 
organizacije združenega dela velikega uporabnika cest, ki 
ima več kot 250 komercialnih vozil. Komercialna vozila v smi- 
slu te določbe so kamioni z nad 3,5 ton nosilnosti in avtobusi 
z nad 30 sedeži. Iz zbora izvajalcev pa so v skladu s spre- 
membo zakona izločena spreminjajoča delegatska mesta 
izvajalcev posebnih občasnih del. 
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4. IZPOPOLNITEV DOLOČB O PLANIRANJU 
V SKUPNOSTI ZA CESTE SLOVENIJE 

V samoupravnem sporazumu je spremenjena določba 
glede udeležencev samoupravnega sporazuma o temeljih 
plana Skupnosti za ceste Slovenije, ki ga sklenejo na predlog 
skupščine Skupnosti za ceste Slovenije delavci v temeljnih in 
drugih organizacijah združenega dela, ki opravljajo gospo- 
darske dejavnosti. Po zakonu bi bile to lahko tudi krajevne 
skupnosti, vendar samo takrat, kadar bi prevzemale pravice, 
obveznosti in odgovornosti za uresničevanje v njem oprede- 
ljenih nalog. V samoupravnem sporazumu krajevnih skupno- 
sti kot udeležencev samoupravnega sporazuma o temeljih 
plana SCS nismo predvideli, ker ocenjujemo, da ne bodo 
prevzemale navedenih obveznosti. 

Sicer pa spremenjena določila samoupravnega sporazuma 
o spremembah in dopolnitvah samoupravnega sporazuma 
o ustanovitvi Samoupravne interesne skupnosti za ceste Slo- 
venije vključujejo med naloge, o katerih se morajo sporazu- 
meti udeleženci samoupravnega sporazuma o temeljih plana 
SCS tudi sporazumevanje o oblikovanju sredstev vzajemno- 
sti, program izdelave strokovnih podlag za pripravo planov 
razvoja cest oziroma cestnih odsekov, za pripravo lokacijskih 
načrtov in tudi vse ustrezne določbe o regionalnih cestah. 

5. RAZŠIRITEV DEL IN NALOG DELOVNE 
SKUPNOSTI Skupnosti za ceste Slovenije 

Po določbi zakona o cestah, ki jo povzemajo določila samo- 
upravnega sporazuma in statuta, opravlja delovna skupnost 
Skupnosti za ceste Slovenije dela in naloge planiranja gradi- 
tve, rekonstrukcije, obnavljanja, rednega vzdrževanja in var- 
stva cest, dela in naloge zagotavljanja sredstev za te namene 
in naloge za spremljanje uresničevanja nalog iz sprejetih 
planskih dokumentov, prav tako pa tudi druga administra- 

tivno strokovna, pomožna in temu podobna dela. Ta zakonska 
razširitev del in nalog delovne skupnosti bi omogočila Skup- 
nosti za ceste Slovenije, da bi lahko bolj učinkovito uresniče- 
vala zadeve skupnega pomena. Nova je tudi zakonska 
določba, povzeta v spremembah samoupravnega sporazuma, 
po kateri si Skupnost za ceste Slovenije navedena dela in 
naloge aH njihovega dela lahko zagotovi tudi v dogovoru 
z drugo samoupravno interesno skupnostjo, samoupravno 
organizacijo ali upravnim organom družbenopolitične skup- 
nosti, če je tako določeno s statutom skupnosti. Zaenkrat 
v statutu Skupnosti za ceste Slovenije taka možnost ni predvi- 
dena. 

6. ČRTANJE DOLOČB, KI ZADEVAJO POSEBNO 
SODIŠČE ZDRUŽENEGA DELA Zakon o cestah ne 

predvideva več posebnih sodišč združenega dela na tem 
področju. Spore iz družbenoekonomskih in drugih samou- 
pravnih odnosov, ki bi nastali v skupnosti za ceste ali med 
njimi, rešuje sodišče združenega dela. V obravnavanih aktih 
predlagamo, da bi morebitne spore reševalo sodišče združe- 
nega dela v Ljubljani. 

8. Razen navedenih vsebinskih sprememb so v ustreznih 
členih opravljeni tudi določeni popravki glede statusa posa- 
meznih organov. 

Tako je odbor samoupravne delavske kontrole opredeljen 
kot organ Skupnosti za ceste Slovenije in ne delovno telo 
skupščine, odbori pa kot delovna telesa skupščine in ne kot 
organi skupnosti. 

V skladu z novim zakonom o računovodstvu ni več ustrezna 
nova določba samoupravnega sporazuma in statuta, po kateri 
skupščina na skupni seji obeh zborov sprejema periodične 
obračune Skupnosti za ceste Slovenije, odbor za gospodar- 
sko-finančne zadeve pa obravnava in pripravlja predlog peri- 
odičnih obračunov skupnosti. Ta uskladitev bo opravljena ob 
naslednjih spremembah in dopolnitvah obravnavanih aktov. 

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE STATUTA ' 

Samoupravne interesne skupnosti za ceste Slovenije 

Na podlagi 11. člena samoupravnega sporazuma o usta- 
novitvi Samoupravne interesne skupnosti za ceste Slove- 
nije (Ur. list SRS št. 24/83, 29/85, 31/87 in....) je skupščina 
Skupnosti za ceste Slovenije na skupni seji zborov dne 17.1. 
1989 sprejela 

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE 
STATUTA SAMOUPRAVNE INTERESNE 

SKUPNOSTI 
ZA CESTE SLOVENIJE 

1. člen 
V statutu Samoupravne interesne skupnosti za ceste Slove- 

nije, ki ga je sprejela skupščina Skupnosti za ceste Slovenije 
31. marca in 31. maja 1983, 9. julija 1985 in 23. junija 1987 (v 
nadaljnjem besedilu: statut) se v prvem odstavku 6. člena črta 
drugi stavek, besedilo drugega in tretjega odstavka pa se 
spremeni tako, da se glasi: 

»Predsednik skupščine lahko za zastopanje Skupnosti za 
ceste Slovenije pred drugimi organi in organizacijami poobla- 
sti direktorja delovne Skupnosti za ceste Slovenije, za posa- 
mezne zadeve pa tudi drugega delavca te delovne skupnosti«. 

2. člen 
8. člen statuta se spremeni in dopolni tako, da se glasi: 
»Delovno področje Skupnosti za ceste Slovenije je zlasti: 

- ugotavljanje in usklajevanje skupnih potreb in interesov 
glede magistralnih in regionalnih cest, 

- pripravljanje predlogov in sprejemanje planskih aktov za 
področje cestnega gospodarstva, 

- sporazumevanje o samoupravnem združevanju sredstev 

za redno vzdrževanje, varstvo, obnavljanje, rekonstrukcijo in 
graditev magistralnih in regionalnih cest, 

- usklajevanje interesov občinskih skupnosti za ceste, ki 
se nanašajo na redno vzdrževanje, varstvo, obnavljanje, 
rekonstrukcijo in graditev cest, 

- določanje kriterijev in meril za oblikovanje sredstev vza- 
jemnosti in odločanja o razporeditvi teh sredstev, 

- usklajevanje interesov občinskih skupnosti za ceste, ki 
se nanašajo na razvoj, obnavljanje in redno vzdrževanje cest 
na manj razvitih območjih in obmejnih območjih SR Slove- 
nije, 

- določanje kriterijev in meril za višino povračil iz četrte, 
pete, sedme in osme točke prvega odstavka 38. člena zakona 
o cestah, 

- določanje višine povračil za čezmerno uporabo magi- 
stralnih in regionalnih cest (sedma točka prvega odstavak 38. 
člena zakona o cestah), 

- določanje višine povračil iz četrte in pete točke prvega 
odstavka 38. člena zakona o cestah ter višine in načina plače- 
vanja cestnine iz osme točke 38. člena zakona o cestah, 

- določanje kriterijev in meril za delitev sredstev iz tretje 
do šeste točke prvega odstavka 38. člena zakona o cestah, 

- določanje kriterijev in meril za cene storitev za redno 
vzdrževanje in varstvo cest, 

- določanje cen storitev za redno vzdrževanje in varstvo 
cest, 

- določanje normativov in standardov ter prioriteto del za 
redno vzdrževanje cest, 

- določanje letnih programov del rednega vzdrževanja in 
varstva magistralnih in regionalnih cest, 

- določanje letnih programov graditve, rekonstrukcije in 
obnavljanja magistralnih in regionalnih cest, 

- razvrščanje regionalnih cest in določanje osnov in meril 
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za razvrščanje lokalnih cest, 
- obravnavanje in zavzemanje stališč o vprašanjih gospo- 

darjenja s cestami, ki se s sporazumevanjem in dogovarja- 
njem urejajo na ravni federacije, 

- usklajevanje interesov z drugimi samoupravnimi interes- 
nimi skupnostmi, 

- skrb za vodenje predpisanih evidenc o cestah, 
- sporazumevanje o nalogah in ukrepih s področja 

splošne ljudske obrambe in družbene samozaščite«. 

3. člen 
9. člen statuta se spremeni tako, da se glasi: 
»Organ Skupnosti za ceste Slovenije sta skupščina skupno- 

sti in odbor samoupravne delavske kontrole. 
Skupščino skupnosti sestavljata zbor uporabnikov in zbor 

izvajalcev. Skupščina skupnosti ima predsedstvo, odbor za 
planiranje in normativno dejavnost, odbor za gospodarsko- 
finančne zadeve, odbor za SLO in družbeno samozaščito, po 
potrebi pa tudi druge stalne ali občasne odbore in komisije«. 

4. člen 
Na koncu prvega odstavka 10. člena statuta se doda tole 

besedilo: »in delegati organizacij združnega dela, ki so 
določene v 11. členu tega statuta«. 

5. člen 
11. člen statuta se spremeni tako, da se glasi: 

Delegate v zbor uporabnikov Skupnosti za ceste Slovenije 
delegirajo zbori uporabnikov skupščin občinskih skupnosti 
za ceste tako, da je iz vsake občine delegiran po en delegat. 
Razen tega delegira v ta zbor po enega delegata tudi delavski 
svet organizacije združnega dela velikega uporabnika cest, ki 
ima več kot 250 komercialnih vozil. 

Komcercialna vozila v smislu te določbe so kamioni z nad 
3,5 tone nosilnosti in avtobusi z nad 30 sedeži. 

6. člen 
Besedilo 13. člena se spremeni tako, da se glasi: 
»Zbor izvajalcev skupščine Skupnosti za ceste Slovenije 

ima 30 delegatskih mest. 
Delegate v zbor izvajalcev delegirajo zbori izvajalcev občin- 

skih skupnosti za ceste iz organizacij za redno vzdrževanje 
cest, in sicer: 

Občinska skupnost za ceste Število delegatov 
Celje, Sjovenske Konjice, Žalec 1 
Laško, Šentjur, Šmarje 1 
Mozirje, Velenje 1 
Koper, Piran, Izola 1 
Ilirska Bistrica, Postojna, Sežana 1 
Kranj, Tržič - 1 
Jesenice, Radovljica 1 
Škofja Loka 1 
Ljubijana-Bežigrad, Ljubljana-Center, Ljubljana Moste-Polje, 
Ljubljana-Šiška, Ljubljana Vič-Rudnik 1 
Domžale, Kamnik 1 
Grosuplje, Litija 1 
Cerknica, Logatec, Vrhnika 1 
Hrastnik, Trbovlje, Zagorje ob Savi 1 
Maribor-Pesnica, Maribor-Pobrežje, Maribor-Rotovž, Mari- 
bor-Ruše, Maribor-Tabor, Maribor-Tezno in SI. Bistrica 1 
Murska Sobota, Lendava 1 
Gornja Radgona, Lenart, Ljutomer 1 
Slovenj Gradec, Ravne 1 
Dravograd, Radlje 1 
Ptuj, Ormož 1 
Nova Gorica 1 
Ajdovščina, Idrija 1 
Tolmin 1 
Novo mesto, Trebnje 1 
Kočevje, Ribnica 1 
Krško, Sevnica 1 
Črnomelj, Metlika 1 
Brežice 1 

Zbori izvajalcev občinskih skupnosi za ceste Ljubljana, 
Postojna in Slovenske Konjice delegirajo v zbor izvajalcev 
skupščine Skupnosti za ceste Slovenije po enega delegata iz 
organizacije za vzdrževanje avtomobilskih cest«. 

7. člen 
16. člen statuta se spremeni tako, da se glasi: 
»Skupščina na skupni seji obeh zborov odloča zlasti 

o naslednjih zadevah: 
1. Sprejema statut Skupnosti za ceste Slovenije in druge 

samoupravne splošne akte ter njihove spremembe in dopol- 
nitve 

2. Določi predlog sprememb in dopolnitev samoupravnega 
sporazuma o ustanovitvi Skupnosti za ceste Slovenije 

3. Sprejema poslovnik skupščine 
4. Voli predsednika skupščine in njegovega namestnika 
5. Imenuje člane odbora za planiranje in normativno dejav- 

nost, odbora za gospodarsko-finančne zadeve, člane odbora 
za SLO in družbeno samozaščito in člane drugih stalnih in 
občasnih skupnih delovnih teles skupščine ter določi, katera 
funkcija se opravlja poklicno. 

6. Določi predlog samoupravnega sporazuma o temeljih 
plana Skupnosti za ceste Slovenije 

7. Sprejema periodične obračune in zaključni račun Skup- 
nosti za ceste Slovenije 

8. Predlaga razpis javnega posojila za izvedbo planskih 
nalog 

9. Sklepa o pristopu k družbenim dogovorom in samou- 
pravnim sporazumom 

10. Imenuje in daje pooblastila delegaciji za Zvezo samou- 
pravih interesnih skupnosti za ceste republik in pokrajin Ju- 
goslavije 

11. Sprejema obrambni in varnostni načrt 
12. Spremlja in usmerja uresničevanje splošne ljudske 

obrambe in družbene samozaščite na področju cestne dejav- 
nosti 

13. Sklepa samoupravni sporazum o medsebojnih pravicah, 
obveznostih in odgovornostih med Skupnostjo za ceste Slo- 
venije in delovno skupnostjo za opravljanje del in nalog skup- 
nega pomena za uporabnike in izvajalce (26. člen zakona 
o cestah). 

14. Obravnava in daje soglasje k določbam statuta delovne 
skupnosti za ceste Slovenije, ki zadevajo uresničevanje nalog 
in programov dela delovne skupnosti in k razvidu del in nalog 
te delovne skupnosti. 

15. Imenuje in razrešuje direktorja delovne skupnosti Skup- 
nosti za ceste Slovenije po predhodnem mnenju organa 
upravljanja delovne skupnosi«. 

8. člen 
17. člen statuta se spremeni tako, da se glasi: 
»Skupščina na ločenih sejah obeh zborov enakopravno 

odloča zlasti o naslednjih zadevah: 
1. Sprejema dolgoročni plan Skupnosti za česte Slovenije. 
2. Sprejema srednjeročni plan Skupnosti za ceste Slovenije. 
3. Sprejema letne planske akte Skupnosti za ceste Slove- 

nije. 
4. V skladu s pianom določi organizacijo za opravljanje 

strokovnih del in nalog v zvezi z graditvijo, rekonstrukcijo 
oziroma obnavljanjem cest. 

5. Zagotavlja sporazumevanje o samoupravnem združeva- 
nju sredstev za graditev, rekonstrukcijo, obnavljanje, redno 
vzdrževanje in varstvo magistralnih in regionalnih cest. 

6. Določa kriterije in merila za oblikovanje sredstev vzajem- 
nosti in odloča o razporeditvi teh sredstev. 

7. Določa kriterije in merila: 
- za višino povračil za čezmerno uporabo cest; 
- za všino povračil za izredne prevoze; 
- za višino posebnih povračil (cestnina); 
- za višino povračil organizacij, ki poslujejo na avtomobilski 

cesti in podobno. 
8. Določa višino povračila za čezmerno uporabo magistral- 

nih in regionalnih cest (sedma točka prvega odstavka 38. 
člena zakona o cestah). 

9. Določa višino in način plačevanja cestnine. 
10. Določa kriterije in merila za delitev sredstev, ki se 

zagotavljajo: 
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- iz sredstev za ceste, vsebovanih v maloprodajni ceni 
bencina in plinskega olja, 

- z letnimi povračili za uporabo cest, ki jih plačujejo upo- 
rabniki cest za cestna motorna vozila in priklopna vozila, 

- s povračilom za uporabo cest, vsebovanih v prodajni ceni 
plinskih goriv, ki se uporabljajo za pogon motornih vozil, 

- s povračilom za uporabo cest, ki jih plačujejo uporabniki 
cest za tuja motorna vozila in priklopna vozila. 

11. Določa kriterije in merila za cene storitev za redno 
vzdrževanje in varstvo cest. 

12. Določa cene storitev za redno vzdrževanje in varstvo 
cest. 

13. Obravnava in sprejema ukrepe za izvajanje nalog SLO in 
družbene samozaščite. 

14. Sklepa samoupravni sporazum z Avto-moto zvezo Slo- 
venije o programu, obsegu, ceni in kakovosti storitev službe 
,Pomoč-informacije'. 

15. Odloča o razvrstitvi cest med regionalne ceste po pred- 
logu pristojne občinske samoupravne interesne skupnosti za 
ceste in s soglasjem Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije. 

16. Določa osnove in merila za razvrstitev cest in drugih 
prometnih površin med lokalne ceste. 

17. Določa merila za določanje vrednosti ceste s pripada- 
jcičo funkcionalno cestno opremo, cestnimi objekti in cestno 
signalizacijo zaradi obračunavanja amortizacije. 

18. Sklepa samoupravni sporazum iz 53. in 54. člena zakona 
o cestah. 

19. Sprejema investicijski program po 64. členu zakona 
o cestah. 

20. Sklepa samoupravni sporazum z investitorjem o financi- 
ranju prestavitve cest po 74. členu zakona o cestah. 

21. Določa normative in standarde ter prioriteto del za 
redno vzdrževanje cest. 

Ločene seje skupščine potekajo praviloma istočasno in po 
usklajenem dnevnem redu«. 

9. člen 
Črtata se naslova IV. Usklajevalni postopek in V. Način dela 

skupščine zborov, predsedstva in delovnih teles, naslednji 
naslovi poglavij pa se ustrezno preštevilčijo. 

10. člen 
V prvem odstavku 25. člena se črta drugi stavek, zadnji 

stavek pa se spremeni tako da se glasi: 
«Če je zadeva bistvenega pomena za delo Skupnosti za 

ceste Slovenije, predsednik skupščine o tem obvesti Skupš- 
čino SR Slovenije s predlogom, da ta zadevo začasno uredi.« 

11. člen 
Zadnji odstavek 31. člena statuta se spremeni tako, da se 

glasi: »Na sejo predsedstva je vabljen tudi predsednik odbora 
samoupravne delavske kontrole, direktor delovne skupnosti 
Skupnosti za ceste Slovenije pa ima pravico in dolžnost, da 
sodeluje na seji.« 

12. člen 
V drugem odstavku 37. člena statuta se črta zadnja alinea. 

13. člen 
V 42. členu statuta se za drugo alineo doda nova, ki se glasi: 
»- obravnava predlog letnega plana Skupnosti za ceste 

Slovenije«. 
Besedilo devete alinee, ki postane deseta, se nadomesti 

z novim, ki se glasi: 
»— obravnava samoupravni sporazum o medsebojnih pra- 

vicah, obveznostih in odgovornostih med Skupnostjo za ceste 
Slovenije in njeno delovno skupnostjo.« 

Za deseto alineo se doda nova alinea, ki se glasi: 
»- obravnava predlog soglasja k določbam statuta 

delovne skupnosti Skupnosti za ceste Slovenije, ki zadevajo 
uresničevanje nalog in programov dela in k razvidu del in 
nalog te delovne skupnosti.« 

14. člen 
V 44 členu statuta se v prvi alinei za besedo »točke« dodata 

besedi »prvega odstavka«, besedilo druge alinee se spremeni 
tako, da se glasi: 

»- višine povračil iz četrte, pete in sedme točke prvega 
odstavka 38. člena zakona o cestah ter višino in način plače- 
vanja cestnine iz osme točke prvega odstavka 38. člena 
zakona o cestah,« 

V tretji alinei se za besedo »točke« dodata besedi »prvega 
odstavka«, v četrti in peti alinei se pred besedo »vzdrževanje« 
doda beseda »redno« In črta beseda »magistralnih«. 

Besedilo šeste in sedme alinee se spremeni tako, da se 
glasi: 

»- normativov in standardov ter prioriteto del za redno 
vzdrževanje cest«, 

»- kriterijev in meril za oblikovanje sredstev vzajemnosti in 
predlog razporeditve teh sredstev,« 

Besedilo dvanajste alinee se spremeni tako, da se glasi: 
»- letnega planskega akta, periodičnih obračunov in zak- 

ljučnega računa.« 
V zadnjem odstavku se za besedo »proučuje« doda beseda 

»tudi«. 

15. člen 
Besedilo pete alinee 48. člena statuta se spremeni tako, da 

se glasi: 
»- nadzira izvajanje del in nalog po sprejetih programih 

del, ki so skupnega pomena za uporabnike in izvajalce, zdru- 
žene v Skupnosti za ceste Slovenije.« 

16. člen 
Prvi in drugi odstavek 53. člena statuta se spremenita tako, 

da se glasita: 
»Za opravljanje del in nalog skupnega pomena za uporab- 

nike in izvajalce se v Skupnosti za ceste Slovenije oblikuje 
delovna skupnosti. Ta opravlja dela in naloge planiranja gra- 
ditve, rekonstrukcije, obnavljanja, rednega vzdrževanja in var- 
stva cest, dela in naloge zagotavljanja sredstev za te namene 
ter dela in naloge za spremljanje sprejetih planskih dokumen- 
tov, prav tako pa tudi druge administrativno-strokovna, 
pomožna in temu podobna dela. 

Medsebojna razmerja svobodne menjave dela in ustvarjanja 
dohodka, kakor tudi druga medsebojna razmerja pri uresniče- 
vanju skupnih ciljev in interesov delavcev delovne skupnosti 
se uredijo s samoupravnim sporazumom o medsebojnih pra- 
vicah, obveznostih in odgovornostih med Skupnostjo za ceste 
Slovenije in delovno skupnostjo.« 

17. člen 
V drugem odstavku 58. člena statuta se črta beseda »po- 

sebnim«. * j 

18. člen 
Besedilo 59. člena statuta se nadomesti z novim, ki se glasi: 
»Spore iz družbenoekonomskih in drugih samoupravnih 

odnosov, ki nastanejo v Skupnosti za ceste Slovenije in jih ni 
bilo mogoče rešiti sporazumno, rešuje pristojno sodišče zdru- 
ženega dela v Ljubljani.« 

19. člen 
Besedilo 60. člena se nadomesti z novim, ki se glasi: 
»Ta statut se objavi v Uradnem listu SRS, ko poda k njemu 

soglasje Skupščina SR Slovenije, veljati pa začne osmi dan po 
objavi.« 

20. člen 
Besedilo 61. člena statuta se spremeni tako, da se glasi: 
»Te spremembe in dopolnitve statuta veljajo od dneva, ko 

da k njim soglasje Skupščina SR Slovenije in so objavljene 
v skladu z 61. členom statuta.« 

21. člen 
Predsedstvo skupščine Skupnosti za ceste Slovenije določi 

prečiščeno besedilo statuta Skupnosti za ceste Slovenije in 
ga objavi v Uradnem listu SR Slovenije. 
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OSNUTEK ZAKONA 

o opravljanju gospodarskih dejavnosti v tujini 

POVZETEK 

S predlaganim osnutkom zakona o opravljanju gospo- 
darskih dejavnosti v tujini je ta zakon predvsem usklajen 
z amandmaji k ustavi SFRJ, z zakonom o podjetjih in 
z drugimi izdanimi sistemskimi zakoni. 

S predlaganim osnutkom je povečano število subjektov, 
ki se smejo priglasiti za ustanovitev gospodarskih enot 
v tujini oziroma za opravljanje gospodarskih dejavnosti 
v tujini. 

V predlaganem osnutku je namreč določeno, da se 
smejo kot ustanovitelji gospodarskih enot v tujini pod 
enakimi pogoji priglasiti: družbena podjetja, mešana 
podjetja, pogodbena podjetja, zasebna podjetja, obrato- 
valnice, zadruge ter njihove oblike združevanja, banke in 
zavarovalne organizacije. 

Poleg tega smo si v predlaganem besedilu osnutka 
prizadevali, da odpravimo pomanjkljivosti iz veljavnega 
zakona o opravljanju gospodarskih dejavnosti, in sicer: 

- zelo dolg postopek priprave ustrezne dokumentacije 
- dokazov, ki jih je moral izpolniti ustanovitelj, da bi dobil 
dovoljenje: 

- številni udeleženci v postopku priprave potrebnih 
dokazov: Gospodarska zbornica Jugoslavije (mnenje sek- 
cij pri zbornici), gospodarske zbornice republik in gospo- 
darski zbornici avtonomnih pokrajin - za izdajanje 

soglasja za razporeditev delavcev na dela in naloge v tu- 
jini; 

- neekonomičen in drag postopek: 
- številna administracija, angažirana pri pripravljanju 

zahtev in spremljanju dela temeljnih enot v tujini itd. 
Omenjene pomanjkljivosti v predlaganem osnutku so 

odpravljene: 
- s poenostavitvijo postopka - zmanjšanjem potrebnega 

števila dokazov za pridobitev dovoljenja, in sicer tako, da 
zvezni upravni organi, pristojen za ekonomske odnose 
s tujino, na podlagi odločbe vpiše ustrezno obliko oprav- 
ljanja gospodarskih dejavnosti v tujini oziroma tisto 
obliko, za katero je bila vložena zahteva na podlagi sklepa 
organov upravljanja ustanovitelja, v ustrezni register; 

- s popolno samostojnostjo ustanovitelja pri izbiri 
oblike opravljanja gospodarskih dejavnosti v tujini, in 
sicer ne samo oblik, ki jih pozna osnutek zakona, temveč 
tudi drugih oblik, če so predvidene z domicilnimi predpisi; 
- s popolno samostojnostjo ustanovitelja za izvajanje 
kadrovske politike glede razporejanja delavcev na dela in 
naloge v gospodarskih enotah v tujini; 

- z izdelavo bilance podjetja - zaključnih računov po 
domicilnih predpisih, kar bo prispevalo k zmanjšanju stro- 
škov poslovanja podjetja v tujini, domačega podjetja 
- ustanovitelja, zmanjšanju administracije oziroma zapo- 
slenega administrativnega osebja, zaradi česar bo gospo- 
darstvo nasploh posredno razbremenjeno. 

I. TEMELJNE DOLOČBE 

1. člen 
Gospodarske dejavnosti v tujini smejo opravljati podjetja, 

obratovalnice in zadruge ter njihove oblike združevanja (v 
nadaljnjem besedilu: podjetje) banka in zavarovalna organi- 
zacija. 

Gospodarske dejavnosti v tujini se opravljajo po podjetjih, 
predstavništvih, poslovnih enotah, delovnih enotah, posloval- 
nicah bank in drugih finančnih organizaicij, informativnih 
uradih bank, po zavarovalnih in pozavarovalnih organizaci- 
jah, ustanovljenih v tujini, in po drugih oblikah opravljanja 
gospodarske dejavnosti v tujini v skladu s predpisi države, 
v kateri se opravljajo te dejavnosti, z vlaganjem^redstev v tuja 
podjetja in poverjanjem opravljanja gospodarskih dejavnosti 
tujim pravnim osebam. 

Podjetje, banka in zavarovalna organizacija opravlja gospo- 
darske dejavnosti v tujini v mejah dejavnosti, za katero je 
vpisana v sodni register za opravljanje zunanjetrgovinskega 
prometa, če s tem zakonom ni drugače določeno. 

Gospodarska zbornica Jugoslavije sme odpirati predstavni- 
štva v tujini kot skupna predstavništva podjetij, združenih 
v Gospodarsko zbornico Jugoslavije. 

2. člen 
Z opravljanjem gospodarskih dejavnosti v tujini je po tem 

zakonu mišljeno opravljanje proizvodnih, trgovskih, storitve- 
nih, znanstveno-raziskovalnih in raziskovalno-razvojnih 
dejavnosti, bančnih in drugih finančnih poslov ter zavaroval- 
nih in pozavarovalnih poslov v skladu s predpisi države, 
v kateri se te dejavnosti oziroma posli opravljajo. 

3. člen 
Podjetje, banka in zavarovalna organizacija smejo oprav- 

ljati gospodarske dejavnosti v tujini po vpisu v ustrezni regi- 
ster, ki se vodi pri zveznem upravnem organu, pristojnem za 
ekonomske odnose s tujino. 

Zvezni upravni organ, pristojen za ekonomske odnose 
s tujino, opravi vpis v ustrezen register, če so izpolnjeni pogoji 
iz tega zakona. 

Zvezni upravni organ, pristojen za ekonomske odnose 

s tujino, mora o pisni zahtevi za vpis v sodni register iz prvega 
odstavka tega člena izdati odločbo v 30 dneh po pravilno 
vloženi zahtevi. Zoper to odločbo se ne more vložiti pritožba, 
pač pa se lahko začne upravni spor. 

4. člen 
Podjetje, banka in zavarovalna organizacija smejo samo- 

stojno in skupaj opravljati gospodarske dejavnosti v tujini. 

5. člen 
Pravice in sredstva, ki jih družbeno podjetje, banka in 

zavarovalna organizacija kot družbena sredstva vlagajo za 
opravljanje gospodarske dejavnosti v tujini in pridobivajo 
z njenim opravljanjem iz kateregakoli naslova v tujini, so 
v družbeni lastnini in jih upravljajo delavci v podjetju, banki in 
zavarovalni organizaciji, ki opravlja gospodarske dejavnosti 
v tujini. 

Razpolaganje s sredstvi iz prvega odstavka tega člena je 
pod družbenim nadzorstvom. 

II. OPRAVLJANJE GOSPODARSKIH DEJAVNOSTI 
PODJETIJ V TUJINI 
1. Ustanavljanje podjetij v tujini 

6. člen 
Za opravljanje gospodarskih dejavnosti v tujini ustanovi 

podjetje v tujini lastno podjetje, lahko pa ustanovi tudi 
mešano podjetje v tujini (v nadaljnjem besedilu: ustanovitelj). 

7. člen 
Podjetje lahko opravlja gospodarske dejavnosti v tujini, če 

zagotovi varstvo sredstev, vloženih v opravljanje teh dejavno- 
sti in nadzorstvo nad njihovim opravljanjem. 

Če so izpolnjeni pogoji iz prvega odstavka tega člena, sme 
ustanovitelj, da podjetje, ki je bilo ustanovljeno v tujini, usta- 
novi drugo podjetje v tujini, če se v tem podjetju zagotovi 
večinski delež ustanoviteljske vloge, kot ustanovitelj pristopiti 
k podjetju, ki ga je ustanovilo drugo podjetje v tujini; odkupiti 
ustanoviteljsko vlogo tuje osebe oziroma domačega podjetja 
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v podjetju v tujini in povečati svojo ustanoviteljsko vlogo 
v podjetju v tujini. 

Ustanovitelj lahko odloči, da podjetje, ki ga je ustanovilo 
v tujini, odpre predstavništvo ali ustanovi poslovno enoto v tej 
ali drugi državi, ki sta sestavni del podjetja, ki ju je ustanovilo. 

Ustanovitelj podjetja v tujini mora zveznemu upravnemu 
organu za ekonomske odnose s tujino poslati sklep organa 
upravljanja iz tretjega odstavka tega člena zaradi evidenti- 
ranja. 

Podjetje, ki je bilo ustanovljeno v tujini po tem zakonu, ne 
sme ustanoviti podjetja in predstavništva v Jugoslaviji. 

8. člen 
Za ustanovitev podjetja v tujini in povečanja ustanoviteljske 

vloge sme ustanovitelj uporabiti: 
1. devize, kupljene na enotnem deviznem tržišču, do zne- 

ska, ki je določen z odločbo zveznega organa za ekonomske 
odnose s tujino o vpisu v ustrezen register; 

2. del dobička, ustvarjenega v podjetju, ki ga je ustanovil 
v tujini; 

3. devize, ki jih s krediti pridobi v tujini v skladu z zveznim 
zakonom, ki ureja kreditne odnose s tujino; 

4. stvari in pravice, izražene v denarju. 

9. člen 
Zvezni upravni organ za ekonomske odnose s tujino vpiše 

na ustanoviteljevo zahtevo podjetje v tujini v ustrezen regi- 
ster, če ustanovitelj predloži: sklep organa upravljanja o usta- 
novitvi podjetja v tujini; pisno izjavo, da bo zagotovilo pravice 
glede razpolaganja s sredstvi ustanoviteljske vloge z vpisom 
ustanoviteljske vloge na ustanoviteljevo ime; pisno izjavo, da 
bo ustanovilo podjetje v tujini, ki je za svoje obveznosti 
odgovorno do višine vloženih sredstev oziroma da za obvez- 
nosti podjetja v tujini odgovarja ustanovitelj do višine vlože- 
nih sredstev, in dokaz, da so izpolnjeni pogoji 7. člena tega 
zakona. 

Funkcionar, ki vodi zvezni upravni organ za ekonomske 
odnose s tujino, predpiše, katere podatke mora vsebovati 
sklep organa upravljanja o ustanovitvi podjetja v tujini, in 
dokaze o izpolnjevanju pogojev iz 7. člena tega zakona. 

10. člen 
Ustanovitelj mora v enem letu od dneva, ko pošlje odločbo 

o vpisu v register iz 9. člena tega zakona, poslati zveznemu 
upravnemu organu za ekonomske odnose s tujino dokaz 
- izpisek iz registra, da je podjetje v tujini registrirano v skladu 
z izdano odločbo. 

Če ustanovitelj ne pošlje dokazov iz prvega odstavka tega 
člena v roku iz omenjenega odstavka, lahko zvezni upravni 
organ za ekonomske odnose s tujino ustanovitelju določi rok, 
ki ne sme biti daljši kot šest mesecev, da uskladi registracijo 
podjetja v tujini z izdano odločbo. 

Če ustanovitelj ne uskladi registracije v roku iz drugega 
odstavka tega člena, zvezni upravni organ za ekonomske 
odnose s tujino razveljavi odločbo o vpisu podjetja v sodni 
register iz 9. člena tega zakona. 

Ce ustanovitelj ne predloži dokazov iz prvega, drugega in 
tretjega odstavka tega člena, mora sredstva iz odločbe o vpisu 
v register iz 9. člena tega zakona vrniti v državo v 30 dneh po 
razveljavitvi zadevne odločbe. 

2. Ustanavljanje podjetij v tujini, ki se ukvarjajo 
z ustanavljanjem, upravljanjem in financiranjem 
drugih podjetij v tujini (holding podjetja) 

11. člen 
Podjetje sme ustanoviti podjetje za holding poslovanje, 

podjetje ustanovljeno v tujini, pa sme opravljati tudi holding 
poslovanje (v nadaljnjem besedilu: holding podjetje), če s tem 
prispeva k uspešnejšemu opravljanju gospodarskih dejavno- 
sti v tujini, pridobivanju ugodnejših kreditov v tujini, poveča- 
nju izvoza in boljši organizaciji omrežja v tujini. 

S holding poslovanjem so po tem zakonu mišljeni ustanav- 
ljanje, upravljanje in financiranje drugih podjetij. 

12. člen 
Podjetje sme ustanoviti holding podjetje, če izpolnjuje 

pogoje iz 9. člena tega zakona in če zagotovi več kot 50% 
ustanoviteljske vloge, s čimer zagotovi izvajanje poslovne 
politike ustanovitelja v zadevnem podjetju. 

13. člen 
Ustanovitelj holding podjetja lahko odloči, da holding 

podjetje ustanovi v isti ali drugi državi drugo podjetje, če 
ustanovitelj holding podjetja izpolnjuje pogoje iz 9. člena tega 
zakona in če v holding podjetju razpolaga s celotno ustanovi- 
teljsko vlogo oziroma če razpolaga z več kot 50% deleža 
v ustanovni vlogi podjetja, ki ustanavlja holding podjetje. 

3. Medsebojne pravice, obveznosti in 
odgovornosti ustanovitelja podjetja v tujini 

14. člen 
Organ upravljanja ustanovitelja mora določiti poslovno 

politiko in program poslovanja podjetja v tujini za vsako 
koledarsko leto in za obdobje petih let ter obravnavati poro- 
čila o njegovih rezultatih poslovanja in o izvajanju poslovne 
politike. 

15. člen 
Ustanovitelj mora za poslovanje podjetja v tujini voditi 

posebno evidenco v Jugoslaviji v skladu z zveznim zakonom, 
ki ureja vodenje knjig. 

Rezultate poslovanja podjetja v tujini ugotavlja ustanovitelj 
po zaključnem računu na koncu poslovnega leta. 

S poslovnim letom je mišljeno koledarsko leto. če se po 
predpisih države, v kateri je bilo ustanovljeno podjetje, kole- 
darsko leto ne šteje za poslovno leto, si preskrbi ustanovitelj 
prevod izpiska iz predpisa zadevne države, s katerim je dolo- 
čena doba, za katero se sestavi zaključni račun. 

16. člen 
Če podjetje v tujini izkaže izgubo po zaključnem računu po 

predpisih države, v kateri je bilo ustanovljeno, se ta izguba 
krije v skladu s predpisi zadevne države. 

17. člen 
Ustanovitelj mora poslati pristojni službi družbenega knji- 

govodstva zaključni račun podjetja v tujini, ki ga to podjetje 
izdela na podlagi predpisov države, v kateri je bilo ustanov- 
ljeno, najpozneje v 30 dneh po tem, ko ga je v zadevni državi 
potrdila organizacija za kontrolo zaključnih računov. 

Če podjetje v tujini ni dolžno poslati zaključnega računa 
organizaciji, pooblaščeni za kontrolo zaključnih računov 
v državi, kjer je bilo ustanovljeno, mora ustanovitelj ta zak- 

"Ijučni račun poslati pristojni službi družbenega knjigovodstva 
najpozneje 30 dni po poteku poslovnega leta, za katero je bil 
sestavljen zaključni račun. 

18. člen 
Ustanovitelj mora dobiček, ki ga ustvari v lastnem podjetju 

v tujini, in dobiček, ki mu pripada iz naslova delitve v meša- 
nem podjetju v tujini, ki je bil ugotovljen z zaključnim raču- 
nom po predpisih zadevne države, vnesti po poravnavi obvez- 
nosti, ki izhajajo iz predpisov zadevne države, v Jugoslaviji 
najmanj v odstotku, ki ga predpiše Zvezni izvršni svet, v roku, 
ki ne sme biti daljši kot 60 dni od dneva, ko je pooblaščena 
organizacija v tujini opravila kontrolo zaključnega računa, če 
je s predpisi zadevne države določeno, da se sme dobiček 
transferirati. 

Del dobička, ki ostane po poravnavi obveznosti iz prvega 
odstavka tega člena, sme ustanovitelj uporabiti v tujini: 

1) za povečanje ustanoviteljske vloga v podjetju v tujini, 
v katerem je bil dobiček ustvarjen, ali v drugem podjetju, ki je 
bilo ustanovljeno v tujini, v skladu s tem zakonom: 

2) za nadomestitev zmanjšane ustanoviteljske vloge, 
nastale zaradi izgube pri poslovanju, izkazane v zaključnem 
računu drugega podjetja v tujini; 

3) za ustanovitev novih podjetij in za odkup ustanoviteljske 



vloge drugih podjetij v tujini v skladu s tem zakonom; 
4) za dajanje kredita tistemu podjetju v tujini, v katerem je 

bil ustvarjen dobiček, ali drugemu podjetju v tujini za njegovo 
poslovanje v skladu z zveznim zakonom, ki ureja kreditne 
odnose s tujino. 

Dobiček, ki se po predpisih tuje države ne sme transferirati 
oziroma ki se ustvari v netransferbilni valuti, se lahko vnese 
v Jugoslavijo v blagu v skladu s predpisi, ki urejajo zunanjetr- 
govinski promet, ali se uporabi kot ustanoviteljska vloga ozi- 
orma kot kredit podjetju v tujini. 

Ustanovitelj mora o uporabi dela dobička iz drugega in 
tretjega odstavka tega člena obvestiti zvezni upravni organ, za 
ekonomske odnose s tujino v rokih iz prvega odstavka tega 
člena, da bi se nastale spremembe vpisale v ustrezni register. 

Podjetje, ki se ukvarja z znanstvenoraziskovalno in razisko- 
valno-razvojno dejavnostjo, mora znanstvenoraziskovalne in 
raziskovano-razvojne izsledke, ustvarjene pri poslovanju 
podjetij, ustanovljenih v tujini, vnesti v Jugoslavijo. 

Dokaz o vnosu dobička iz prvega odstavka tega člena 
v Jugoslavijo mora ustanovitelj poslati zveznemu upravnemu 
organu za ekonomske odnose s tujino v 15 dneh po vnosu 
tega dobička v Jugoslavijo. 

19. člen 
Sredstva, s katerimi poslujejo podjetja v tujini, se ne smejo 

uporabiti za namene, ki niso materialni stroški in ne drugi 
izdatki pri poslovanju podjetja, in ne za druga plačila ustano- 
vitelja, ki ne izhajajo iz medsebojnih dolžniško-upniških raz- 
merij iz naslova ustanovitve podjetja, kreditnih odnosov in 
opravljenega prometa blaga in storitev. 

4. Prenehanje podjetja v tujini 

20. člen 
Podjetje v tujini lahko preneha po sklepu ustanovitelja, po 

tem zakonu in po predpisih države, v kateri je bilo ustanov- 
ljeno, ustanovitelj pa lahko sprejme sklep o umiku sredstev iz 
mešanega podjetja in o prodaji podjetja v tujini. V teh prime- 
rih mora ustanovitelj začeti postopek za likvidacijo podjetja 
oziroma postopek za umik sredstev iz mešanega podjetja, 
določiti mora rok trajanja tega postopka in o tem obvestiti 
zvezni upravni organ za ekonomske odnose s tujini. 

Po končanem postopku za likvidacijo podjetja v tujini mora 
ustanovitelj sestaviti likvidacijsko bilanco, ki jo mora sprejeti 
njegov organ upravljanja. 

Ustanovitelj mora v 60 dneh po sprejetju bilance iz drugega 
odstavka tega člena poslati likvidacijsko bilanco pristojni 
banki in službi družbenega knjigovodstva ter o tem obvestiti 
zvezni upravni organ za ekonomske odnose s tujino, ki bo 
razveljavil odločbo o vpisu podjetja v tujini v register. 

21. člen 
Ustanovitelj mora v 90 dneh po sprejetju likvidacijske 

bilance iz tretjega odstavka 20. člena tega zakona vsa sred- 
stva likvidirnega podjetja vnesti oziroma uvoziti v Jugoslavijo. 

Sredstva iz prvega odstavka tega člena v naturalni obliki se 
smejo prosto uvoziti, če so bila kupljena v tujini in če so bila 
v tujini v uporabi za opravljanje gospodarskih dejavnosti 
v tujini. 

Pravice do uporabe patentov, licenc, tehničnih zboljšav in 
drugih pravic, ki so vložene v skladu z dejavnostjo podjetja, 
ustanovljenega v tujini, se prenesejo na ustanovitelja. 

Sredstva tujega izvora v naturalni obliki se smejo uvoziti 
v Jugoslavijo iz naslova zmanjšanega obsega poslovanja 
podjetja v tujini, na podlagi dovoljenja zveznega upravnega 
organa za ekonomske odnose s tujino, ki nadomešča pravico 
do uvoza iz naslova kontingenta, dovoljenja in soglasja, izda 
pa se, če ustanovitelj dokaže, da so se ta sredstva uporabljala 
v podjetju v tujini najmanj šest mesecev od dneva nakupa. 

Sredstva v naturalni obliki, ki so bila proizvedena v podjetju 
v tujinj, smejo v primeru uvedbe likvidacijskega postopka ali 
zmanjšanja obsega poslovanja podjetja v tujini vnesti v Jugo- 
slavijo na podlagi dovoljenja, danega v smislu četrtega 
odstavka tega člena. 
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22. člen 
Zvezni upravni organ, pristojen za ekonomske odnose 

s tujino, razveljavi odločbo o vpisu podjetja v tujini v register: 
1) če podjetje v tujini ne opravlja dejavnost, za katero je bilo 

ustanovljeno; 
2) če ustanovitelj ne omogoči pristojnemu organu kontrole 

materialno-finančnega poslovanja in ne zagotovi dokumenta- 
cije v skladu s predpisi; 

3) če se s predpisi tuje države trajno odpravi možnost za 
transfer dobička; 

4) če mora podjetje prenehati po predpisih tuje države; 
5) če ne transferira dobička. 
Ustanovitelj podjetja v tujini, diplomatsko-konzularna pred- 

stavništva, predstavništva Gospodarske zbornice Jugoslavije 
in organi inšpekcije in kontrole morajo v mejah svoje pristoj- 
nosti obveščati zvezni upravni organ za ekonomske odnose 
s tujino o dejstvih iz prvega odstavka tega člena. 

Ustanovitelj mora začeti postopek za likvidacijo podjetja 
v tujini v 30 dneh po prejemu odločbe iz prvega odstavka tega 
člena in zveznemu upravnemu organu za ekonomske odnose 
s tujino v naslednjih 30 dneh predložiti dokaz, da je začel 
likvidacijski postopek in da je ravnal po 21. členu tega zakona. 

23. člen 

Če več ustanoviteljev sprejme sklep o spojitvi, pripo- 
jitvi ali ločitvi podjetja v tujini, morajo o tem obvestiti 
zvezni upravni organ za ekonomske odnose s tujino ter 
z obvestilom poslati sklep organa upravljanja, s kate- 
rim so ugotovljene vse spremembe, nastale s to spoji- 
tvijo, pripojitvijo oziroma ločitvijo, zaradi spremembe 
v registru podjetja v tujini. 

24. člen 
Ustanovitelju se sme dovoliti mirovanje poslovanja podjetja 

v tujini, če podjetje začasno ne more opravljati svoje dejavno- 
sti zaradi vojnega stanja ali izrednih razmer v državi, kjer je 
bilo ustanovljeno. 

Dovoljenje iz prvega odstavka tega člena da zvezni upravni 
organ, pristojen za ekonomske odnose s tujino, na podlagi 
mnenja diplomatskega oziroma konzularnega predstavništva 
Socialistične federativne republike Jugoslavije v zadevni dr- 
žavi. 

5. Predstavništva, poslovne enote in poslovalnice 
vtujini 

25. člen 
Podjetje sme odpreti predstavništvo in ustanoviti poslovno 

enoto ter drugo obliko opravljanja gospodarskih dejavnosti 
v tujini. 

Če predstavništvo oziroma poslovna enota, ustanovljena 
v tujini, odpre poslovalnico v isti državi, mora ustanovitelj 
poslati zveznemu upravnemu organu za ekonomske odnose 
s tujino sklep organa upravljanja o odpiranju te poslovalnice 
zaradi evidentiranja v 30 dneh od dneva, ko je bil sprejet. 
Poslovalnica je sestavni del predstavništva ali poslovne enote 
v isti državi. 

Predstavništvo, poslovna enota in druga oblika opravljanja 
gospodarskih dejavnosti v tujini je sestavni del podjetja, ki jih 
je ustanovilo, nima statusa pravne osebe, opravlja delo po 
nalogu ustanovitelja in mu poroča o svojem delu v skladu 
s sklepom pristojnega organa ustanovitelja. 

Zaradi skupnega in enotnega nastopa v tujini lahko skupna 
podjetja in druge oblike združevanja, ki so vpisane v sodni 
register za opravljanje poslov zunanjetrgovinskega prometa, 
odprejo skupno predstavništvo in poslovno enoto v tujini, če 
so jih članice pooblastile, da odpirajo predstavništva oziroma 
ustanavljajo poslovne enote v tujini. 

26. člen 
Zvezni upravni organ za ekonomske odnose s tujino na 

zahtevo podjetja, ki odpirajo predstavništvo oziroma ustanav- 
lja poslovno enoto v tujini, vpiše le-te v ustrezen register, če 
podjetje pošlje sklep organa upravljanja o odpiranju predstav- 
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ništva oziroma ustanovitvi poslovne enote v tujini in pregled 
stroškov poslovanja tega predstavništva oziroma poslovne 
enote za naslednje tri leta. 

27. člen 
če podjetje, ki je odprlo predstavništvo oziroma ustanovilo 

poslovno enoto v tujini, sprejme sklep o prenehanju predstav- 
ništva oziroma poslovne enote v tujini, mora v 30 dneh po 
njihovem prenehanju obvestiti o tem zvezni upravni organ za 
ekonomomske odnose s tujino, ki izda odločbo o črtanju 
predstavništva oziroma poslovne enote in ustreznega regi- 
stra. 

Zvezni upravni organ za ekonomske odnose s tujino izda 
odločbo o črtanju predstavništva oziroma poslovne enote iz 
ustreznega registra tudi, kadar ugotovi, da je izpolnjen kak 
pogoj iz 1., 2. in 4. točke prvega odstavka 22. člena tega 
zakona. 

6. Odpiranje delovnih enot za izvajanje 
investicijskih del v tujini in opravljanje drugih 
storitev 

28. člen 
Podjetje, ki izvaja investicijska dela v tujini, sme za potrebe 

teh del odpreti delovno enoto v tujini (obrat, gradbišče ipd.). 
Delovna enota za izvajanje investicijskih del v tujini je 

sestavni del podjetja, ki jo je odprlo, nima statusa pravne 
osebe in opravlja delo po nalogu ustanovitelja. 

Delovna enota za izvajanje investicijskih del v tujini se 
odpre na podlagi sklepa organa upravljanja, ki izvaja investi- 
cijska dela v tujini in v katerem so določene njene pravice, 
obveznosti in odgovornosti. 

Delovna enota za opravljanje investicijskih del v tujini sme 
opravljati delo za vsa podjetja, ki izpolnjujejo sklenjene 
pogodbe o izvajanju investicijskih del v tujini. 

Delovno enoto v tujini smejo odpirati tudi skupna podjetja 
in druge oblike združevanja podjetja za izvajanje investicij- 
skih del v tujini, če so s tujimi naročniki sklenili pogodbe 
o izvajanju investicijskih del v tujini. 

Delovno enoto iz drugega odstavka tega člena sme odpreti 
tudi zunanjetrgovinsko podjetje, če je sklenilo s tujim sopo- 
godbenikom pogodbo o izvajanju investicijskih del oziroma 
opravljanju drugih storitev v tujini. 

Podjetje mora zaradi evidentiranja obvestiti zvezni upravni 
organ za ekonomske odnose s tujino o odpiranju oziroma 
prenehanju delovne enote. 

7. Poverjanje opravljanja gospodarskih 
dejavnosti tujim pravnim osebam 

29. člen 
Podjetje sme tuji pravni osebi poveriti zastopniške posle, 

prodajo blaga s konsignacijskega skladišča in servisno 
službo samo na podlagi pisno sklenjene pogodbe: 

30. člen 

Podatki iz pogodbe iz 29. člena tega zakona so uradna 
tajnost. 

Podjetje mora pogodbo iz 29. člena tega zakona predložiti 
zaradi evidentiranja Gospodarski zbornici Jugoslavije v 30 
dneh po njeni sklenitvi. 

Gospodarska zbornica Jugoslavije mora kopijo odločbe 
o evidentiranju pogodbe iz prvega odstavka tega člena poslati 
zveznemu upravnemu organu za ekonomske odnose s tujino. 

8. vlaganje sredstev v tuja podjetja 

31. člen 
Podjetje sme vlagati sredstva v tuje podjetje. 
Sredstva se v tuje podjetje vlagajo na podlagi pisno skle- 

njene pogodbe. 
S pogodbo o vlaganju sredstev v tuje podjetje se določijo 

predvsem: cilj vlaganja, namem, pogoji in način uporabe teh 
sredstev, znesek sredstev, ki ga vlaga podjetje iz prvega 

odstavka tega člena, način delitve dobička, pogoji, način in 
roki vračila vrednosti vloženih sredstev, medsebojne obvez- 
nosti v zvezi s prevzemom rizika, sestava in pristojnost skup- 
nega organa poslovanja ter način njegove izvolitve, način 
reševanja medsebojnih sporov in prenehanje pogodbe. 

Zvezni upravni organ, pristojen za ekonomske odnose 
s tujino, vpiše pogodbo o vlaganju sredstev v tuje podjetje 
v ustrezni register v skladu z določbami tega zakona, ki se 
nanašajo na vpis podjetja v tujini v register. 

V tuje podjetje se smejo vlagati: oprema, pravice do 
patenta, licence in tehnične izboljšave ter druge pravice, ki 
pomenijo osnovna sredstva, izražena v denarju. 

Ne glede na peti odstavek tega člena se smejo v tuje 
podjetje vlagati tudi devize, kupljene na enotnem deviznem 
tržišču, do zneska, ki je določen v odločbi iz četrtega 
odstavka tega čfena. 

32. člen 
Določbe 20. do 22. člena tega zakona, ki se nanašajo na 

prenehanje podjetja, ustanovljenega v tujini in umik sredstev 
domačih podjetij iz podjetja v tujini, se smiselno uporabljajo 
tudi za prenehanje pogodbe o vlaganju in umiku sredstev iz 
tega naslova. 

III. OPRAVLJANJE BANČNIH IN FINANČNIH 
POSLOV V TUJINI 

1. Ustanavljanje bank in drugih finančnih 
organizacij v tujini 

33. člen 
Banka, pooblaščena za opravljanje plačilnega prometa in 

kreditnih poslov s tujino, sme sama ali z drugimi bankami, 
pooblaščenimi za opravljanje plačilnega prometa in kreditnih 
poslov s tujino (v nadaljnjem besedilu: banka ustanoviteljica) 
ustanoviti lastno banko ali drugo finančno organizacijo, usta- 
noviti pa sme tudi mešano banko oziroma drugo finančno 
organizacijo v tujini. 

Banka ustanoviteljica sme ustanoviti v tujini banko ali 
drugo finančno organizacijo, ki je za svoje obveznosti odgo- 
vorna samo s sredstvi, vloženimi v to banko oziroma finančno 
organizacijo, in če zagotovi varstvo sredstev, vloženih v usta- 
novitev banke ali druge finančne organizacije, in nadzorstvo 
nad poslovanjem te banke oziroma druge finančne organiza- 
cije. 

Za ustanovitev banke in druge finančne organizaceije 
v tujini sme banka ustanoviteljica uporabljati devize do zne- 
ska, določenega z odločbo. 

34. člen 
Zvezni upravni organ za ekonomske odnose s tujino vpiše 

na zahtevo banke ustanoviteljice banko oziroma drugo 
finančno organizacijo v tujini v ustrezen register, če banka 
ustanoviteljica predloži: dokaze, da so podjetja - ustanovitelji 
banke, sprejeli sklep o ustanovitvi banke oziroma druge 
finančne organizacije v tujini, pisno izjavo, da bo zagotovila 
pravico glede razpolaganja s sredstvi ustanoviteljske vloge 
- z vpisom ustanoviteljske vloge na ime ustanoviteljice, pisno 
izjavo, da bo v tujini ustanovila banko oziroma drugo 
finančno organizacijo, ki je za svoje obveznosti odgovorna do 
višine vloženih sredstev oziroma da je banka - ustanoviteljica 
za obveznosti v tujini odgovorna do višine vloženih sredstev, 
in mnenj zveznega upravnega organa za finance in Narodne 
banke Jugoslavije. 

Funkcionar, ki vodi zvezni upravni organ za ekonomske 
odnose s tujino, predpiše, katere podatke mora, vsebovati 
sklep organa upravljanja o ustanovitvi banke in druge 
finančne organizacije v tujini. 

Odločba o vpisu mešane banke v tujini v register se izda, če 
banka ustanoviteljica zagotovi s pogodbo s tujo banko ali 
drugo tujo osebo izpolnitev pogojev iz tega člena in če ima 
tuja banka ugodno boniteto. 
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2- Predstavništva in poslovne enote bank v tujini 

35. člen 
Banka ustanoviteljica sme odpreti v tujini predstavništvo in 

ustanoviti poslovno enoto, ki sta sestavni del banke, ki ju je 
odprla oziroma ustanovila in opravljata posle izključno po 
njenem nalogu. 

Zaradi zbiranja hranilnih vlog sme banka ustanoviteljica 
v isti ali drugi državi odpirati informativne urade, ki so 
sestavni del njenega predstavništva v tujini. 

36. člen 
Zvezni upravni organ za ekonomske odnose s tujino vpiše 

na zahtevo banke ustanoviteljice predstavništvo oziroma 
poslovno enoto v tujini v ustrezni register, če banka ustanovi- 
teljica predloži dokaze, da je organ upravljanja banke ustano- 
viteljice sprejel sklep o odpiranju predstavništva oziroma 
ustanovitvi poslovne enote v tujini. 

37. člen 
Za banke oziroma druge finančne organizacije, predstavni- 

štva in poslovne enote banke ustanoviteljice v tujini se smi- 
selno uporabljajo 9. in 10. člen, 14. do 24. člen ter 26. in 27. 
člen tega zakona. 

IV. OPRAVLJANJE POSLOV ZAVAROVANJA 
IN POZA VAROVANJA V TUJINI 

1 Ustanavljanje organizacij za zavarovanje 
in pozavarovanje v tujini 

38. člen 
Za opravljanje nalog premoženjskega in osebnega zavaro- 

vanja, pozavarovanja in posredovanja pri zavarovanju sme 
zavarovalna organizacija sama ali z drugo zavarovalno orga- 
nizacijo ustanoviti v tujini lastno ali mešano zavarovalno ali 
pozavarovalno organizacijo. 

Zavarovalna organizacija sme ustanoviti v tujini zavaro- 
valno oziroma pozavarovalno organizacijo, ki je za svoje 
obveznosti odgovorna samo s sredstvi, vloženimi v to zavaro- 
valno oziroma pozavarovalno organizacijo v tujini. 

Za ustanovitev zavarovalne oziroma pozavarovalne organi- 
zacij v tujini sme zavarovalna organizacija uporabljati devize 
v skladu s predpisi, ki urejajo devizno poslovanje. 

Sklep o ustanovitvi zavarovalne oziroma pozavarovalne 
organizacije v tujini sprejme organ upravljanja zavarovalne 
organizacije. 

2. Predstavništva v tujini 

39. člen 
Zavarovalna organizacija sme za opravljanje nalog v zvezi 

s premoženjskim in osebnim zavarovanjem in pozavarova- 
njem odpreti v tujini predstavništvo. 

40. člen 
Za ustanovitev, poslovanje, prenehanje in druge statusne 

spremembe zavarovalne oziroma pozavarovalne organizacije 
v tujini ter za odpiranje, delo in prenehanje prestavništev 
zavarovalnih organizacij v tujini se smiselno uporabljajo 
določbe tega zakona, ki se nanašajo na ustanovitev bank in 
drugih finančnih organizacij v tujini. 

V. VAROVANJE UGLEDA PRI OPRAVLJANJU 
GOSPODARSKIH DEJAVNOSTI V TUJINI 

41. člen 
Zvezni upravni organ za ekonomske odnose s tujino sme 

podjetju, banki ali zavarovalni organizaciji, ki opravljajo 
gospodarsko dejavnost v tujini, na podlagi pravnomočnih 
sodb pristojnih sodišč oziroma dokončnih določb častnega 

razsodišča pri Gospodarski zbornici Jugoslavije izreči enega 
ali več ukrepov, in sicer: 

1) pisni opomin z opozorilom, da bo ob ponovljeni kršitvi 
predpisov o opravljanju gospodarskih dejavnosti v tujini izre- 
čen strožji ukrep; 

2) prepoved opravljanja vseh ali posameznih oblik gospo- 
darskih dejavnosti v tujini oziroma v posameznih državah; 

3) prepoved posameznim osebam, da opravljajo delo v vseh 
ali posameznih oblikah gospodarskih dejavnosti v tujini ozi- 
roma v posameznih državah; 

4) enega ali več ukrepov, predpisanih z zakonom, ki ureja 
zunanjetrgovinski promet. 

Ukrepi prepovedi iz prvega odstavka tega člena se izrečejo 
na način in po postopku, predpisanima z zakonom, ki ureja 
zunanjetrgovinski promet. 

42. člen 
Delavec podjetja, banke in zavarovalne organizacije je vsak 

delavec, zastopnik, pooblaščenec in prokurist ter druga 
oseba, ki v imenu podjetja, banke in zavarovalne organizacije 
opravlja dela in naloge gospodarskih dejavnosti v tujini. 

43. člen 
Z nelojalno konkurenco je po tem zakonu mišljeno: 
1) Če podjetje, banka in zavarovalna organizacija na račun 

drugega podjetja, banke in zavarovalne organizacije zagotovi 
ugodnejši položaj pri opravljanju gospodarskih dejavnosti 
v tujini in s tem škoduje temu podjetju, banki in zavarovani 
organizaciji; 

2) Če podjetje, banka in zavarovalna organizacija pri oprav- 
ljanju gospodarskih dejavnosti v tujini ravna v nasprotju 
s sklenjenim samoupravnim sporazumom o organiziranem 
nastopu, s čimer škoduje podpisnikom samoupravnega spo- 
razuma ali družbeni skupnosti. 

Podjetje, banka in zavarovalna organizacija, za katero se 
dvomi, da je storila dejanje nelojalne konkurence, mora na 
zahtevo zveznega upravnega organa za ekonomske odnose 
s tujino poslati potrebno dokumentacijo. 

Za dejanja, ki pomenijo nelojalno konkurenco, sprejme 
zvezni upravni organ za ekonomske odnose s tujino ustrezne 
ukrepe, določene z zakonom. 

44. člen 
Če je podjetje, banka ali zavarovalna organizacija kazno- 

vana za gospodarski prestopek ali če ji častno razsodišče pri 
Gospodarski zbornici Jugoslavije izreče določen ukrep 
v zvezi s poslovanjem njenega podjetja, banke oziroma 
poslovne enote ali predstavništva v tujini, izreče zvezni 
upravni organ za ekonomske odnose s tujino ustrezne 
ukrepe, določene z zakonom, ki jih mora uporabiti tudi za 
svoje podjetje, banko, poslovno enoto oziroma predstavni- 
štvo v tujini, če je to določeno v odločbi o njihovem izreku, 
oziroma izda določbo o prenehanju veljavnosti dovoljenja, 
danega na podlagi tega zakona, in to podjetje, banko, 
poslovno enoto oziroma predstavništvo izbriše iz ustreznega 
registra. 

VI. KONTROLA IN SPREMLJANJE OPRAVLJANJA 
GOSPODARSKIH DEJAVNOSTI V TUJINI 

45. člen 
Opravljanje gospodarskih dejavnosti v tujini kontrolirajo 

zvezni upravni organi, pristojni za inšpekcijske zadeve, služba 
družbenega knjigovodstva, Narodna banka Jugoslavije in 
zvezni upravni organ za ekonomske odnose s tujino v mejah 
pooblastil, določenih z zveznim zakonom. 

Zvezni upravni organ za ekonomske odnose s tujino ugo- 
tavlja, ali so izpolnjeni pogoji, predpisani s tem zakonom, za 
ustanavljanje podjetij, bank in drugih oblik opravljanja gospo- 
darskih dejavnosti v tujini, ali so izpolnjeni pogoji za preneha- 
nje podjetja podjetij, bank in drugih oblik opravljanja gospo- 
darskih dejavnosti v tujini in ali se z opravljanjem gospodar- 
skih dejavnosti v tujini uresničujejo cilji, zaradi katerih se 
opravljajo te dejavnosti. 

Narodna banka Jugoslavije kontrolira poslovanje bank, dru- 
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gih finančnih organizacij, zavarovalnih organizacij, njihovih 
poslovnih enot in predstavništev, ustanovljenih v tujini. 

Zvezni devizni inšpektorat in zvezna tržna inšpekcija kon- 
trolirata poslovanje podjetij, ki opravljajo gospodarske dejav- 
nosti v tujini, v skladu s pristojnostmi, določenimi z zakonom. 

Služba družbenega knjigovodstva v okviru kontrole finanč- 
nega in materialnega poslovanja uporabnikov družbenih 
sredstev kontrolira zaključne račune podjetij, bank in zavaro- 
valnih organizacij, ki opravljajo gospodarske dejavnosti 
v tujini, ter bilance podjetij, bank, zavarovalnih in pozavaro- 
valnih organizacij, ustanovljenih v tujini, in opravlja druga 
dela v zvezi s kontrolo uporabljanja družbenih sredstev pri 
opravljanju gospodarskih dejavnosti v tujini v skladu z zvez- 
nim zakonom ter na podlagi zaključnega računa pripravi 
poročilo o finančnem poslovanju podjetij in drugih oblik 
opravljanja gospodarskih dejavnosti v tujini. 

Če pristojni organi in organizacije pri kontroli ugotovijo 
nezakonitost pri opravljanju gospodarskih dejavnosti v tujini, 
izdajo odločbo, v kateri odredijo, da se ugotovljene nezakoni- 
tosti ali nepravilnosti odpravijo, določijo rok, v katerem se 
mora to opraviti, in sprejmejo tudi druge ukrepe, določene 
z zveznim zakonom. 

Če se utemeljeno dvomi, da določeno dejanje vsebuje 
znake kaznivega dejanja, gospodarskega prestopka ali prekr- 
ška, mora inšpektor vložiti ovadbo pri organu, pristojnem za 
uvedbo ustreznega postopka, ali sam izdati odločbo o prekr- 
šku, če je za to pooblaščen z zakonom. 

46. člen 
Zaradi kontrole in spremljanja opravljanja gospodarskih 

dejavnosti v tujini morajo podjetje, banka in zavarovalna orga- 
nizacija, ki opravljajo te dejavnosti, zveznemu upravnemu 
organu, pristojnemu za ekonomske odnose s tujino, na nje- 
govo zahtevo pravočasno pošiljati popolno in točno doku- 
mentacijo in podatke o poslovanju oblik, po katerih opravljajo 
gospodarske dejavnosti v tujini. 

47. člen 
Podjetje, banka in zavarovalna organizacija morajo zagoto- 

viti, da se zaključni račun - bilanca podjetja, banke, zavaro- 
valne in pozavarovalne organizacije v tujini, ki se pošlje na 
vpogled pooblaščeni organizaciji, ki opravlja revizijo zaključ- 
nega računa po predpisih države, kjer so bili ustanovljeni, 
hkrati pošlje tudi službi družbenega knjigovodstva, poročilo 
o opravljeni reviziji zaključnega računa z bilanco, ki je preve- 
dena v enega izmed jezikov narodov Jugoslavije, pa poslati tej 
službi v 30 dneh po opravljeni reviziji. 

Če je podjetje v tujini ustanovilo holding podjetje, mora 
ustanovitelj holding podjetja poslati konsolidirano bilanco do 
30. junija tekočega leta za predhodno leto in bilance vsakega 
podjetja, ki ga je ustanovilo holding podjetje. 

48. člen 
Podjetje, banka in zavarovalna organizacija morajo kontro- 

lirati poslovanje podjetij in drugih oblik združevanja, po kate- 
rih opravljajo gospodarske dejavnosti v tujini. 

Pri kontroli iz prvega odstavka tega člena obravnava organ 
upravljanja podjetja, banke ali zavarovalne organizacije zak- 
ljučni račun in in poročila o poslovanju svojih podjetij in 
drugih oblik združevanja pri opravljanju gospodarskih dejav- 
nosti v tujini. 

49. člen 
Podjetje, banka in zavarovalna organizacija, ki opravljajo 

gospodarsko dejavnost v tujini, morajo v skladu s tem zako- 
nom omogočiti organom, pooblaščenim za devizno kontrolo 
in za revizijo materialno-finančnega poslovanja, vpogled 
v poslovanje podjetij, bank in drugih oblik, po katerih oprav- 
ljajo gospodarske dejavnosti v tujini, in jim na njihovo zahtevo 
dati na razpolago ali poslati potrebno dokumentacijo in 
potrebne podatke ter zagotoviti pogoje za opravljanje te kon- 
trole. 

VII. KAZENSKE DOLOČBE 

1. Kazniva dejanja 
50. člen 

Z zaporom od šestih mesecev do petih let se kaznuje 
odgovorna oseba v podjetju, banki ali zavarovalni organiza- 
ciji, ki v nasprotju s predpisi v imenu svojega ali drugega 
podjetja, banke ali zavarovalne organizacije ustanovi v tujini 
podjetje, banko, drugo finančno organizacijo, zavarovalno ali 
pozavarovalno organizacijo, predstavništvo ali poslovno 
enoto ali vloži sredstva v tuje podjetje ali zaupa posle tuji 
osebi. 

S kaznijo iz prvega odstavka tega člena se kaznuje tudi 
odgovorna oseba v podjetju, banki ali zavarovalni organiza- 
ciji, ki gospodarske dejavnosti v tujini ne opravlja v skladu 
s predpisi, če ne zagotovi, da se družbena sredstva, vložena 
v ustanovitev, uporabljajo v skladu z njihovim namenom, ali 
če onemogoči kontrolo njihove uporabe. 

Če je zaradi dejanja iz prvega in drugega odstavka tega 
člena nastala velika premoženjska škoda, se storilec kaznuje 
z zaporom od enega do desetih let. 

2. Gospodarski prestopki 

51. člen 
Podjetje, banka ali zavarovalna organizacija se kaznuje za 

gospodarski prestopek z denarno kaznijo od 4,500.000 do 
45,000.000 dinarjev: 

1) če opravlja gospodarsko dejavnost v tujini brez odločbe 
o vpisu v register, ki jo je izdal zvezni upravni organ za 
ekonomske odnose s tujino (prvi odstavek 3. člena); 

2) če za ustanovitev podjetja v tujini in povečanje ustanovne 
vloae uporablja sredstva, ki niso predvidena s tem zakonom 
(8. člen); 

3) če v 60 dneh po opravljeni kontroli zaključnega računa 
v tujini ne vnese v Jugoslavijo dobička najmanj v odsttoku, ki 
ga predpiše Zvezni izvršni svet (prvi odstavek 18. člena); 

4)če ob prenehanju podjetja ali banke ali drugih statusnih 
spremembah banke ali druge finančne organizacije, predstav- 
ništva in poslovne enote banke v tujini oziroma ob umiku 
sredstev iz mešanega podjetja ali mešane banke v tujini ozi- 
roma ob prodaji podjetja v tujini drugi osebi ne izvede 
postopka in ne sprejme drugih ukrepov, predpisanih s tem 
zakonom, ali če nadaljuje delo tudi po izbrisu iz registra (20. 
člen, tretji odstavek 22. člena, drugi odstavek 27. člena, 37. in 
40. člen); 

5) če v 90 dneh po sprejetju likvidacijske bilance vseh 
sredstev likvidiranega podjetja ne vnese oziroma ne uvozi 
v Jugoslavijo ali vseh sredstev podjetja v tujini v naturalni 
obliki, ki so bila kupljena v tujini, ne uvozi v Jugoslavijo 
oziroma če jih uvozi brez dovoljenja zveznega upravnega 
organa za ekonomske odnose s tujino, če je treba to dovolje- 
nje preskrbeti (21. člen); 

6) če ob prenehanju pogodbe o vlaganju ali umiku sredstev 
iz tega naslova ne izvede postopka in ne sprejme drugih 
ukrepov, predpisanih s tem zakonom (32. člen). 

Z denarno kaznijo od 250.000 do 2,500.000 dinarjev se 
kaznuje za gospodarski prestopek tudi odgovorna oseba 
v podjetju, banki in zavarovalni organizaciji, ki stori dejanje iz 
prvega odstavka tega člena. 

3. Prekrški \ 
52. člen 

Podjetje, banka ali zavarovalna organizacija se kaznuje za 
prekršek z denarno kaznijo od 450.000 do 4.500.000 dinarjev: 

1) če zveznemu upravnemu organu za ekonomske odnose 
s tujino ne pošlje sklepa organa upravljanja o tem, da je 
podjetje v tujini ustanovilo predstavništvo v isti ali drugi državi 
(četrti odstavek 7. člena); 

2) če pristojni službi družbenega knjigovodstva ne pošlje 
zaključnega računa v 30 dneh po poteku poslovnega leta, za 
katero je bil sestavljen zaključni račun, ki ga sestavi po pred- 
pisih države, v kateri je bilo podjetje ustanovljeno (17. člen); 

3) če zveznega upravnega organa za ekonomske odnose 
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s tujino ne obvesti, ali k obvestilu ne priloži sklepa organa 
upravljanja o spojitvi, pripojitvi ali delitvi podjetja v tujini (23. 
člen); 

4) če dovoli, da poslovanje podjetja v tujini miruje brez 
dovoljenja zveznega upravnega organa za ekonomske 
odnose s tujino (drugi odstavek 24. člena); 

5) če sprejme sklep o prenehanju predstavništva ali 
poslovne enote v tujini, o tem pa v 30 dneh po prenehanju ne 
obvesti zveznega upravnega organa za ekonomske odnose 
s tujino (prvi odstavek 27. člena); 

6) če pogodbo o poverjanju opravljanja gospodarske dejav- 
nosti tujim osebam ne predloži v 30 dneh po njeni sklenitvi 
Gospodarski zbornici Jugoslavije (drugi odstavek 30. člena); 

7) če zveznemu upravnemu organu za ekonomske odnose 
s tujino na njegovo zahtevo ne pošlje pravočasno popolne in 
točne dokumentacije ter podatkov, predpisanih s tem zako- 
nom, in predpisi, izdanimi na njegovi podlagi (46. člen); 

8) če v 30 dneh po opravljeni reviziji pristojni službi družbe- 
nega knjigovodstva ne pošlje zaključnega računa - bilance 
podjetja, banke, poslovne enote in zavarovalne ali pozavaro- 
valne organizacije v tujini ali poročila o opravljeni reviziji 
zaključnega računa z bilanco ali ne pošlje konsolidarne 
bilance in bilance vsakega podjetja, ki je ustanovilo holding 
podjetje (47. člen); 

9) če pri kontroli pristojnim organom ne omogoči, da obrav- 
navajo periodični obračun, zaključni račun in poročilo 
o opravljanju gospodarskih dejavnosti v tujini ali če organom, 
pristojnim za opravljanje devizne kontrole in za revizijo mate- 
rialno-finančnega poslovanja ne omogoči vpogleda v poslo- 
vanje ali ne da na razpolago potrebne dokumentacije in ne 
zahtevanih podatkov ali če ne zagotovi potrebnih pogojev za 
opravljanje kontrole poslovanja v tujini (49. člen). 

Z denarno kaznijo od 100.000 do 1,000.000 dinarjev se 
kaznuje za prekršek tudi odgovorna oseba v podjetju, banki in 
zavarovalni organizaciji, ki stori dejanje iz prvega odstavka 
tega člena. 

53. člen 
Za gospodarski prestopek iz 51. člena tega zakona lahko 

pristojno sodišče izreče podjetju, banki oziroma zavarovalni 
organizaciji varstveni ukrep prepovedi opravljanja ene ali več 
oblik opravljanja gospodarske dejavnosti v tujini ali v dolo- 
čeni državi za čas od šestih mesecev do pet let. 

Odgovorni osebi v podjetju, banki ali zavarovalni organiza- 
ciji se lahko za gospodarski prestopek iz 51. člena tega 
zakona poleg denarne kazni izreče tudi varstveni ukrep pre- 
povedi opravljanja del, za katera so potrebna posebna poo- 
blastila in odgovornosti ter drugih strokovnih del v zvezi 
z opravljanjem gospodarskih dejavnosti v tujini za čas od 
šestih mesecev do pet let. 

54. člen 
Postopek za prekrške iz tega zakona vodi na prvi stopnji 

Zvezni devizni inšpektorat. 
O pritožbi zoper odločbo Zveznega deviznega inšpektorata 

odloča Zvezni senat za prekrške. 

55. člen 
Postopek za prekršek iz tega zakona se ne more začeti, če 

so od dneva, ko je bil prekršek storjen, minila tri leta. 

4. Pravne posledice obsodbe 

56. člen 
V podjetju, banki ali zavarovalni organizaciji, ki se ukvarjajo 

z opravljanjem gospodarskih dejavnosti v tujini, posli zuna- 
njetrgovinskega prometa v državi ali posli v zvezi s tem, 
zadevnih poslov ne sme opravljati oseba, ki je naklepno 
storila kaznivo dejanje zoper temelje socialistične samou- 

pravne družbene ureditve in varnosti Socialistične federativne 
republike Jugoslavije, zoper oborožene sile Socialistične 
federativne republike Jugoslavije, zoper človečnost ali med- 
narodno pravo, zoper ugled Socialistične federativne repu- 
blike Jugoslavije ali tuje države ali mednarodne organizacije, 
zoper pravice samoupravljanja in zoper gospodarstvo in enot- 
nost jugoslovanskega tržišča ali kaznivo dejanje, ki je dolo- 
čeno s tem zakonom, za katero je bila pravnomočno obsojena 
na kazen zapora najmanj šestih mesecev. 

Za osebo, ki je naklepno storila kaznivo dejanje zoper 
gospodarstvo, zoper družbeno lastnino ali druge družbene 
vrednote ali zoper uradne dolžnosti nastopi prepoved iz 
prvega odstavka tega člena, če je bila za tako kaznivo dejanje 
pravnomočno obsojena na kazen zapora najmanj enega leta. 

Za osebo, ki je naklepno storila drugo kaznivo dejanje, 
razen kaznivih dejanj iz prvega in tretjega odstavka tega 
člena, nastopi prepoved iz prvega odstavka tega člena, če je 
bila za to dejanje pravnomočno obsojena na kazen zapora 
najmanj treh let. 

Prepoved za osebo iz prvega in tretjega odstavka tega člena 
traja deset let, za osebo iz prvega odstavka tega člena pa pet 
let od dneva prestane, odpuščene ali zastarane kazni. 

57. člen 
Podjetje, banka ali zavarovalna organizacija ne sme na dela 

in naloge, za katere so potrebna posebna pooblastila in odgo- 
vornosti za opravljanje gospodarskih dejavnosti v tujini, spre- 
jeti in ne zadržati osebo, ki je bila obsojena za gospodarski 
prestopek na podlagi tega zakona ali zveznih zakonov, ki 
urejajo zunanjetrgovinski promet in devizno poslovanje in za 
katerega ji je bila izrečena denarna kazen nad 1,000.000 
dinarjev. 

Prepoved iz prvega odstavka tega člena traja eno leto in 
teče od dneva, ko postane sodba pravnomočna. 

58. člen 
Denarna kazen, premoženjska korist, blago in predmeti, ki 

so bili uporabljeni ali namenjeni za storitev gospodarskega 
prestopka ali prekrška ali so nastali s storitvijo gospodar- 
skega prestopka ali prekrška, se vplača v proračun federacije. 

VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

59. člen 
Obstoječe organizacije združenega dela, banke, zavaro- 

valne in pozavarovalne organizacije, druge pravne osebe in 
skupnosti, ki jim je bilo pred uveljavitvijo tega zakona izdano 
dovoljenje za ustanovitev podjetja, banke, druge finančne 
organizacije, zavarovalne in pozavarovalne organizacije, 
predstavništva in poslovne enote v tujini, smejo nadaljevati 
opravljanje dejavnosti v tujini v skladu z izdanim dovoljenjem, 
dokler se ta dovoljenja ne uskladijo s tem zakonom, najpoz- 
neje pa do 31. decembra 1991. 

60. člen 
Predpisi, izdani na podlagi pooblastila iz zakona o opravlja- 

nju gospodarski dejavnosti v tujini (Uradni list SFRJ št. 71/85, 
38/86 in 13/87) bodo usklajeni s tem zakonom najpozneje 
v šestih mesecih po njegovi uveljavitvi. 

61. člen 
Z dnem, ko začne veljati ta zakon, neha veljati zakon 

o opravljanju gospodarskih dejavnosti v tujini (Uradni list 
SFRJ št. 71/85, 38/86 in 13/87). 

62. člen 
Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu 

SFRJ. 

OBRAZLOŽITEV 

I. Ustavna podlaga za izdajo zakona 

Ustavna podlaga za izdajo zakona je 5. točka prvega 
odstavka 281. člena ustave SFRJ, pp kateri federacija prek 

zveznih organov ureja sistem zunanjetrgovinskega deviznega 
in drugega ekonomskega poslovanja s tujino in zagotavlja 
izvrševanje zveznih zakonov na tem področju ter prvi odsta- 
vek 44. člena ustave SFRJ, po katerem sme organizacija 

20 priloga poročevalca 



združenega dela opravljati dejavnosti in vlagati sredstva druž- 
bene reprodukcije v tujini pod pogoji in v mejah, ki jih predpi- 
suje zvezni zakon. 

Po drugem odstavku 286. člena ustave SFRJ zakon o oprav- 
ljanju gospodarskih dejavnosti v tujini sprejema Zbor republik 
in pokrajin Skupščine SFRJ na podlagi soglasja skupščin 
republik in skupščin avtonomnih pokrajin. 

II. Ocena stanja na področju opravljanja 
gospodarskih dejavnosti v tujini in razlogi za 
izdajo zakona 

Na področju ekonomskih odnosov s tujino je bilo sprejetih 
več zakonov, med katerimi tudi zakon o opravljanju gospo- 
darskih dejavnosti v tujini, decembra 1985, spremenjen in 
dopolnjen pa julija 1986 in februarja 1987. 

Ta zakon predvideva pogoje za ustanavljanje podjetij, bank 
(lastnih, mešanih in holding-podjetij oziroma bank), predstav- 
ništev, poslovnih enot in drugih oblik opravljanja gospodar- 
skih dejavnosti v tujini, prek katerih so organizacije združe- 
nega dela, banke, zavarovalne organizacije in pozavarovalne 
organizacije ter drugi gospodarski subjekti neposredno pri- 
sotni na tujih trgih. Zakon ureja statusno-organizacijska vpra- 
šanja nastopa organizacij in skupnosti v tujini, postopek za 
njihovo ustanavljanje, medsebojne pravice in obveznosti ter 
odgovornosti ustanoviteljev in predstavništev Gospodarske 
zbornice Jugoslavije v tujini, negovanje ugleda pri opravljanju 
gospodarskih dejavnosti v tujini, kontrola in spremljanje 
gospodarskih dejavnosti v tujini. 

Konkretne določbe zakona predvidevajo številne pogoje, ki 
jih mora izpolniti ustanovitelj gospodarske enote v tujini, da bi 
dobil odobritev za opravljanje določene gospodarske dejav- 
nosti v tujini. Za odobritev za ustanovitev lastnega podjetja je 
treba izpolniti 12 pogojev z dvema dopolnilnima pogojema, če 
gre za odobritev za ustanovitev mešanega podjetja. Pri usta- 
navljanju predstavništev in poslovnih enot je treba izpolniti 
osem pogojev iz zakona. 

Za odobritev za ustanovitev bank in drugih finančnih inšti- 
tucij je treba izpolniti 13 pogojev (za lastne banke), za mešane 
banke pa še dva dodatna pogoja. Za odobritev za ustanovitev 
predstavništev in poslovnih enot bank je treba izpolniti osem 
pogojev. 

Eden izmed pogojev da dobi organizacija združenega dela 
odobritev za ustanovitev podjetja (lastnega ali mešanega) in 
predstavništva oziroma poslovnih enot, je tudi mnenje Gospo- 
darske zbornice Jugoslavije o družbenoekonomski upraviče- 
nosti ustanavljanja določene oblike opravljanja gospodarskih 
dejavnosti v tujini. 

Za ustanovitev bank in predstavništev oziroma poslovnih 
enot bank je bilo nujno mnenje Zveznega sekretariata za 
finance in Narodne banke Jugoslavije o družbenoekonomski 
upravičenosti ustanavljanja omenjenih oblik opravljanja 
dejavnosti v tujini. 

Za razporeditev na določena dela in naloge v gospodarskih 
enotah v tujini je bilo potrebno soglasje gospodarske zbor- 
nice republike oziroma avtonomne pokrajine na podlagi 
opravljenega usposabljanja delavcev kot dodatnih pogojev za 
opravljanje gospodarskih dejavnosti v tujini z izpolnjevanjem 
predvidenih pogojev iz pravilnika o minimalni strokovni izo- 
brazbi in drugih pogojih, ki jih morajo izpolnjevati delavci za 
strokovno opravljanje poslov gospodarskih dejavnosti v tujini. 
Omenjeno usposabljanje je bilo obvezno za vse strokovne 
delavce, ki se razporedijo na dela in naloge pri opravljanju 
gospodarskih dejavnosti v tujini, ne glede na to, ali je ome- 
njeni delavec že opravljal določena dela in naloge v tujini, 
oziroma ali je bil po poteku časa ponovno razporejen v isti 
državi ter pri istih delih in nalogah. 

Po konkretnih določbah zakona so bile organizacije in 
skupnosti dolžne voditi dvojno knjigovodstvo oziroma poši- 
ljati zaključni račun, izdelan na podlagi predpisov domicilne 
države ter zaključni račun v skladu z jugoslovanskimi pred- 
pisi. 

Določbe zakona so urejale, da je ustanovitelj dolžan dobi- 
ček, ki ga ustvari v lastnem podjetju in dobiček, ki mu pripada 
iz naslova delitve (sorazmerno deležu v kapitalu) v mešanem 
podjetju, ki je določen z zaključnim računom po predpisih 
domicilne države, vpisati najmanj v odstotku, ki ga predpiše 
Zvezni izvršni svef (prvi del dobička). Drugi del dobička, ki 

ostane po poravnavi obveznosti do domicilnih predpisov, 
lahko po odobritvi zveznega upravnega organa za ekonomske 
odnose s tujino uporablja za namene, predvidene v zakonu. 

Zakon je predvideval tudi pogoje, pod katerimi pristojni 
upravni organ sprejme odločbo o razveljavitvi dane odobritve 
in črtanju iz registra določene oblike opravljanja gospodar- 
skih dejavnosti v tujini na podlagi odločitve ustanovitelja, ter 
v drugih primerih, po sili zakona (če podjetje posluje 
v nasprotju s temeljnimi načeli družbene ureditve in politike 
SFRJ, če podjetje ne uresničuje ciljev, zaradi katerih je bilo 
ustanovljeno, če ustanovitelj ne omogoči kontrole pristojnim 
kontrolnim organom idr.). 

Zakon je vseboval tudi konkretne določbe o predstavništvih 
Gospodarske zbornice Jugoslavije v tujini, cilje, način dela, 
pogoje in postopek za njihovo uresničevanje. 

Kot je bilo navedeno, so v zakonu določbe o negovanju 
ugleda v opravljanju gospodarskih dejavnosti v tujini ter 
o kontroli in spremljanju opravljanja gospodarskih dejavnosti 
v tujini, ki ju izvajajo Zvezna devizna inšpekcija, Zvezna tržna 
inšpekcija, služba družbenega knjigovodstva Jugoslavije in 
pristojni upravni organ za zunanjo trgovino, ter določbe 
o svetu, ustanovljenem na podlagi zakona o prometu blaga in 
storitev s tujino. 

Čeprav sekretariat ni imel diskrecijske pravice pri odloča- 
nju, je moral na podlagi zakona v zvezi z izdajo odobritve za 
opravljanje določenih gospodarskih dejavnosti v tujini izdati 
odobritev samo pod pogojem, da organizacija ali skupnost 
pošlje dokaze, da izpolnjuje v zakonu predvidene pogoje. 
V postopku obravnave in odločanja na podlagi zahtev organi- 
zacij in skupnosti so prek določenih mnenj odločali tudi GZJ, 
ZSF in NBJ, pri dajanju soglasja za razporeditev delavcev pa 
gospodarske zbornice republik in avtonomnih pokrajin na 
podlagi dodatnega ali ponovnega uspostavljanja, opravlje- 
nega samo v določenih časovnih obdobjih, nekajkrat letno 
v razmakih treh in več mesecev. 

Mnenje Gospodarske zbornice Jugoslavije in drugih nave- 
denih organov v preteklem triletnem obdobju uporabe zakona 
ni dalo pričakovanih rezultatov v smislu ocene družbenoeko- 
nomske upravičenosti ustanavljanja določenih oblik opravlja- 
nja gospodarskih dejavnosti v tujini v smeri racionalizacije 
omrežja v tujini. Mnenja so bila namreč vedno pozitivna tudi 
v tistih primerih, kjer je bilo očitno, da ustanavljanje gospo- 
darske enote ni družbeno upravičeno. 

Omrežje gospodarskih enot v tujini je imelo v letu 1985 
oziroma pred začetkom veljavnosti zakona 670 enot, od tega: 
293 podjetij in 477 predstavništev. V letu 1986 omrežje 
v prvem letu uporabe zakona beleži 27,8% rast in šteje 856 
enot, od tega: 332 podjetij in 524 predstavništev, v drugem 
letu (1987) omrežje beleži 14% rast in šteje 976 enot, od tega: 
365 podjetij in 611 predstavništev. V letu 1988 se je omrežje 
povečalo za 11,2% in štelo 1086 enot, od tega: 421 podjetij in 
665 predstavništev. 

Povečanje omrežja gospodarskih enot v letu 1988 je glede 
na stanje omrežja v letu 1985 znašalo 62%. 

Zdaleč cenejši način opravljanja dejavnosti s pristopom 
k obstoječi enoti, kjer se sorazmerno plačajo stroški za 
najemnino, nadomestila prejemkov domicilnih delavcev, kjer 
je bolje izkoriščena obstoječa oprema, skorajda ni niti ponu- 
jen kot ugodnejša rešitev za organizacije. 

Pridobivanje mnenj je zavlačevalo postopek reševanja pri 
pristojnem organu. 

Zaradi mehanizma dela je neopravičeno sklicevanje sekcije 
za vsako zahtevo. Sklicevanje seje za vsako zahtevo povzroča 
velike poslovne stroške Gospodarski zbornici Jugoslavije. 
Organizacijam, zainteresiranim, da dobijo mnenje, je bil 
pogosto onemogočen pravočasni nastop na določenem trgu 
ali pa so se stroški za organizacijo povečevali, ker je pošiljala 
delavce, ki so dobivali dnevnice, da bi se omogočila navzoč- 
nost na tem trgu ter uresničili lastni razvojni programi (izvozni 
in uvozni načrt) na določenem trgu. 

Po drugi strani skoraj 70-80% prometa opravi 10 do 20% 
gospodarskih enot, kar kaže, da določene enote uresničujejo 
minimalen promet (izvoz-uvoz), ki bi ga lahko opravilo 
10-20% predstavništev ob precej nižjih poslovnih stroških. 

Razporeditev delavcev v oblikah opravljanja gospodarskih 
dejavnosti v tujini zahteva dodatne stroške za organizacijo za 
usposabljanje delavcev tudi takrat, ko gre za delavce, ki so že 
opravljali gospodarske dejavnosti v tujini. 
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Predvideni pogoji so bili identični za vsa strokovna delovna 
mesta brez konkretne razmejitve glede na dela in naloge, kise 
opravljajo v obliki gospodarskih dejavnosti v tujini. Tako mora 
imeti tudi tehnični direktor, ki je strokovni delavec in opravlja 
visoko strokovna dela zeleni karton in se dodatno usposab- 
ljati za opravljanje gospodarskih dejavnosti v tujini, kadar se 
razporeja v proizvodnih ali storitvenih podjetjih in se ne 
ukvarja s trgovino. 

Usposabljanje se je izvajalo nekajkrat na leto, kar je bilo za 
organizacije precej dolgo obdobje, da bi izpolnile ta pogoj. 

Navedeni pogoj v spremljajočem predpisu je bil zato izi- 
gran. Strokovni delavci so bili razporejeni na tehnična dela, za 
katera ni bil potreben niti zeleni karton niti dodatno usposab- 
ljanje, kar pa je omogočalo daljše bivanje v tujini nad limito, ki 
je predvidena s pravilnikom. 

Organ upravljanja ustanovitelja gospodarske enote v tujini 
je odločal o razporejanju delavcev na določena dela in naloge 
v predhodnem zelo dolgem postopku izvajanja dogovora 
o kadrovski politiki, ki mu je sledil dolg postopek priprave in 
usposabljanja delavcev pri gospodarskih zbornicah republik 
in pokrajin. Potem so se delavci razporejali na dela in naloge 
v gospodarski enoti v tujini v skladu s pravilnikom. 

Odliv deviznih sredstev na podlagi zakona za vlaganja 
v tujini bodisi z ustanavljanjem lastnih ali mešanih podjetij, 
z ustanoviteljsko vlogo, s pridobivanjem statusa ustanovitelja 
oziroma solastnika podjetja ali čistega vlaganja sredstev 
v tuja podjetja na podlagi sklenjene pisne pogodbe o vlaganju 
brez statusa solastnika oziroma soustanovitelja podjetja, ni 
bil omejen, tako da je bilo iz tega naslova leta 1988 kupljenih 
na enotnem deviznem trgu po odločbah sekretariata približno 
za 40 milijonov dolarjev deviz, če se ne računa znesek sred- 
stev, plasiranih na podlagi ustvarjenega dobička v tujini, na 
podlagi kreditov, dobljenih v tujini, ali z opremo in blagom 
v določeni denarni protivrednosti, kar ni vključeno v navedeni 
znesek približno 40 milijonov dolarjev. 

Razlogi za izdajo novega zakona o opravljanju gospodar- 
skih dejavnosti v tujini je uskladitev z amandmaji k ustavi 
SFRJ, z zakonom o podjetjih in drugimi sprejetimi sistem- 
skimi zakoni, prav tako pa tudi odpravljanje ugotovljenih 
pomanjkljivosti v veljavnem zakonu (dolg, neekonomičen, 
drag postopek z vključitvijo številnih udeležencev), potreba 
po večji samostojnosti pri odločanju samih podjetij za hitrejše 
vključevaje v gospodarske tokove na domačem in tujem trgu. 

V tem osnutku zakona so pomembne spremembe, kot so: 
- povečanje števila subjektov, ki smejo opravljati gospodar- 

ske dejavnosti v tujini (družbena podjetja, mešana podjetja, 
pogodbena podjetja, zasebna podjetja, obratovalnice, 
zadruge ter njihove oblike združevanja), ostali pa so tudi 
subjekti, ki so tudi po veljavnem zakonu (zavarovalne organi- 
zacije in banke) smeli ustanavljati določene oblike opravljanja 
gospodarskih dejavnosti v tujini; 

- skrajšan je postopek, tako da so skrajšani roki, v katerih 
mora zvezni upravni organ odločiti o vloženi zahtevi, z zmanj- 
šanjem števila pogojev, ki jih mora izpolniti ustanovitelj za 
vpis v ustrezen register, z zmanjšanjem števila udeležencev 
v postopku (kadar gre za mnenje drugih organov in organiza- 
cij). Zvezni upravni organ nima diskrecijske pravice odloča- 
nja, temveč mora vpisati v register določeno obliko opravlja- 
nja gospodarskih dejavnosti v tujini, če ustanovitelj pošlje 
dokaze, predvidene z zakonom oziroma podzakonskim pred- 
pisom, ki ga izda funkcionar pristojnega organa; 

-pri uporabi dobička je ostala določba o tem, da je obvezen 
transfer dobička v določenem odstotku, za drugi del dobička 
pa so predvideni enaki nameni uporabe, toda brez odobritve 
zveznega upravnega organa, pristojnega za ekonomske 
odnose s tujino. Ustanovitelj mora namreč v zakonskem roku 
obvestiti pristojni upravni organ za ekonomske odnose 
s tujino zaradi evidentiranja oziroma zaradi sprememb 
v ustreznem registru, ki se vodi v sekretariatu; 

- pri znanstveno raziskovalnih in raziskovalno-razvojnih 
podjetjih je predvideno, da se izsledki doseženi z znanstveno- 
raziskovalno dejavnostjo v tujini vnesejo v Jugoslavijo; 

- predvidena je možnost za odpiranje delovnih enot za 
izvajanje investicijskih del v tujini ter opravljanje drugih stori- 
tev ter njihovo evidentiranje le na podlagi sklepa organa 
upravljanja ustanovitelja. Evidentiranje na podlagi odločbe 
sekretariata bo tudi samim podjetjem omogočilo, da uvelja- 
vijo določene pravice pri izvajanju investicijskih del u tujini, 

zlasti če domicilna zakonodaja zahteva odločbo pristojnega 
organa države ustanoviteljice; 

- v zakonu se v 1. členu predlaga novi odstavek, po katerem 
lahko Gospodarska zbornica Jugoslavije odpre predstavni- 
štvo v tujini kot skupno predstavništvo podjetij, združenih 
v gospodarski zbornici Jugoslavije. 

Niso vključene določbe o odpiranju in delovanju predstav- 
ništva Turistične zveze Jugoslavije v tujini. Z zakonom je treba 
urediti predvsem odnose Turistične zveze Jugoslavije v državi 
z izdajanjem zakona o Turistični zvezi Jugoslavije; 

- v zakonu je ostala določba iz sedaj veljavnega zakona, da 
sklenjene pogodbe o poverjanju poslov opravljanja gospodar- 
skih dejavnosti v tujini (zastopniški posli) tujim pravnim ose- 
bam evidentira gospodarska zbornica Jugoslavije in o tem 
pošlje odločbo upravnemu organu, pristojnemu za ekonom- 
ske odnose s tujino; 

- v poglavju o varovanju ugleda pri opravljanju gospodar- 
skih dejavnosti v tujini je kot napotilna določba predvidena 
določba o ukrepih, ki se izrekajo, ozirqma o načinu in 
postopku njihovega izrekanja, kot je predvideno v zakonu 
o zunanjetrgovinskem prometu; 

- predvidno je eno pooblastilo za ZIS in dva za organ, 
pristojen za izdajanje podzakonskih predpisov. 

III. Načela, po katerih morajo biti urejena 
razmerja na ustreznem področju, namen, ki ga 
želimo doseči, in posledice predlaganih rešitev 

Osnutek zakona temelji na naslednjih načelih: 
- da podjetja urejajo odnose na področju ekonomskih 

odnosov s tujino v skladu s skupno ekonomsko politiko in 
potrebami po večjem in hitrejšem vključevanju v mednarodno 
delitev dela; 

- da oblike opravljanja gospodarskih dejavnosti v tujini 
zagotovijo odpiranje jugoslovanskega gospodarstva k pozitiv- 
nim vplivom svetovnega trga; 

- samostojno odločanje pristojnih organov upravljanja 
podjetij, bank in zavarovalnih organizacij pri opravljanju 
gospodarskih dejavnosti v tujini po vseh oblikah opravljanja 
gospodarskih dejavnosti v tujini (prek podjetij, predstavni- 
štev, poslovnih enot, poslovalnic in drugih oblik opravljanja 
gospodarskih dejavnosti v tujini); 

- neposredna odgovornost pristojnih organov ter delavcev, 
katerih delovna mesta so v tujini; 

-omejena odgovornost podjetja, ustanovljenega v tujini, do 
višine vloženih sredstev oziroma odgovornost ustanovitelja za 
obveznosti podjetja v tujini do višine sredstev, vloženih vanj; 

- racionaliziranje poslovanja na področju ekonomskih 
odnosov s tujino z omejitvijo in poenostavitvijo veljavnih 
postopkov za najnujnejše; 

- ekonomičnost postopka in njegova pocenitev. 

IV. Finančna sredstva, ki so potrebna za 
izvajanje zakona, in način njihove zagotovitve 

Za izvajanje tega zakona niso potrebna finančna sredstva, 
ki bi se zagotavljala z zakonom o financiranju federacije. 

V. Pojasnilo temeljnih pravnih institutov iz 
osnutka zakona 

I. POGLAVJE- TEMELJNE DOLOČBE 

1. do 6. člen 
V tem poglavju je urejeno, kdo sme opravljati gospodarske 

dejavnosti v tujini, in po katerih oblikah. 
V 1. členu je določeno, da gospodarske dejavnosti v tujini 

smejo opravljati podjetja (družbena, mešana, pogodbena, 
zasebna), obratovalnice, zadruge in njihove oblike združeva- 
nja. Določeno je, da se gospodarske dejavnosti v tujini smejo 
opravljati po podjetjih, predstavništvih, poslovnih enotah, 
delovnih enotah, poslovalnicah, bankah in drugih finančnih 
organizacijah, informativnih uradih bank, zavarovalnih in 
pozavarovalnih organizacijah ter po drugih oblikah opravlja- 
nja gospodarske dejavnosti v tujini v skladu s predpisi države, 
v kateri se opravljajo te dejavnosti, z vlaganjem sredstev v tuja 
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podjetja in poverjanjem opravljanja gospodarskih dejavnosti 
tuji pravni osebi. Ustanovljene oblike opravljajo gospodarske 
dejavnosti v tujini v mejah dejavnosti, ki jih opravljajo v Jugo- 
slaviji, in za katere so vpisane v sodni register, če s tem 
zakonom ni drugače določeno. 

Določena je tudi možnost, da sme Gospodarska zbornica 
Jugoslavije odpirati' predstavništva v tujini kot skupna pred- 
stavništva pojetij, združenih v Gospodarsko zbornico Jugo- 
slavije. 

V 2. členu je določen pojem opravljanja gospodarskih 
dejavnosti v tujini tako, da je z njim po takem zakonu mišljeno 
opravljanje proizvodnih, trgovskih, storitvenih, znanstveno- 
raziskovalnih in raziskovalno-razvojnih dejavnosti, bančnih in 
drugih finančnih poslov ter zavarovalnih in pozavarovalnih 
poslov v skladu s predpisi države, v kateri se te dejavnosti 
opravljajo. 

V 3. členu je določeno, da smejo podjetja, banke in organi- 
zacije opravljati gospodarske dejavnosti v tujini po vpisu 
v ustrezni register, ki se vodi pri zveznem upravnem organu za 
ekonomske odnose s tujino, če ustanovitelj pošlje dokaze, ki 
so predvideni z zakonom in podzakonskim predpisom. Ta 
zvezni organ nima diskrecijske pravice odločanja o vloženi 
zahtevi, temveč mora izdati odločbo o vpisu za opravljanje 
gospodarskih dejavnosti v tujini v register, če ustanovitelj 
vloži dokaze, ki jih določa ta zakon. 

V tem členu je določeno, da mora pristojni organ o zahtevi 
ustanovitelja izdati odločbo v 30 dneh po pravilno vloženi 
zahtevi. Zoper odločbo urnega organa se ne more vložiti 
pritožba, lahko pa se začne upravni spor po določbah zakona 
o upravnih sporih. 

4. člen 
Zaradi smotrnega poslovanja in zmanjšanja poslovnih stro- 

škov v gospodarskih enotah v tujini je ustanoviteljem omogo- 
čeno, da ustanavljajo skupne enote, s čimer bo prihranjenih 
precej sredstev, ker se bo zmanjšal devizni odliv ali povečal 
devizni priliv, zlasti ko gre za ustanavljanje skupnih podjetij ali 
skupnih bank, ki se financirajo iz sredstev, ustvarjenih 
s poslovanjem v zadevni državi. 

V 5. členu je določeno, da pravice in sredstva, ki jih druž- 
bena podjetja, banke in zavarovalne organizacije kot druž- 
bena sredstva vlagajo za opravljanje gospodarskih dejavnosti 
v tujini in pridobivajo z njihovim opravljanjem iz kateregakoli 
naslova, upravljajo delavci v podjetju, banki in zavarovalni 
organizaciji. 

Razpolaganje s temi sredstvi je pod družbenim nadzor- 
stvom. 

II. POGLA V JE - OPRA VLJANJE 
GOSPODARSKIH DEJ A VNOSTI PODJETIJ 
V TUJINI 

1. Ustanavljanje podjetij v tujini 

6. do 14. člen 
V teh členih je urejeno: ustanavljanje podjetij v tujini (last- 

nih in mešanih), ustanavljanje podjetij in drugih oblik oprav- 
ljanja gospodarskih dejavnosti v tujini po ustanovljenih obli- 
kah, ter dokazi, ki jih mora predložiti ustanovitelj, da bi dobil 
odločbo o vpisu v register podjetij v tujini. 

V 6. členu je predvidena ustanovitev lastnega podjetja po 
subjektih, navedenih v prvem odstavku 1. člena zakona, ter 
ustanovitev mešanih podjetij ne glede na delež v kapitalu. 

V 7. členu je predvideno, da podjetja, banke in zavarovalne 
organizacije lahko opravljajo gospodarske dejavnosti v tujini, 
če zagotovijo varstvo sredstev, vloženih v opravljanje teh 
dejavnosti, in popolno nadzorstvo nad njihovim opravljanjem. 

V tem členu je predvidena tudi možnost za to, da podjetje iz 
1. člena tega zakona odloči, da podjetje, ki ga je ustanovilo 
v tujini, ustanovi drugo podjetje v tujini, če v tem podjetju 
zagotovi večinski delež ustanoviteljske vloge, da pristopi kot 
soustanovitelj k že ustanovljenem podjetju, da odkupi kapital 
tujega podjetja ali podjetja, ki ga je ustanovilo domače 
podjetje, da poveča svojo ustanoviteljsko vlogo. 

Podjetja, ustanovljena v tujini, smejo odpirati predstavni- 
štva in ustanavljati poslovne enote v isti ali drugi državi, ki so 
sestavni del podjetja, ki jih je ustanovilo. Poslovni strdški 
takih enot gredo v breme podjetja v tujini. 

Če odpre ali ustanovi predstavništvo ali poslovno enoto po 
tem členu, mora ustanovitelj zveznemu upravnemu organu za 
ekonomske odnose s tujino poslati sklep organa upravljanja 
zaradi evidentiranja. 

V tem členu je urejeno tudi to, da podjetja, ustanovljena 
v tujini po določbah tega zakona, ne smejo ustanavljati podje- 
tij ali predstavništev v Jugoslaviji. 

V praksi so bili primeri, da so želela posamezna podjetja, ki 
so ustanovila podjetja v tujini, ustanoviti podjetja v Jugoslaviji 
po podjetjih, ki so jih ustanovila v tujini. Sprejeli smo stališče, 
da tak način poslovanja ni opravičen, ker ima en izmed 
ustanoviteljev tega podjetja ali vsi ustanovitelji predstavništva 
po lastnih ali mešanih podjetij v tujini. Če naj bi ustanovitelj 
opravil posamične posle, lahko po pogodbi s tem podjetjem 
opravi posamičen in konkreten posel v breme tega podjetja, 
zato ni opravičila za ustanovitev ali realizacijo določene 
oblike opravljanja gospodarskih dejavnosti. 

V 8. členu osnutka zakona je določeno, da se kot sredstva 
za ustanovitev podjetja in sredstva za povečanje ustanovitelj- 
ske vloge lahko uporabljajo devize, kupljene na enotnem 
deviznem tržišču, do zneska, ki je določen z odločbo zvez- 
nega upravnega organa za ekonomske odnose s tujino. Druga 
možnost je, da se uporabi del dpbička, ki ustanovitelju ostane 
po poravnani obveznosti, ki izvirajo iz domicilnih in jugoslo- 
vanskih predpisov, kredit, dobljen v tujini v skladu z zakonom 
o kreditnih odnosih s tujino ter stvari in pravice, izražene 
v denarju. 

V 9. členu je določeno, da zvezni upravni organ za ekonom- 
ske odnose s tujino na zahtevo podjetja - ustanovitelja vpiše 
podjetje v tujini v register, če ustanovitelj predloži dokaze, ki 
jih določa ta člen. 

Sekretariat opravi vpis v register, če ustanovitelj predloži 
ustrezne dokaze, to pa so: sklep organa upravljanja, izjava, da 
je ustanovitelj zagotovil pravico glede razpolaganja s sredstvi 
ustanoviteljske vloge - z vpisom ustanoviteljske vloge na 
ustanoviteljevo ime; izjava, da podjetje v tujini za svoje obvez- 
nosti odgovarja do višine vloženih sredstev oziroma da usta- 
novitelje odgovarja za obveznosti podjetja do višine vloženih 
sredstev v tem podjetju, in dokaze, da so izpolnjeni pogoji iz 
7. člena tega osnutka. 

Določeno je tudi, da funkcionar, ki vodi zvezni upravni 
organ za ekonomske odnose s tujino, predpiše podatke, ki jih 
mora vsebovati sklep organa upravljanja o ustanovitvi 
podjetja v tujini, in dokaze o izpolnjevanju pogojev iz 7. člena 
tega zakona. 

V 10. členu je določeno, da mora ustanovitelj v enem letu 
poslati dokaz, da je ravnal v skladu z izdano odločbo o vpisu 
v register, oziroma, da mora, če je ustanovil podjetje v tujini 
v nasprotju z izdano odločbo, v nadaljnjih šestih mesecih 
ravnati v skladu z njo. Če ustanovitelj tudi v naknadnem roku 
ne ravna v skladu z izdano odločbo, mora sredstva iz odločbe 
o vpisu v register vrniti v državo v 30 dneh. 

Ker so se pripombe ustanoviteljev v glavnem nanašale na 
to, da je postopek za odobritev v naši državi zelo dolg, da 
obstaja nepotrebno admihistriranje, kar otežuje hiter nastop 
našega gospodarstva v tujini po podjetjih, in da se v tujini zelo 
hitro dobi dovoljenje za opravljanje določene dejavnosti ozi- 
roma za ustanovitev podjetja, smo roke v tem osnutku zakona 
skrajšali. Glede na navedeno pa so zahteve za podaljšanje 
tega roka za ustanovitev podjetja v tujini še za eno leto 
neopravičene. 

2. Ustanavljanje podjetij v tujini, ki se ukvarjajo 
z ustanavljanjem, upravljanjem in financiranjem 
drugih podjetij v tujini (holding podjetja) 

11. do 14. člen 
Z navedenimi členi se kot tudi v veljavnem zakonu natančno 

ureja ustanavljanje podjetij v tujini, ki se ukvarjajo z ustanav- 
ljanjem, upravljanjem in financiranjem drugih podjetij v tujini 
(holding podjetja). Ta podjetja se ustanovijo, če se s tem 
prispeva k uspešnejšem opravljanju gospodarskih dejavnosti 
v tujini, boljši organizaciji mreže gospodarskih enot v tujini in 
koncentraciji finančnih sredstev vseh podjetij, ki so jih usta- 
novila holding podjetja. Koncentracija sredstev omogoča, da 
se v tujini pridobijo krediti pod ugodnejšimi pogoji in da se 
povečata izvoz in uvoz. 
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Glavni pogoj, ki ga mora izpolniti ustanovitelj, je, da je 
holding podjetje 100% lastnina ustanoviteljev ali da je delež 
holdinga v kapitalu drugih podjetij več kot 50%. Tako razpola- 
ganje s sredstvi omogoča, da se popolnoma izvede vloga 
upravljanja holdinga oziroma indirektno, da se izvaja 
poslovna politika ustanoviteljev iz države pri delu holdinga in 
njegovih podjetij v tujini. 

Drugi dokazi, ki so potrebni za ustanovitev podjetja po 9. 
členu osnutka zakona, veljajo tudi za ustanovitev holding 
podjetja oziroma njegovih podjetij. 

Holdgin podjetje mora poleg lastnega zaključnega računa 
izdelati tudi konsolidirani zaključni račun vseh podjetij, ki jih 
je to podjetje ustanovilo. 

3. Medsebojne pravice, obveznosti in 
odgovornosti ustanoviteljev podjetja v tujini 

14. do 20. člen 
V 14. členu je določeno, da mora organ upravljanja ustano- 

vitelja (kateri organ upravljanja bo to, pa bo odvisno od 
ustanovitelja iz 1. člena tega zakona oziroma od njegovega 
organa upravljanja) določiti poslovno politiko in program 
poslovanja podjetja v tujini za vsako leto in za obdobje petih 
let ter obravnavati letna poročila o poslovanju podjetja v tu- 
jini. 

V 15. členu je določeno, da ustanovitelj ugotavlja rezultate 
poslovanja podjetja v tujini na koncu koledarskega leta, če po 
predpisih domicilne države ni določen drug rok za izdelavo 
oziroma ugotavljanje zaključnih računuv podjetij v tujini. 
Rezultati poslovanja podjetja v tujini se ugotovijo z zaključ- 
nim računom, ki se sestavi po predpisih domicilne države. Ni 
predvideno vodenje dvojnih knjig, predvidena pa je možnost 
izdelave oziroma vodenja določenih evidenc podjetja v tujini. 

V16. členu je določeno, da mora podjetje, če izkaže izgubo 
pri svojem poslovanju, to izgubo kriti v skladu s predpisi 
države, v kateri posluje. 

V 17. členu osnutka je predvideno, da se mora zaključni 
račun podjetja v tujini, sestavljen po predpisih domicilne 
države, poslati službi kontrole, najpozneje v 30 dneh po 
dnevu, ko ga je pristojna služba za kontrolo potrdila. 

Če podjetje v tujini ni dolžno poslati zaključnega računa 
v potrditev organizaciji, pristojni za kontrolo, mora ustanovi- 
telj ta zaključni račun poslati pristojni službi družbenega 
knjigovodstva najpozneje 30 dni po poteku poslovnega leta, 
za katero je bil sestavljen zaključni račun. 

V18. členu je določeno, da mora ustanovitelj dobiček, ki ga 
ustvari v lastnem podjetju (v katerem je njegov delež v ustano- 
viteljski vlogi 100%), in dobiček v mešanem podjetju, ki mu 
pripada po delitvi v sorazmerju z vloženimi sredstvi v meša- 
nem podjetju, ki je bil ugotovoljen v zaključnem računu po 
predispih zadevne države, vnesti v Jugoslavijo najmanj 
v odstotku, ki ga predpiše Zvezni izvršni svet, v roku, ki ne 
sme biti daljši kot 60 dni od dneva sestavljanja zaključnega 
računa, oziroma v 60 dneh od dneva, ko ga je pooblaščena 
organizacija v domicilni državi odobrila oziroma potrdila, če 
predpisi zadevne države omogočajo transfer dobičika po 
opravljeni kontroli. 

Del dobička po poravnavi obveznosti po predpisih iz tega 
člena lahko ustanovitelj uporablja za namene, ki so določeni 
v tem členu, o čemer mora poslati obvestilo pristojnemu 
upravnemu organu za ekonomske odnose s tujino, da bi 
spremenil podatke v ustreznem registru. 

Predvidena je tudi možnost, da se lahko dobiček, v primeru, 
ko ga ni mogoče transferirati po predpisih tuje države v dolo- 
čenem časovnem obdobju, ali če se ustvarja v netransfera- 
bilni valuti, vnese v Jugoslavijo v blagu v skladu s predpisi, ki 
urejajo zunanjetrgovinski promet, ali uporabi kot ustanovitelj- 
ska vloga ali kredit ustanovitelja podjetja v tujini. 

Vključena je tudi določba, da morajo podjetja, ki se ukvar- 
jajo z znanstvenoraziskovalno in raziskovalno-razvojno dejav- 
nostjo, vnesti v Jugoslavijo izsledke, ki so jih dosegli 
v podjetju, ustanovljenem v tujini. 

V 19. členu je določeno, da se sredstva, s katerimi poslujejo 
podjetja v tujini, ne smejo ne namensko uporabiti oziroma 
uporabiti za namene, ki niso materialni stroški in ne drugi 
izdatki pri poslovanju podjetja, in ne za druga plačila, ki ne 
izhajajo iz medsebojnih dolžniško-upniških razmerij iz 
naslova ustanovitve, kreditiranja in kupoprodajnih razmerij. 

4. Prenehanje podjetja v tujini 

20. do 25. člen 
V 20. členu je predvidena možnost, da podjetje, ustanov- 

ljeno v tujini, preneha po sklepu organa upravljanja ustanovi- 
telja, po tem zakonu ter po predpisih države, v kateri je 
podjetje ustanovljeno. Pri mešanih podjetjih lahko zarfadi 
navedenih razlogov pride do umika sredstev ustanoviteljske 
vloge ustanoviteljev iz Jugoslavije ali do prodaje podjetja 
drugemu podjetju v tujini. V vseh navedenih primerih mora 
ustanovitelj začeti postopek za likvidacijo podjetja, določiti 
rok trajanja tega postopka in o tem obvestiti zvezni upravni 
organ za ekonomske odnose s tujino. Po sprejetju likvidacij- 
ske bilance podjetja v tujini se le-ta v 60 dneh pošlje pristojni 
službi družbenega knjigovodstva in zveznemu upravnemu 
organu za ekonomske odnose s tujino zaradi izbrisa tega 
podjetja iz ustreznega registra. 

Dokler traja postopek likvidacije podjetja v tujini, ne sme 
podjetje sklepati pogodb za nove posle, temveč mora dokon- 
čati začete posle in izterjati neizterjane terjatve iz naslova 
realiziranih poslov. 

V zakonu ni predviden rok trajanja likvidacije podjetja 
v tujini, ker je v posameznih državah različno urejen. Tako se 
mora v Švici postopek likvidacije končati v treh mesecih. 
Nesporno je tudi, da so ustanovitelji zainteresirani, da se ta 
rok kar najbolje skrajša, zaradi stroškov med postopkom 
likvidacije. 

V 21. členu so določeni rok za sprejetje likvidacijske bilance 
podjetja v tujini, obveznost vnašanja sredstev podjetja ter 
postopek za vnašanje sredstev iz likvidiranega podjetja 
v odvisnosti od tega, ali gre za uvoz sredstev v naturalni obliki, 
kupljenih v tujini, ali šredstev v naturalni obliki, izdelanih 
v podjetju v tujini. Ta sredstva se enako obravnavajo tudi 
takrat, ko se zmanjša obseg poslovanja podjetja v tujini. 

V 22. členu so določeni pogoji za prenehanje podjetja. Če je 
izpolnjen katerikoli izmed navedenih pogojev, se razveljavi 
odločba o vpisu podjetja v register, in sicer če ne opravlja 
dejavnost, za katero je bilo ustanovljeno, če ustanovitelj ne 
omogoči pristojnemu organu kontrole materialno-finančnega 
poslovanja in ne zagotovi dokumentacije v skladu s predpisi, 
če se s predpisi tuje države trajno odpravi možnost za transfer 
dobička, če podjetje preneha po samem zakonu domicilne 
države aH če ne transferira dobička. 

V 23. členu osnutka je določena možnost spojitve, pripoji- 
tve ali ločitve podjetij, usanoviteljev v tujini, če so jih ustano- 
vili dva ali več ustanoviteljev. V tem primeru morajo ustanovi- 
telji sprejeti sklep o nastalih spremembah in o tem obvestiti 
pristojni upravni organ za ekonomske odnose s tujino in pri 
ten navesti vse spremembe, ki bodo nastale zaradi navedenih 
postopkov (sprememba firme, sedeža, predmeta poslovanja, 
višine ustanoviteljske vloge, odgovornih oseb za delo in 
poslovanje podjetja, nov statut na novo nastalih pravnih sub- 
jetkov ter druga dejstva, ki so bistvena za normalno delo 
podjetja), zaradi spremembe v registru podjetij, ki se vodi 
v zveznem upravnem organu za ekonomske odnose s tujino. 

V 24. členu predlagamo, da ustanovitelj sme sprejeti sklep 
o mirovanju podjetja v tujini kot začasno rešitev pod določe- 
nimi okoliščinami (vojno stanje ali druge izredne razmere v tej 
državi), ko poprej dobi mnenje zveznega upravnega organa za 
zunanje zadeve. Ta rešitev je sprejemljiva tudi s stališča eko- 
nomičnosti in smotrnosti postopka. Odprava podjetja je 
pogostokrat tudi nemogoča, njegovo delo pa je zelo oteženo, 
pa če tudi ni tako, povzroči postopek za novo ustanovitev 
podjetja dosti večje stroške, postopek za odobritev v tujini pa 
dolgo traja. 

Stroški za mirovanje so zmanjšani na najmanjšo mero, tako 
da je taka rešitev v zakonu opravičena, obstaja pa tudi v zako- 
nih drugih držav. 

5. Predstavništva, poslovne enote in 
poslovalnice v tujini 

25. do 28. člen 
V 25. členu - so določene oblike opravljanja gospodarskih 

dejavnosti v tujini (predstavništva, poslovne enote in druge 
oblike opravljanja gospodarskih dejavnosti v tujini), ki so 
sestavni del ustanovitelja iz države in nimajo statusa pravne 
osebe, drugače kot podjetja, ki so bila ustanovljena v tujini. 
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Poleg teh oblik je predvideno, da poslovalnice odpirajo tudi 
predstavništva in poslovne enote v isti državi, kjer je njihov 
sedež. Te poslovalnice so sestavni del predstavništva oziroma 
poslovne enote, ki jih je ustanovila. Zveznemu upravnemu 
organu za ekonomske odnose s tujino se zaradi evidentiranja 
pošlje sklep o odpiranju poslovalnice. 

Zaradi skupnega in enotnega nastopa na zunanjem tržišču 
je skupnim podjetjem in drugim oblikam združevanja podjetij, 
ki so vpisani v sodni register za opravljanje zunanjetrgovin- 
skega prometa, omogočeno, da ustanavljajo predstavništva 
če so članice prenesle to pravico nanje. 

V 26. členu - so določeni dokazi, ki jih predloži ustanovitelj, 
da bi dobil dovoljenje za otvoritev predstavništva ali ustanovi- 
tev poslovne enote, zvezni upravni organ za ekonomske 
odnose s tujino pa tudi v tem primeru nima diskrecijske 
pravice pri odločanju. Izdati mora odločbo o vpisu predstavni- 
štva ali poslovne enote v register, če ustanovitelj predloži 
dokaze, določene s tem členom. 

V 27. členu - je predvidena možnost prenehanja predstavni- 
štva oziroma poslovne enote in njihov izbris iz ustreznega 
registra, ki se vodi pri upravnem organu za ekonomske 
odnose s tujino. 

Iz registra se lahko izbriše ne samo na podlagi sklepa 
ustanovitelja, temveč tudi ko pristojni zvezni upravni organ 
ugotovi, da so izpolnjeni nekateri izmed pogojev iz 1., 2. in 4. 
točke prvega odstavka 22. člena tega osnutka. 

6. Odpiranje delovnih enot za izvajanje 
investicijskih del v tujini in opravljanje drugih 
storitev 

28. člen 
V omenjenem členu je predvidena možnost, da se odpirajo 

delovne enote za izvajanje investicijskih del in opravljanje 
drugih storitev kot specializirane enote, ki delajo določen čas, 
ki je potreben za realizacijo sklenjene pogodbe o izvajanju del 
ali opravljanju drugih storitev. 

Delovne enote za izvajanje investicijskih del so sestavni del 
podjetja, ki jih je ustanovilo, in nimajo statusa pravne osebe. 
Dela in naloge opravljajo po nalogu ustanovitelja. 

Delovno enoto sme odpreti tisto podjetje, ki je registrirano 
za izvajanje investicijskih del v tujini. Poleg teh podjetij sme 
delovno enoto odpreti tudi zunanjetrgovinsko podjetje, če 
ima sklenjeno pogodbo o izvajanju investicijskih del v tujini. 

Delovne enote se odpirajo na podlagi sklepa ustanovitelja 
in vložene zahteve, na podlagi katere se opravi evidentiranje 
v ustreznem registru. 

Delovno enoto sme odpreti tudi skupno podjetje ali druga 
oblika združevanja podjetij za izvajanje investicijskih del 
v tujini, ki je sklenila pogodbo s tujim naročnikom o izvajanju 
investicijskih del v tujini. 

7. Poverjanje opravljanja gospodarskih 
dejavnosti tujim pravnim osebam 

29. in 30. člen 
V tej točki je predvidena možnost poverjanja opravljanja 

gospodarskih dejavnosti v tujini tuji pravni osebi. 
V določbah je v bistvu omogočeno, da se prodaja doma- 

čega blaga v tujini prek zastopništva ali konsignacijske pro- 
daje poveri tuji pravni osebi na podlagi pisno sklenjene po- 
godbe. 

Določeno je, da mora Gospodarska zbornica Jugoslavije 
kopijo odločbe o evidentiranju poslati zveznemu upravnemu 
organu za ekonomske odnose s tujino. 

8. Vlaganje sredstev v tuja podjetja 

31. in 32. člen 
V teh določbah osnutka je v glavnem ohranjena dosedanja 

rešitev iz zakona, da smejo podjetja iz 1. člena tega zakona 

vlagati sredstva v tuja podjetja, ne da bi navedla cilje, zaradi 
katerih vlagajo. 

Vlaga se na podlagi sklenjene pisne pogodbe s tujim 
podjetjem, pri čemer domače podjetje, ki vlaga sredstva ne 
pridobi statusa soustanovitelja tujega podjetja in ne dobi 
pravnega statusa soustanovitelja. Svoje pravice uveljavlja iz 
naslova pogodbe o vlaganju. 

Za vlaganje se smejo uporabljati: oprema, pravica do 
patenta, licence in tehnične zboljšave ter druge pravice, ki 
pomenijo osnovna sredstva, izražena v denarju. Izjemoma se 
smejo uporabiti tudi devize, kupljene na enotnem deviznem 
tržišču, do zneska, navedenega v odločbi o vpisu pogodbe 
o vlaganju v register. 

Določbe tega osnutka, ki se nanašajo na prenehanje 
podjetja v tujini in na umik sredstev domačih podjetij iz 
podjetja v tujini, se smiselno uporabljajo tudi za prenehanje 
pogodbe o vlaganju in umik sredstev iz tega naslova. 

II. OPRA VLJANJE BANČNIH IN FINANČNIH 
POSLOV V TUJINI 

1. Ustanavljanje bank in drugih finančnih 
organizacij v tujini 

33. in 34. člen 
V določbah omenjenih členov je določeno, da smejo banke, 

pooblaščene za opravljanje plačilnega prometa in kreditnih 
poslov s tujino, glede na sredstva, ki jih vlagajo, ustanoviti 
lastne banke oziroma finančne institucije samo s sredstvi, 
s katerimi razpolagajo, ter mešane banke oziroma finančne 
institucije, kadar jih ustanavljajo s tujimi bankami oziroma 
finančnimi institucijami. Za ustanavljanje bank in drugih 
finančnih institucij se smejo uporabljati sredstva, kupljena na 
enotnem deviznem tržišču v skladu s predpisi, ki urejajo 
devizno poslovanje. 

Za ustanavljanje bank mora ustanovitelj predložiti določene 
dokaze. Po predložitvi dokazov iz 33. člena osnutka izda 
zvezni upravni organ za ekonomske odnose s tujino, odločbo 
o vpisu ustanovljene banke v ustrezni register, kar pa tudi 
v tem primeru ne pomeni diskrecijske pravice organa kot pri, 
prej navedenih oblikah opravljanja gospodarske dejavnosti 
v tujini. 

Skrajšan je postopek odločanja o zahtevah, predvidenih je 
manj pogojev oziroma dokazov, ki jih mora izpolniti ustanovi- 
telj, med odločanjem pa ustanovitelj preskrbi mnenje 
Narodne banke Jugoslavije in Zveznega sekretariata za 
finance, ki ju priloži k zahtevi za vpis v register. 

Za banke in druge finančne institucije se glede dela in 
prenehanja smiselno uporabljajo določbe tega osnutka o delu 
in prenehanju podjetja v tujini. V tem členu je dano poobla- 
stilo finkcionarju, ki vodi zvezni upravni organ za ekonomske 
odnose s tujino, da izda predpis o tem, katere podatke mora 
vsebovati sklep organa upravljanja o ustanovitvi banke, ter 
druge potrebne dokaze za vpis v register. 

2. Predstavništva in poslovne enote bank 
v tujini 

35. do 38. člen 
Za ustanovitev predstavništev oziroma poslovnih enot 

bank, ki so sestavni del banke ustanoviteljice, je potreben 
sklep organa upravljanja banke ustanoviteljice. Banke usta- 
noviteljice predstavništva in poslovne enote v tujini smejo 
odpirati tudi informacijske urade v isti ali drugi državi. Ti uradi 
so sestavni del predstavništva oziroma poslovne enote, ki jih 
je ustanovila. 

Sredstva, potrebna za delo predstavništva v tujfrii, se zago- 
tavljajo na podlagi zakona o deviznem poslovanju in niso 
zajeta s tem zakonom. 

Za predstavništva oziroma poslovne enote bank se smi- 
selno uporabljajo določbe tega osnutka o ustanavljanju in 
prenehanju predstavništev in poslovnih enot - (ustanovitelja) 
podjetja. 
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VI. OPRAVLJANJE POSLOV ZAVAROVANJA IN 
POZAVAROVANJA V TUJINI 

1. Ustanavljanje organizacij za zavarovanje in 
pozavarovanje v tujini 

38. člen 
V 38. členu osnutka se tako kot v zadnjih rešitvah v zakonu 

zavarovalnim organizacijam omogoča, da ustanavljajo zava- 
rovalne oziroma pozavarovalne organizacije v tujini. Prav tako 
lahko te organizacije opravljajo tudi posredniške posle pri 
zavarovanju. 

Za ustanavljanje teh organizacij smejo zavarovalne organi- 
zacije uporabljati sredstva oziroma devize, kupljene na enot- 
nem deviznem tržišču, oziroma devize v skladu s predpisi, ki 
urejajo devizno poslovanje. 

2. Predstavništvo v tujini 

39. in 40. člen 
Zavarovalne organizacije smejo dejavnost zavarovanja in 

pozavarovanja v tujini opravljati prek predstavništev oziroma 
poslovnih enot teh organizacij. 

Za ustanavljanje, poslovanje, prenehanje in druge statusne 
spremembe zavarovalnih organizacij v tujini, ter za ustanav- 
ljanje, delo in prenehanje njihovih predstavništev se smiselno 
uporabljajo določbe tega osnutka, ki se nanašajo na ustanav- 
ljanje bank, njihovih predstavništev in poslovnih enot. 

V. VAROVANJE UGLEDA PRI OPRAVLJANJU 
GOSPODARSKIH DEJAVNOSTI V TUJINI 

41. do 45. člen 
Zveznemu upravnemu organu za ekonomske odnose 

s tujino je dano pooblastilo, da sme ob kršitvi ugleda izreči 
enega ali več ukrepov, določenih v osnutku. Pojasnjen je tudi 
pojem nelojalne konkurence, pristojni organ pa pooblaščen, 
da sme v primeru, ko je podjetju izrečen eden izmed ukrepov 
za gospodarski prestopek iz zakona o zatiranju nelojalne 
konkurence, izreči podjetju, banki ali organizaciji kakšnega 
izmed ukrepov, predpisanih z zakonom o zunanjetrgovin- 
skem prometu, ali izdati odločbo o prenehanju veljavnosti 
izdane odločbe za opravljanje določene dejavnosti v celoti ali 
v posameznih državah. 

VI. KONTROLA IN SPREMLJANJE 
OPRAVLJANJA GOSPODARSKIH DEJAVNOSTI 
V TUJINI 

45. do 50. člen 
Opravljanje gospodarskih dejavnosti v tujini se mora 

spremljati in kontrolirati. Zvezni upravni organ za ekonomske 
odnose s tujino, ugotavlja, ali so izpolnjeni pogoji za nadaljnje 
delo ustanovljene oblike opravljanja gospodarskih dejavnosti 
v tujini oziroma aH so izpolnjeni pogoji za prenehanje in izbris 
iz registra oblike opravljanja gospodarskih dejavnosti v tujini, 
ki je bila vpisana v ustrezni register. 

Ustanovitelj - podjetje, banka oziroma organizacija pošlje 
pristojni službi družbenega knjigovodstva Jugoslavije bilanco 
podjetja oziroma bilanco banke, sestavljeno in potrjeno, če jo 
mora potrditi kontrolni organ domicilne države, po predpisih 
domicilne države. Za holding podjetja je določeno, da morajo 
poleg bilance za vsako posamično podjetje, ki ga je ustano- 
vilo holding podjetje, pošiljati tudi konsolidirano bilanco hol- 
dinga. 

Določena je tudi obvezna kontrola poslovanja ustanovljene 
oblike opravljanja gospodarskih dejavnosti v tujini, ki jo 
opravi sam ustanovitelj na podlagi poslanih bilanc, ustanovi- 
telj pa mora omogočiti kontrolo pooblaščenim kontrolnim 
organom. 

Navedena je tudi napotilna določba za inšpekcijske organe, 
da poslovanje oblike opravljanja gospodarskih dejavnosti 

v tujini kontrolirajo v skladu s svojo pristojnostjo, določeno 
z delovnim področjem organa. 

Nova določba je, da poslovanje bank drugih finančnih orga- 
nizacij ter pozavarovalnih organizacij kontrolira Narodna 
banka Jugoslavije. 

VII. KAZENSKE DOLOČBE 
1. Kazniva dejanja 

50. člen 
Ohranjena je določba, da odgovorna oseba v podjetju, 

banki ali organizaciji, ki stori določena dejanja v nasprotju 
s predpisi, stori kaznivo dejanje. To so predvsem dejanja, ki se 
nanašajo na nezakonito opravljanje gospodarskih dejavnosti 
v tujini, ne vestno upravljanje družbenih sredstev v podjetjih, 
bankah, holding podjetjih, predstavništvih, poslovnih enotah 
in drugih oblikah opravljanja gospodarskih dejavnosti v tujini, 
nenamenska uporaba sredstev, onemogočanje kontrole 
materialno-finančnega poslovanja ali povzročitev škode 
podjetju, banki, organizaciji ali drugi družbeni pravni osebi. 

2.Gospodarski prestopki 

51. člen 
Novost v tem zakonu glede kazenskih določb je v povečanju 

zneska minimuma in maksimuma denarnih kazni za gospo- 
darske prestopke, storjene pri opravljanju gospodarskih 
dejavnosti v tujini, da bi se le-te uskladile z zakonom o prekr- 
ških, s katerimi se kršijo zvezni predpisi. 

3. Prekrški 

52. do 56. člen 
Tudi pri prekrških je predlagan večji znesek denarnih kazni 

zaradi njihove uskladitve z zakonom o prekrških. 

4. Pravne posledice obsodbe 

56. člen 
V tem členu je določeno, da v podjetju, banki ali organiza- 

ciji, ki opravlja gospodarske dejavnosti v tujini, posle zunanje- 
trgovinskega prometa ne sme opravljati oseba, ki je naklepno 
storila kaznivo dejanje iz 50. člena osnutka zakona. Predviden 
je odvzem premoženjske koristi, nastale s storitvijo kaznivega 
dejanja, gospodarskega prestopka ali prekrška. Odvzeta pre- 
moženjska korist se vplača v dobro proračuna federacije. 

VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

57. do 60. člen 
V teh členih je določeno, da sedanje organizacije združe- 

nega dela, banke in druge pravne osebe, ki jim je bilo pred 
uveljavitvijo tega zakona izdano dovoljenje za opravljanje 
določene oblike gospodarskih dejavnosti v tujini, nadaljujejo 
z delom, dokler se ta dovoljenja ne uskladijo s tem zakonom, 
najpozneje pa do 31. 12. 1991. Sedanja podjetja morajo 
namreč uskladiti svojo zunanjetrgovinsko registracijo in svojo 
notranjo registracijo po zakonu o podjetjih in zakonu o zuna- 
njetrgovinskem prometu najpozneje do 31. decembra 1991. 
Ker so ti subjekti tudi nosilci oblik opravljanja gospodarskih 
dejavnosti v tujini je nujno usklajevanje tudi v oblikah oprav- 
ljanja gospodarskih dejavnosti v tujini. Ta rok do leta 1991 je 
dovolj dolg, ker se usklajevanje opravi samo z obvestilom 
o opravljenih spremembah pri nosilcu mreže gospodarskih 
enot v tujini. 

S končnimi določbami so zajeta tudi vprašanja uporabe 
sedanjih podzakonskih predpisov, izdanih na podlagi poobla- 
stil iz sedaj veljavnega zakona o opravljanju gospodarskih 
dejavnosti v tujini, prenehanje veljavnosti teh predpisov ter 
uveljavitev tega zakona. 
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POBUDA 

za sklenitev družbenega dogovora o ukrepih za spodbujanje 

odpiranja novih in modernizacijo obstoječih premogovnikov in 

eksploatacijskih naftnih in plinskih polj (ESA-697) 

I. Ustavna podlaga za sklenitev družbenega 
dogovora 

Ustavna podlaga za sklenitev družbenega dogovora je 124. 
člen ustave SFRJ, s katerim je predpisano, da z družbenim 
dogovorom organizacije združenega dela, zbornice in druga 
splošna združenja, samoupravne interesne skupnosti, organi 
družbenopolitične skupnosti, sindikati in druge družbenopo- 
litične in družbene organizacije zagotavljajo in usklajujejo 
samoupravno urejanje družbenoekonomskih in drugih odno- 
sov, ki so širšega pomena za udeležence dogovora ali sploš- 
nega družbenega pomena. 

Pri tem je treba upoštevati tudi prvi odstavek 244. člena 
ustave SFRJ. po katerem narodi in narodnosti ter delovni 
ljudje in občani usklajujejo skupen gospodarski in družbeni 
razvoj in druge svoje skupne interese, ter amandma XXXIII 
k ustavi SFRJ po katerem Skupščina SFRJ določa skupno 
ekonomsko politiko. 

Ureditev teh vprašanj je pomembna ne samo za zainteresi- 
rane organe in premogovnike, ampak je širšega družbenega 
pomena za vso državo, ki se kaže v tem, da utegnejo pomanj- 
kanja premoga pri zadovoljevanju osnovnih potreb (indu- 
strije, splošne in široke porabe) nastati resne motnje pri 
delovanju gospodarstva in družbenih dejavnosti z ekonom- 
skimi posledicami za vso državo. 

II. Zakaj je treba skleniti družbeni dogovor, 
in namen, ki ga želimo doseči 

V družbenem planu Jugoslavije za obdobje 1986-1990, je 
v 10. točki VII. poglavja predvideno, da bomo ustvarili možno- 
sti, da se tudi v tem planskem obdobju del sredstev za odpira- 
nje novih in modernizacijo obstoječih premogovnikov in eks- 
ploatacijskih naftnih in plinskih polj zagotovi tako, kot je bilo 
zagotovljeno v obdobju 1981-1985, s tem da bomo odpravili 
razvrednotenje sredstev za te namene. 

V resoluciji o politiki uresničevanja družbenega plana Jugo- 
slavije za obdobje 1986-1990 v letu 1986 je v točki 15. 4. III. 
poglavja predvideno, da bomo odpiranje novih in moderniza- 
cijo obstoječih premogovnikov in eksploatacijskih naftnih in 
plinskih polj spodbujali tako, kot je določeno v družbenem 
dogovoru o ukrepih za spodbujanje odpiranja novih in moder- 
nizacijo obstoječih premogovnikov in eksploatacijskih naft- 
nih in plinskih polj, ki je veljal v prejšnjem planskem obdobju, 
s tem da bomo odpravili ravzrednotenje izločanj za te 
namene. V resoluciji za leto 1987 je v točki 7. 6. II. poglavja 
predvideno, da bo v prvem trimesečju leta 1987 sklenjen 
družbeni dogovor, v resoluciji za leto 1988 pa, da bo v prvem 
trimesečju dana pobuda za sklenitev tega družbenega dogo- 
vora. 

Dogovor predvideva, da se sredstva prihodka, ustvarjenega 
s temeljnim davkom od prometa naftnih derivatov usmerjajo 
v financiranje programa za graditev novih in modernizacijo 
obstoječih premogovnikov in eksploatacijskih naftnih in plin- 
skih polj za obdobje 1988-1990, za racionalizacijo porabe in 
preusmeritev s tekočih goriv na premog. 

Glede na opredelitve iz družbenega plana Jugoslavije za 
obdobje 1986-1990 in resolucije, da je treba ne le zagotoviti 
sredstva, ampak da je treba zagotoviti tudi odpravo ravzred- 
notenja sredstev za odpiranje novih in modernizacijo obstoje- 
čih premogovnikov, je z dogovorom določeno, da se del 
sredstev prihodka, ustvarjenega s temeljnim prometnim dav- 
kom, ki se bo usmerjal v financiranje programa zgraditve 
novih in modernizacijo obstoječih premogovnikov in ekplo- 
atacijskih plinskih in naftnih polj za obdobje 1988-1990, ter za 
racionalizacijo porabe in preusmeritev s tekočih goriv na 

premog določi v odstotku od prihodka temeljnega davka od 
prometa naftnih derivatov. 

Z družbenim dogovorom o ukrepih za spodbujanje odpira- 
nja novih in modernizacijo obstoječih premogovnikov ter 
eksploatacijskih naftnih in plinskih polj (Uradni list SFRJ št. 
60/83), ki je veljal v planskem obdobu 1981-1985, so se 
sredstva zagotavljala z izločanjem v fiksnem znesku iz cene 
derivatov, in sicer: bencina in dieselskega goriva, razen dela, 
ki se uporabi v kmetijstvu, najmanj 1 din na liter, kurilnega 
olja za gospodinjstvo najmanj 2 dinarja na liter oziroma naj- 
manj 0,6 dinarja na kilogramov mazuta, ki se uporablja v pro- 
izvodnji za pogon, in 0,25 dinarja na kilogram mazuta, ki se 
uporablja v proizvodnih procesih. 

V odloku o določitvi zneskov za posebne namene in nado- 
mestila pri oblikovanju cen naftnih derivatov (Uradni list SFRJ 
št. 34/86, 58/86, 62/86 in 63/86) je določeno, da se k cenam 
motornih bencinov (MB-86, MB-98, in NMB-95) ter plinskih olj 
in dieselskega govoriva (D-1, D-2 in D-3) doda nadomestilo za 
razvoj premogovnikov v znesku 1,20 dinarjev na liter, k cenam 
ekstra lahkega kurilnega olja in lahkega specialnega kuril- 
nega olja pa 2,20 dinarja na liter, kurilnega olja, ki se uporab- 
lja za tehnološko gorivo se doda nadomestilo v znesku, 0,25 
dinarja na liter. 

Od 13. februarja 1988 se sredstva za spodbujanje odpiranja 
novih in modernizacijo obstoječih premogovnikov in eksplo- 
atacijskih naftnih in plinskih polj zbirajo in usmerjajo iz dela 
ustvarjenega prihodka od temeljnega davka od prometa naft- 
nih derivatov, ki pripada SR in SAP. 

Z navedenimi akti ni odpravljeno razvrednotenje sredstev 
za te namene, čeprav je z družbenim planom in resolucijo 
predvideno, da se to zagotovi v obdobju veljavnosti tega 
srednjeročnega plana. 

Da bi zagotovili odpravo razvrednotenja teh sredstev, bi 
morali izločiti- 4,00 dinarja na liter bencina in dieselskega 
goriva, 7,30 dinarja na liter kurilnega olja za gospodinjstvo in 
2,00 dinarja na kilogram mazuta. To je na ustrezen način 
izraženo v odstotkih po posameznih vrstah naftnih derivatov 
v 2. členu dogovora, in sicer tako, da je za celoten prihodek 
od temeljnega davka od prometa naftnih derivatov določen 
delež posameznih derivatov pri zagotavljanju sredstev za te 
namene. 

Na ta način bi, čeprav z veliko zamudo, opravili nalogo iz 
družbenega plana in resolucije o odpravi razvrednotenja 
sredstev, ki se zbirajo za te namene. 

Pri tem je treba upoštevati, da je bila inflacija v preteklem 
obdobju, od uvedbe nadomestil k cenam naftnih derivatov 
(1983), precej nad tem predvidenim povečanjem sredstev. To 
kaže tudi dejstvo, da so na primer predvidena vlaganja za 
razvoj premogovnikov za zmogljivost 32 mio. ton od leta 1985 
(po družbenem planu Jugoslavije za obdobje 1981-1985) zna- 
šala 70 mrd dinarjev, za vlaganje v zmogljivosti 25 mio ton 
v obdobju 1986-1990 pa so predvidena vlaganja približno 641 
mrd dinarjev, to pa pomeni, da so ta sredstva približno devet- 
krat večja. 

Glede na količine motornega bencina, dieselskega goriva, 
razen dieselskega goriva za kmetijstvo, kurilnega olja za 
gospodinjstvo in mazuta, ki so predvidene v Energetski 
bilanci Jugoslavije za leto 1987, in predvidena sredstva od 
davkov od prometnih derivatov, bi zagotovili na leto približno 
41,41 mrd dinarjev, in sicer za razvoj premogovnikov in raci- 
onalizacijo porabe ter preusmeritev s tekočih, goriv na 
domače vire energije. To znaša približno 25 % vseh predvide- 
nih letnih vlaganj v razvoj premogovnikov do leta 1990, za 
razliko od deleža, ki je bil z dogovorom predviden v prejšnjem 
obdobju in je znašal približno 44 %. 

Ker je postopek pridobivanja nafte in plina od raziskovanja 
do priprave polj za eksploatacijo zelo zahteven, je težko 
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razmejiti sredstva, potrebna za raziskovanje, od investicijskih 
sredstev, potrebnih za obdelavo vrtin in njihovo opremljanje 
za eksploatacijo, ki naj bi jih zagotovili s tem družbenim 
dogovorom. 

Za odpiranje novih in razširitev eksploatacijskih naftnih in 
plinskih polj se sredstva v glavnem zagotavljajo iz lastnih 
sredstev organizacij združenega dela proizvajalk nafte in 
plina z izenačevanjem cen domače nafte s cenami uvozne 
nafte ter deloma iz kreditov. Ker pa je v letu 1986 padla cena 
nafte na svetovnem tržišču in se je na tej podlagi zmanjašala 
cena domače nafte, so se precej zmanjšali prihodki proizva- 
jalcev nafte in plina. Zaradi tega dejstva so v tem dogovoru 
predvidena sredstva od temeljnega davka od prometa naftnih 
derivatov za raziskovanje nafte in plina ter za odpiranje novih 
in modernizacijo obstoječih eksploatacijskih naftnih in plin- 
skih polj v enakem znesku, kot se je izločal tudi do sedaj. 

Glede na količine motornega bencina, dieselskega goriva, 
kurilnega olja ža gospodinjstvo, tekočega plina in bitumna, ki 
so predvidene v Energetski bilanci Jugoslavije za leto 1987, in 
predvideni temeljni davek od prometa teh derivatov za nave- 
dene namene, bi zagotovili na leto približno 34 mrd dinarjev 

za raziskovanje nafte in plina in odpiranje novih ter moderni- 
zacijo eksploatacijskih naftnih in plinskih polj. 

Udeleženke dogovora bomo v okviru svojih pravic in dolž- 
nosti določile ukrepe in dejavnosti, da se zagotovijo potrebna 
sredstva za: 
- zgraditev novih zmogljivosti premogovnikov približno za 25 
milijonov ton, rekonstrukcijo in modernizacijo obstoječih 
zmogljivosti premogovnikov, da bi v letu 1990 pridobili 92 
milijonov ton premoga; 
- odpiranje novih in razširitev sedanjih zmogljivosti eksplo- 
atacijskih naftnih in plinskih polj ter uvedbe sekundarnih 
metod eksploatacije, da bi v letu 1990 pridobili najmanj 4,5 
milijona ton nafte in 4,5 milijarde mu23 plina, in 
- racionalizacijo uporabe energije in nadomestitev tekočih 
goriv z energijo iz domačih virov. 

Na podlagi sklepov Skupščine SFRJ, ki se nanašajo na 
družbene dogovore (Uradni list SFRJ št. 49/79), naj bi bile 
udeleženke družbenega dogovora Skupščina SFRJ in skupš- 
čine republik in avtonomnih pokrajin. 

Za ureditev navedenih vprašanj za zainteresirana tudi 
Gospodarska zbornica Jugoslavije, zato bi bilo potrebno, da 
je tudi ona udeleženka tega družbenega dogovora. 

OSNUTEK DRUŽBENEGA DOGOVORA 

o ukrepih za spodbujanje odpiranja novih in modernizacijo 

obstoječih premogovnikov ter eksploatacijskih naftnih in 

plinskih polj 

Na podlagi 124. člena ustave SFRJ sklepamo Skupščina 
SR Bosne in Hercegovine, Skupščina SR Crne gore, Sabor 
SR Hrvatske, Sobranje SR Makedonije, Skupščina SR Slove- 
nije, Skupščina SR Srbije, Skupščina SAP Kosovo in Skupš- 
čina SAP Vojvodine ter Gospodarska zbornica Jugoslavije 

DRUŽBENI DOGOVOR 
o ukrepih za spodbujanje odpiranja novih in 
modernizacijo obstoječih premogovnikov ter 
eksploatacijskih naftnih in plinskih polj 

1. člen 
Zaradi spodbujanja razvoja domačih virov energije, smotr- 

nejše uporabe energije in nadomestila tekočih goriv z ener- 
gijo iz domačih virov ter redne preskrbe domačega trga 
z gorivi udeleženke tega družbenega dogovora (v nadaljnjem 
besedilu: udeleženke dogovora) soglašamo, da določimo 
ukrepe in dejavnosti za spodbujanje odpiranja novih in 
modernizacijo obstoječih zmogljivosti premogovnikov in eks- 
ploatacijskih naftnih in plinskih polj oziroma za povečanje 
proizvodnje po programu za graditev novih in modernizacijo 
obstoječih premogovnikov in eksploatacijskih naftnih in plin- 
skih polj za obdobje 1988-1990 (v nadaljnjem besedilu: pro- 
gram), ki je sestavni del tega dogovora, v obsegu, določenem 
v družbenem planu Jugoslavije za obdobje 1986-1990 
(Uradni list SFRJ št. 75/85), upoštevajoč varstvo in zboljšanje 
človekovega okolja (rekultivacija degradiranih površin 
z rudarsko eksploatacijo, varstvo pred spodkopavanjem 
režima podzemeljskih in površinskih voda idr.). 

2. člen 
Udeleženke dogovora soglašamo, da se del ustvarjenega 

prihodka od temeljnega davka od prometa naftnih derivatov 
usmeri v odpiranje novih in modernizacijo obstoječih premo- 
govnikov in eksploatacijskih naftnih in plinskih polj, in sicer: 

1. za odpiranje novih in modernizacijo obstoječih premo- 
govnikov in smotrno uporabo energije in nadomestitev teko- 
čih goriv z energijo iz domačih virov iz: 
1) motornega bencina 
- MB-86 1,5523% 
- MB-98 1,3157% 
- NMB-95 1,1158% 

1,7162% 
1,7283% 
1,7410% 
3,1290% 
3,1872% 

1,0044% 
1,1142% 
1,0124% 
1,3832% 
1,1613% 

2) plinskega olja 
- dieselskega goriva (razen dela za kmetijstvo) 
- D-1 
- D-2 
- D-3 
3) ekstra lahkega kurilnega olja (EL) 
4) lahkega specialnega kurilnega olja (LS) 
5) kurilnega olja - mazuta: 
- lahkega (L) 
- srednjega (S) 
- srednjega, z nizko vsebnostjo žvepla (SNŽ) 
- težkega (T) 
- težkega, z nizko vsebnostjo žvepla (TNŽ) 

2. za odpiranje novih in razširitev obstoječih zmogljivosti 
eksploatacijskih naftnih in plinskih polj, in sicer: 
1) motornega bencina: 
- MB-86 1,4599% 
- MB-98 1,4828% 
- NMB-95 1,5175% 
2) plinskega olja 
- dieselskega goriva: 
- D-1 1,6489% 
- D-2 1,6151% 
- D-3 1,5809% 
3) ekstra lahkega kurilnega 
olja (EL) 1,7608« 
4) lahkega specialnega 
kurilnega olja (LS) 1,7709% 
5) utekočinjenega plina 0,3478% 
6) bitumna 0,5171% 

Sredstva iz prvega odstavka tega člena se bodo vplačevala 
na poseben račun v federaciji, določen pa bo tudi način za 
uporabo sredstev iz prvega odstavka tega člena. 

Alternativa 
Sredstva iz prvega odstavka tega člena se bodo vplačevala 

na poseben račun v republiki oziroma avtonomni pokrajini, 
določen pa bo tudi način uporabe sredstev iz prvega odstavka 
tega člena. 

3. člen 
Skupščine republik in skupščini avtonomnih pokrajin kot 

udeleženke dogovora soglašamo, da bomo izdale predpise, 
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s katerimi se bo del ustvarjenega prihodka od temeljnega 
davka od prometa naftnih derivatov iz 2. člena tega dogovora 
usmeril v spodbujanje odpiranja novih in modernizacijo 
obstoječih premogovnikov in eksploatacijskih naftnih in plin- 
skih polj ter smotrno uporabo energije in nadomestitev teko- 
čih goriv z energijo iz domačih virov. 

4. člen 
Udeleženke dogovora soglašamo, da se sredstva iz 1. točke 

2. člena uporabljajo za realizacijo projektov za odpiranje 
novih in modernizacijo obstoječih premogovnikov in zmoglji- 
vosti za plemenitenje premoga, s katerimi se zagotavljajo 
najekonomičnejši pogoji z najkrajšimi roki graditve, navede- 
nimi v programu, ki bi se financiral s sredstvi, ustvarjenimi 
z družbenim dogovorom, ter projektov za smotrno uporabo in 
nadomestitev tekočih goriv z energijo iz domačih virov 
v skladu s programom dolgoročnih ukrepov za racionaliza- 
cijo, nadomestitev energije in varčevanje z njo. 

Sredstva iz 2. točke 2. člena se bodo usmerjala za financira- 
nje projektov iz programa ter za uvedbo sekundarnih metod 
eksploatacije. 

Udeleženke dogovora soglašamo, da se v republikah in 
avtonomnih pokrajinah določijo ukrepi in dejavnosti za spod- 
bujanje organizacij združenega dela in njihovih samouprav- 
nih interesnih skupnosti za zgraditev zmogljivosti na območ- 
jih, ki razpolagajo s pomembnimi rezervami premoga oziroma 
perspektivnimi nahajališči nafte in plina - v skladu s pro- 
gramom. 

5. člen 
Skupščina SFRJ, skupščine republik in skupščini avtonom- 

nih pokrajin kot udeleženke dogovora bomo v mejah svojih 
pravic in dolžnosti z ekonomskimi in drugimi ukrepi spodbu- 
jale organizacije združenega dela na področju strojegradnje 
in elektrostrojegradnje, da bi se realiziral samoupravni spora- 
zum o proizvodnji opreme za pridobivanje premoga, nafte in 
plina in komponent za to opremo, kot tudi organizacije zdru- 
ženega dela v okviru premogovnikov in proizvodnje nafte in 
plina, ki se ukvarjajo s proizvodnjo te opreme. 

6. člen 
Udeleženke dogovora soglašamo, da bomo usklajevale in 

koordinirale akcije za zagotovitev in uresničitev dogovorjenih 
ukrepov in dejavnosti. Pristojni republiški in pokrajinski 
organi bodo pošiljali poročila zveznemu upravnemu organu 
za gospodarstvo o prilivu, uporabi sredstev in o učinkih vlaga- 
nja sredstev iz 2. člena tega dogovora najmanj enkrat na leto 
po sprejetju zaključnih računov. 

7. člen 
Vsaka udeleženka dogovora lahko da pobudo za ponovno 

obravnavo vprašanj in odnosov, ki se urejajo v tem družbe- 
nem dogovoru, pa tudi za njegove spremembe in dopolnitve. 

8. člen 
Ta družbeni dogovor je sklenjen, ko ga sprejmejo in podpi- 

šejo predstavniki vseh njegovih udeleženk. 

9. člen 
Ta dogovor začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu 

SFRJ. 
Za Skupščino SFRJ 

Za Skupščino SR Bosne in Hercegovine 
Za Skupščino SR Črne gore 

Za Sabor SR Hrvatske 
Za Sobranje SR Makedonije 
Za Skupščino SR Slovenije 

Za Skupščino SR Srbije 
Za. Skupščino SAP Kosovo 

Za Skupščino SAP Vojvodine 

UVOD 

Zvezni izvršni svet je na 269. seji dne 3. junija 1988 obravna- 
val predlog družbenega dogovora o ukrepih za spodbujanje 
odpiranja novih in modernizacijo obstoječih premogovnikov 

in eksploatacijskih naftnih in plinskih polj in naložil Zveznemu 
sekretariatu za gospodarstvo, naj pripravi in pošlje svetu 
program za zgraditev in modernizacijo, ki naj bi se financiral 
s sredstvi, ustvarjenimi po navedenem dogovoru. 

Zvezni sekretariat za gospodarstvo je ravnal po sklepu sveta 
in pripravil zahtevani program o graditvi novih in moderniza- 
ciji obstoječih premogovnikov in eksploatacijskih naftnih in 
plinskih polj za obdobje 1988-1990 s pregledom objektov, 
katerih graditev in modernizacija bi se financirali s sredstvi, 
ustvarjenimi z dogovorom. 

Podlaga za izdelavo programa so bili: osnutek strategije 
razvoja energetike SFRJ do leta 2000 z vizijo razvoja do leta 
2020, ki ga je določil Zvezni izvršni svet in poslal Skupščini 
SFRJ v postopek; skupni program razvoja premoga v Jugosla- 
viji za obdobje 1986-1990 z oceno možnosti proizvodnje 
v obdobju 1995-2000, ki so ga določile organizacije združe- 
nega dela v okviru Gospodarske zbornice Jugoslavije, in 
osnovni elementi programa razvoja naftnega gospodarstva 
Jugoslavije do leta 2000. 
Program je sestavljen iz dveh delov: 

I. Program zgraditve novih in modernizacije obstoječih pre- 
mogovnikov za obdobje 1988-1990 

II. Program za raziskovanje in odpiranje novih in moderni- 
zacijo obstoječih eksploatacijskih naftnih in plinskih polj 

Pri izdelavi programa je bilo uresničeno popolno sodelova- 
nje z Zveznim zavodom za družbeno planiranje, Združenjem 
premogovnikov Jugoslavije in Združenjem naftnega gospo- 
darstva Jugoslavije. 

I. PROGRAM GRADITVE NOVIH IN 
MODERNIZACIJE OBSTOJEČIH 
PREMOGOVNIKOV ZA OBDOBJE 1988-1990 

1. Naloge in cilji razvoja proizvodnje premoga 
za obdobje 1988-1990 

Glavni cilji razvoja proizvodnje premoga v prihodnjem 
obdobju so: 

- večje opiranje na izkoriščanje domačih energetskih 
potencialov, zlasti na premog kot največji energetski poten- 
cial, kot je začrtano v dolgoročnem družbenem planu Jugo- 
slavije za obdobje 1986-2000 in dolgoročnem programu eko- 
nomske stabilizacije; 

- pospešiti sklenitev družbenega dogovora o ukrepih za 
spodbujanje odpiranja novih in modernizacijo obstoječih pre- 
mogovnikov in eksploatacijskih naftnih in plinskih polj; 

- intenzivirati raziskovanja za povečanje bilančnih in poten- 
cialnih rezerv premoga; 
- uskladiti razvoj proizvodnje premoga s potrebami elektro- 
gospodarstva, industrije ter široke in splošne porabe; 

- prednost pri izradnji novih zmogljivosti je treba dati naha- 
jališču na Kosovu, nadaljnji vrstni red graditve novih premo- 
govnikov pa mora biti merilo, kaj je najekonomičnejše; 

- hitrejši razvoj lastnih tehnologij in nenehno spremljanje 
ter učinkovita uporaba sodobnih tehnologij pri raziskovanju, 
pridobivanju in predelavi premoga; 

- zgraditev novih in modernizacija obstoječih premogovni- 
kov, vštevši tudi zmogljivosti kontinuitet; 

- hitrejše usposabljanje domače strojegradnje za proizvod- 
njo opreme za premogovnike; 

- razvijanje, izpopolnjevanje in uporaba tehnologije za pri- 
dobivanje plina in tekočih goriv iz domačega premoga ter za 
druge oblike plemenitenja premoga; 
- osvajanje in razvijanje tehnologije za proizvodnjo opreme 

za varstvo človekovega življenskega in delovnega okolja; 
- določiti temelje dolgoročne skupne politike za pridobiva- 

nje premoga s samoupravnim sporazumevanjem in dohod- 
kovnim povezovanjem; 

- s poslovnimi in samoupravnimi spremembami zagotoviti 
možnost za skladen razvoj pridobivanja premoga iz podze- 
meljske in površinske eksploatacije z drugimi engrgenti; 

- spodbujanje in zagotavljanje več sredstev za znanstveno- 
raziskovalno delo ter njihova koncentracija na ravni panoge; 

- cene premoga oblikovati v skladu s sprejetimi skupnimi 
elementi za oblikovanje cen premoga; 

- s kreditno-monetarno politiko in drugimi ekonomskimi 
instrumenti spodbujati razvoj proizvodnje premoga; 
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- dokler se ne osvoji proizvodnja domače opreme, zagotoviti 
prednost pri zagotavljanju deviznih sredstev premogovnikom 
za nakup opreme in nadomestnih delov; 

- zagotoviti raven osebnihi dohodkov, ki bo ustavila upada- 
nje življenjske ravni rudarskih delavcev; 

- hitreje reševati probleme življenjske ravni in stanovanj 
delavcev v premogovnikih; 

- zagotoviti zadostne količine premoga za domače potrebe 
in za potrebe nadomeščanja tekočih in plinskih goriv s pre- 
mogom ter izrabti možnosti izvoza v sosednje države; 

- dvigniti raven produktivnosti dela, da bi bila cena pre- 
moga sprejemljiva za porabnike, da bi bili lahko konkurenčno 
sposobni; 

- v organizaciji dela uporabljati notranje rezerve; 
- doseči kar največjo varnost pri delu; 

- revidirati programe usposabljanja kadrov za premogovnike 
idr. 

Učinki postavljenih ciljev in nalog bi morali biti, da se 
proizvodnja premoga v letu 1990 poveča na raven 92 milijo- 
nov ton in zagtovijo zmogljivosti za kontinuirano povečanje 
proizvodnje za obdobje po letu 1990 do leta 2000 približno na 
136 mio ton. S tem bi zadovoljili domače potrebe po premogu, 
tako za proizvodnjo električne energije kot tudi za razvoj 
drugega gospodarstva in za nadomestitev tekočih in plinskih 
goriv, kjerkoli je mogoče (ocenjujemo, da bi lahko nadome- 
stili približno 2 milijona ton tekočih goriv). 

Z razvojem premogovnikov bomo poleg omenjenih nepo- 
srednih tičinkov ustvarili možnosti za razvoj drugih gospodar- 
skih panog, kot so; domača strojegradnja, promet, zaposlo- 
vaje brezposelnih delavcev, vpliv na devizno in plačilno 
bilanco države (zmanjšanje uvozne energije in uvozne 
opreme) idr. 

2. Surovinska baza 

Razpoložljivi domači energetski viri so v bistvu rezerve 
premoga in hidropotencial - nad 90%, nato v mnogo manjši 
meri rezerve surove nafte in naravnega plina, rezerve urana 
ter novi in obnovljivi viri energije (sončna energija, geoter- 
malna veterna energija, biomasa idr.). 

Celotne geološke rezerve energetskih surovin v Jugoslaviji 
znašajo po zadnjih ocenah približno 8 milijard ton ekvivalent- 
nega premoga, pri tem znaša delež premoga 86,6%, surove 
nafte in naravnega plina 8,4%, bitumenoznin skrilavcev 3,8% 
in uranove rude 1,1%. 

Celotne geološke rezerve premoga ocenjujemo, da znašajo 
25,2 mrd tone, od tega: lignit 21,6 mrd ton ali 85,5%, rjavi 
premog 3,5 mrd ton ali 14% (v toplotni vrednosti približno 
22%), črni premog 0,1 mrd tone ali 0,5% (v toplotni vrednosti 
1,1%). Raziskane rezerve lignita znašajo približno 9,0 mrd 
tone, rjavega premoga 1,7 mrd tone in črnega premoga 0,05 
mrd tone. Delež premoga kot našega glavnega energetskega 
vira znaša torej v celotnih bilančnih rezervah fosilnih energet- 
skih surovin 94,5%. 

Surovinska baza premoga je takšna, da lahko z gotovostjo 
trdimo, da zagotavlja trend proizvodnje tako, kot je predvi- 
deno v dolgoročnem družbenem planu Jugoslavije za 
obdobje 1986-2000, v strategiji razvoja energetike SFRJ do 
leta 2000 in v tem programu. 

3. Ocena porabe premoga 

V dolgoročnem družbenem planu Jugoslavije za obdobje 
1986-2000 - točka 2.2. je predvideno, da razvoj energetike 
temelji na skupni energetski politiki in skupnih programih in 
načrtih razvoja na vsem jugoslovanskem gospodarskem 
območju. Nadalje, da se z intenzivnimi raziskovanji, zlasti 
premoga, nafte in naravnega plina zagotovi kar največje 
možno izkoriščanje domačih energetskih virov. 

V osnutku strategije je predvideno, naj bi bilo težišče v raz- 
voju energetske baze na graditvi zmogljivosti premogovnikov, 
ki bodo omogočili približno za 65 milijonov ton večjo proiz- 
vodnjo, tako da bi proizvodnja premoga v letu 2000 znašala 
približno 136 milijonov ton, od tega bi približno 109 milijonov 
ton namenili za potrebe termoelektrarn. 

Intenzivirali bomo tudi plemenitenje premoga - lignita 
zaradi nadomestitve tekočih goriv v industriji in široki porabi. 

S skupnim razvojnim načrtom Skupnosti jugoslovanskega 

elektrogospodarstva so predvidene naslednje količine pre- 
moga za termoelektrarne: 

106 ton 
1985 (uresničenih) 52 
1990 75,9 
1995 98,9 
2000 109 

Ob upoštevanju kakovosti premoga, ki ga bomo pridobivali, 
in specifično porabo premoga v termoelektrarnah, ocenju- 
;9mo, da se bo poraba domačega premoga gibala v spodaj 
navedenih količinah: 

106 ton premoga 
Leto 

1 

Skupaj termoelek- industrija široka in 
trarne brez TE sploš. por. 

1985 
(uresničenih) 
1990 
1995 
2000 

69 
92 

114 
136 

51 
71 
92 

109 

11.4 
13.5 
14,0 
16,0 

6,6 
7,5 
8,0 

11,0 
Ocenjujemo, da se bo v obdobju 1988-1990 poraba doma- 

čega premoga gibala: 
v 1061 

Leto Skupaj TE Industrija Široka in 
brez TEsploš. poraba 

1 
1988 
1989 
1990 

76,23 
82,94 
92,00 

61.49 
67,30 
75.50 

9,50 
10,00 
10,50 

5,24 
5,64 
6,00 

Stopnja rasti 
porabe 9,85 10,8 5,1 7,0 

Ocenjujemo, da bi bila lahko poraba v industriji ter široki in 
splošni porabi tudi večja, vendar je omejena z možnostjo 
pridobivanja premoga. 

Čeprav načrtujemo, da bo celotna proizvodnja premoga 
namenjena domačim potrebam, učinki povečanja proizvodnje 
s 17 na 27 milijonov ton v obdobju 1985-2000 za industrijo in 
široko porabo sproščajo uvoz približno 6 milijonov ton nafte, 
to pa bi bilo nujno potrebno za zadovoljitev industrije ter 
široke in splošne porabe. Zaradi domačih potreb premog ni 
izvozni artikel, kot gorivo za industrijo in proizvodnjo elek- 
trične energije pa se uporablja pri proizvodnji vseh vrst blaga, 
torej tudi tistih, ki jih izvažamo, zato je posredno njegov delež 
tudi v izvozu. 

Z večjo proizvodnjo premoga se nadomešča uvozna ener- 
gija, s tem pa se zlasti zboljšuje devizna in plačilna bilanca 
naše države v odnosih s tujino. 

4. Ocena možnosti razvoja proizvodnje premoga 

4.1. Pripravljenost organizacije združenega dela 
premogovnika za povečanje proizvodnja 

Ko govorimo o sposobnosti premogovnikov, da uresničijo 
postavljene cilje in naloge, moramo upoštevati dve skupini 
premogovnikov: premogovnike, katerih nahajališča so pri- 
merna za površinsko eksploatacijo, in premogovnike za pod- 
zemeljski način eksploatacije. 

Premogovniki s površinskim načinom eksploatacije so 
v glavnem moderni premogovniki s sodobnejšo opremo, ■ 
z ugodnejšimi eksploatacijskimi pogoji, z lažjo opredelitvijo 
kadrov za delo v njih, z več strokovnega kadra in z nižjimi 
eksploatacijskimi stroški. Njihova slaba stran pa je v tem, da 
gre v glavnem za premogovnike s premogom nizke toplotne 
vrednosti. Zaradi tega so manj konkurenčni pri oddaljenih 
porabnikih. Glede na masovno proizvodnjo se ti premogov- 
niki usmerjajo k velikim porabnikom v neposredni bližini 
premogovnika v glavnem na termoelektrarne in morebitno 
predelavo. 

Premogovniki s podzemeljskim načinom eksploatacije 
delujejo v težkih delovnih razmerah, premalo so mehanizirani, 
imajo nizko produktivnost, so nizko akumulativni, bolje 
rečeno, bolj ali manj vsi delajo z izgubo. Zato pri večini teh 
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premogovnikov akumulacijske sposobnosti ni. Z vidika suro- 
vinske baze se lahko razvijajo ekonomsko samo s pomočjo 
družbene skupnosti. 

Lahko ugotovimo, da imajo danes skoraj vsi premogovniki, 
veliki in majhni, izdelane investicijske programe za razvoj, za 
rekonstrukcije, modernizacijo, za razširitev zmogljivosti ali 
odpiranje novih premogovnikov. V glavnem so to dobri elabo- 
rati. V današnjih pogojih financiranja (kratki odplačilni roki, 
visoke obrestne mere idr.) bomo težko našli premogovnik, 
tudi med akumulacijskimi, ki bo' imel poguma, da začne 
graditi. / 

Premogovniki s podzemeljskim načinom eksploatacije pri- 
dejo težko do kadrov, zlasti tistih z višjimi kvalifikacijami. 
Nenehno se srečujejo s pomanjkanjem delavcev, to pa je 
posledica zahtevnih delovnih razmer, povezanih s smrtno 
nevarnostjo, in nizkimi osebnimi dohodki. 

Sedanjo stopnjo izkoriščanja zmogljivosti je težko povečati, 
ker se sedaj v povprečju panoge izkoriščajo približno 90% 
z delom v treh (štirih) izmenah. Povečanje zmogljivosti lahko 
pričakujemo samo z razširitvijo obstoječih ali z zgraditvijo 
novih in modernizacijo obstoječih premogovnikov. 

Za zdaj je zelo malo rudnikov v gradnji. To je »Drmno« 
v Kostolcu, zmogljivosti 6,5 milijonov tone, »Dobro Selo« na 
Kosovu razširja zmogljivost za 4 mio tone, »Šikulje« in 
»Dubrava« (Tuzla) oba z zmogljivostjo po 3 mio tone, ki delno 
rabijo za nadomestitev sedanjih zmogljivosti, delno pa za 
razširitev proizvodnje. Od sedanjih kopov je v izgradnji »Tam- 
nava - Zapadno polje« - Kolubara, zmogljivosti 6 milijonov 
ton (kasneje 12 mio ton) Več manjših premogovnikov je 
v izgradnji in rekonstrukciji, toda ti so majhne zmogljivosti 
(Bogovina, Soko, Rembas, Kakanj, Breza, Globoko, Lendava 
in drugi). 

Načrtujemo izgradnjo površinskega kopa Grivice v Banovi- 
čih, s čimer se bo zmogljivost premogovnika povečala pri- 
bližno na 3 mio ton, in Moščanica v Zenici, katere zmogljivost 
naj bi bila milijon ton v letu 1990. 

Vsi ti premogovniki, ki so v investicijah, imajo probleme 
z zagotavljanjem sredstev, zlasti s prekoračitvami zaradi pora- 
sta cen in tečajnih razlik. 

Naši premogovniki so bili do sedaj zelo odvisni od uvoza, 
kadar je šlo za sobno opremo, ker v domači strojegradnji še ni 
uspelo osvojiti proizvodnjo velike mehanizacije (rotorni 
bagerji, odlagalci, dumperji, grederji idr.), zato bi se moral 
v prihodnjem obdobju delež domače strojegradnje pri proiz- 
vodnji opreme za premogovnike povečati vsaj za 60%. Za 
premogovnike s podzemeljsko eksploatacijo je domača stro- 
jegradnja že osvojila 90% proizvodnje. To bi morali zagotoviti 
s skupnim programom razvoja strojegradnje in elektroindu- 
strije. To so organizacijski problemi, vendar so bolj odvisni od 
zunanjih dejavnikov, ne pa samo od samih premogovnikov, ki 
pa jih moramo rešiti, če želimo uresničiti načrtovani razvojni 
program. 

Domača strojegradnja ima zmogljivosti in kadre, da to 
doseže z ustrezno organizacijo in delitvijo dela. Nujno je, da 
se usposobi tudi za dajanje kreditov premogovnikom pod 
enakimi pogoji kot tuji dobavitelji. 

4.2. Razvoj proizvodnje premoga v obdobju 1988—1990 
Ocena možnosti razvoja proizvodnje in zadovoljevanja 

potreb po premogu je prikazana po vrstah premoga in premo- 
govnikih v tabeli št. 2 v prilogi. 

Po tej oceni naj bi proizvodnja znašala: 
v 103 ton 

Vrste premoga 1987 1988 1988 1990 
1 2 ■ 3 4 5 
Črni premog 380 430 440 450 
Rjavi premog 12.142 13.850 14.500 15.500 
Lignit 59.667 61.950 68.000 76.050 
Skupaj 72.189 76.230 82.940 92.000 

Povečanje proizvodnje po letih znaša: 

v 103 ton 
Leto črni Rjavi Lignit Skupaj 

premog premog 
1 2 3 4 5 
1988 50 1.710 2.280 4.040 
1989 10 650 6.050 6.710 
1990 10 1.000 8.050 9.060 
Skupaj: 70 3.360 16.380 19.810 

Od tega je približno 16,0 mio tone za termoelektrarne in 
približno 4,0 mio tone za industrijo, splošno in široko porabo. 

5. Nosilci in zainteresirani udeleženci 
realizacije programa 

Nosilci realizacije tega programa so predvsem: 
- premogovniki (prikazani v tabelah v prilogi), 
- termoelektrarne 
- porabniki s področja industrije 
- prometne organizacije v imenu široke in splošne porabe, 
zainteresirane organizacije pa so: 
- družbenopolitične skupnosti 
- gospodarske zbornice Jugoslavije, socialističnih repu- 

blik in avtonomnih pokrajin s svojimi združenji, ki predstav- 
ljajo proizvajalca in porabnike 

- skladi za spodbujanje razvoja manj razvitih republik in 
območij 

- banke, ki združujejo prosta sredstva gospodarstva in so 
zainteresirane za njihov plasma 

- SIS za geološka raziskovanja in energetiko 
- domača strojegradnja in elektrostrojegradnja 
- nekatere specifične organizacije - kemijske (guma, raz- 

strelivo, idr.) in druge zainteresirane industrije. 
Poleg teh neposrednih nosilcev naj bi realizacijo programa 

podprle in ji pomagale tudi družbenopolitične skupnosti od 
občine do ZIS z usmerjanjem politike delitve in izvajanja 
ukrepov ekonomske politike, da se zmanjšajo obveznosti pre- 
mogovnikov in spodbudi razvoj. 

6. Sredstva, potrebna za investicije 

Po investicijskih programih, reduciranih na cene iz konca 
leta 1985, je za zagotovitev izpolnitve programa razvoja proiz- 
vodnje premoga v obdobju 1988-1990 potrebno investirati za 
zgraditev novih in modernizacijo obstoječih zmogljivosti: 
- za TE 320,0 x 109 din 
- za industrijo splošne 
in široke porabe 80,0 x 109 din 
Skupaj: 400,0 x 109din 

Specifične investicije za graditev novih in razširitev obstoje- 
čih kapacitet znašajo povprečno 20.000 dinarjev na tono 
zmogljivosti oziroma na tono povečanja proizvodnje premoga 
(ker bo pri nekaterih objektih popolna zmogljivost dosežena 
po letu 1990 - zmogljivosti za kontinuiteto). 

★ ★ ★ 

S programom graditve novih in modernizacijo obstoječih 
premogovnikov je predvideno, da se bo proizvodnja črnega in 
rjavega premoga ter suhega lignita do leta 1990 povečala 
približno za 4,0 mio tone. Tako bi do leta 1990 s povečano 
proizvodnjo črnega in suhega premoga delno kompenzirali 
pomanjkanje kakovostnega premoga za industrijo in široko 
porabo in ustvarili možnosti za nadomestitev tekočih goriv. 
Zato se tudi spodbujevalni ukrepi, ki so predvideni v družbe- 
nem dogovoru glede zagotovitve dela sredstev, nanašajo 
predvsem' na razvoj premogovnikov, iz katerih se pridobiva 
premog za potrebe industrije, široke in splošne porabe, med- 
tem ko bi razvoj premogovnikov, iz katerih se zagotavlja 
premog za pridobivanje električne energije, v glavnem tekel 
v sklopu zgraditve elektroenergetskih zmogljivosti. 

V zvezi s tem je v prilogi programa seznam premogovnikov 
s pregledom dobave premoga po področjih porabe - tabela T- 
1, ter pregled možne proizvodnje premoga po posameznih 
premogovnikih v obdobju 1988-1990 - tabela T-2, pri katerih 
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bi bilo treba razširitev zmogljivosti podpreti s sredstvi, zbra- 
nimi na podlagi družbenega dogovora o ukrepih za spodbuja- 
nje odpiranja novih in modernizacijo obstoječih premogov- 
nikov. 

Za odpiranje novih in modernizacijo obstoječih premogov- 
nikov v obdboju 1988-1990 so potrebne investicije v skupnem 
znesku približno 400 mrd dinarjev - po cenah iz leta 1985. Na 
podlagi predvidenega izločanja sredstev po tem družbenem 
dogovoru bi zagotovili približno 33,13 mrd dinarjev na leto, to 
pa znaša glede na celotni znesek potrebnih sredstev približno 
25,9%. 

Ker se sredstva zbirajo v SR in SAP in ker republike in 
pokrajini določajo način njihove uporabe, v okviru svojih 
pravic in dolžnosti pa tudi ukrepe in dejavnosti za spodbuja- 
nje organizacij združenega dela in njihovih samoupravnih in 
interesnih skupnosti, je z družbenim dogovorom in progra- 
mom odpiranja novih in modernizacijo obstoječih premogov- 
nikov dana možnost, da se na območjih, kjer je premalo 
premoga, na podlagi združevanja sredstev zagotovi manjka- 
joči del premoga z zgraditvijo zmogljivosti za proizvodnjo 
premoga na območjih, ki razpolagajo z večjimi rezervami 
premoga. 

II. PROGRAM ZA RAZISKOVANJE IN ODPIRANJE 
NOVIH TER MODERNIZACIJO OBSTOJEČIH 
EKSPLOATACIJSKIH NAFTNIH IN PLINSKIH 
POLJ ZA OBDOBJE 1988-1990 

1. Glavni cilji in smeri razvoja naftnega 
gospodarstva 

Povečanje deleža energije, zlasti nafte in plina iz domačih 
virov v celotni porabi energije je pomemben in nujen dejavnik 
za stabilizacijo gospodarstva in okrepitev njegovih konku- 
renčnih sposobnosti. V zvezi s tem je nujno povečati stopnjo 
raziskovanosti celotnega državnega ozemlja, zboljšati izkoriš- 
čanje domačih energetskih virov in dolgoročno zagotoviti 
sredstva za raziskovanje nafte in plina tako pri nas kot v tujini. 

Na podlagi teh glavnih opredelitev pri razvoju naftnega 
gospodarstva SFR Jugoslavije do leta 2000 so glavni strateški 
cilji in smeri razvoja naslednji: 
- zboljšanje in hitrejši razvoj socialističnih samoupravnih 

družbenoekonomskih odnosov z združevanjem dela in sred- 
stev med OZD naftnega gospodastva in porabniki njegovih 
proizvodov, 
- intenziviranje raziskovanja in razširitev raziskovalnega 

prostora na nafto in plin pri nas in v tujini, da bi se povečale 
rezerve nafte in plina. 
- določitev prednosti pri raziskovanju in proizvodnji nafte 

in plina na podlagi geoloških domnev, ekonomičnosti in stra- 
teških razvojnih ciljev, 

- proizvodnja nafte pri nas in v tujini na čim višji ravni ter 
povečanje proizvodnje naravnega plina, 
- povečanje črpanja nafte in plina z uporabo sodobnih 

sekundarnih in tercialnih metod eksploatacije, zgraditev eks- 
ploatacijskih objektov in začetek eksploatacije novih rezerv 
nafte in plina, 
- določitev enotnega metodološkega pristopa za oceno 

stopnje raziskanosti območja ter metodologije za vodenje in 
obdelavo vseh tehnično-ekonomskih parametrov iz dejavno- 
sti raziskovanja in proizvodnje nafte in plina ter osnove za 
zgraditev enotnega tehnično-tehnološkega in poslovno-infor- 
macijskega sistema, 
- zagotovitev stabilnih možnosti za povečanje porabe 

naravnega plina (povečanje domače proizvodnje in uvoza, 
zgraditev in razširitev magistralnih in distribucijskih plinovo- 
dov, zgraditev podzemeljskih skladišč plina, povezovanje 
plinskih sistemov v naši državi tudi z ustreznimi sistemi 
sosednih držav). Razvoj proizvodov in povečanje kakovosti 
proizvodov glede na zahteve domačega in tujega tržišča, 
- povečanje stopnje izkoriščanja zgrajenih rafinerijskih 

zmogljivosti ter zgraditev sekundarnih zmogljivosti za nadalj- 
njo finalizacijo in proizvodnjo proizvodov visoke vrednosti, da 
bi se čim bolje vrednotile osnovne surovine in polproizvodi, 

- porast proizvodnje naftnih derivatov, zlasti tistih, ki jih ni 
mogoče nadomestiti in ki bodo v prihodnjem obdobju ostali 
še naprei pomembni viri energije in surovin za petrokemijo. 
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da bi čim popolneje zadovoljili potrebe gospodarstva in 
družbe, 

— zgraditev in razširitev skladiščnega prostora za poveča- 
nje rezerv nafte in derivatov za 90 dni, nakup transportnih 
sredstev, rekonstrukcija in modernizacija obstoječih in zgra- 
ditev prodajnih objektov na novih cestnih smereh ter zboljša- 
nje kakovosti storitev, da bi zagotovili pravočasno, učinkovito 
in zanesljivo preskrbo tržišča, 

— povečanje obsega in kakovosti storitev tistih dejavnosti, 
ki so skupnega pomena, da bi uresničili domače razvojne 
programe in povečali konkurenčne sposobnosti za uspešno 
opravljanje del na tujem tržišču, 

— povečanje izvoza proizvodov na podlagi konkretnih 
prednosti naftne industrije (po zadovoljitvi potreb domačega 
tržišča), 

— dvig organizacije dela na višjo raven, krepitev skupni- 
štva in združevanja sredstev za uresničitev razvojnih progra- 
mov, ki so skupnega pomena, 

— zboljšanje in pospeševanje razvoja znanstveno-razisko- 
valnega dela, zboljšanje sedanjih tehnologij, osvajanje novih 
in uporaba sodobnih tehnologij, razikovanje novih in obnov- 
ljivih virov energije idr., 

— povečanje akumulacijske in reprodukcijske sposobnosti 
OZD, produktivnega zaposlovanja, produktivnosti dela in dru- 
gih kvalitativnih dejavnikov gospodarjenja, 

— racionalizacija in varčevanje z vsemi oblikami energije 
v vseh dejavnostih naftnega in plinskega gospodarstva ter 
varstvo človekovega okolja pred posledicami eksploatacije 
energetskih virov in njihove preobrazbe v finalno energijo, 

— spodbujanje razvoja in proizvodnje domače opreme, 
— razvoj informacijskega sistema, splošne ljudske 

obrambe in družbene zaščite, družbene in osebne življenjske 
ravni in drugo. 

2. Rezerve nafte in naravnega plina 

Celotne bilančne rezerve nafte (A-B-B,) znašajo 40,5 mio 
tone. Ugotovljene rezerve nafte vseh kategorij znašajo pri- 
bližno 302 mio toni. Celotne bilančne rezerve plina (A+B+C,) 
znašajo približno 42 mrd m3. Ugotovljene rezerve plina vseh 
kategorij znašajo približno 94 mrd m3. 

Po rezultatih dosedanjih geoloških raziskovanj so na kop- 
nem in podmorskem delu naše države indikacije o obstoju 
precej večjih potencialnih rezerv nafte: približno 3,0 mrd tone, 
plina približno 2,5 mrd m3, kategorija C2, D, in D^. Zato je 
nujno, da se v prihodnjem obdobju intenzivira raziskovanje 
nafte in plina. Vendar tudi najbolj optimalne napovedi izsled- 
kov teh raziskovanj ne dajejo podlage, da se iz domačih virov 
lahko zagotovi domača nafta in plin iz celotne potrebe države, 
to pa pomeni, da moramo še naprej računati z nujnim uvozom 
teh energetskih surovin. 

• Za raziskovanje nafte in plina sta značilna dolgotrajnost in 
visoka stopnja rizika. V Jugoslaviji je velik prostor, ki je 
relativno malo raziskan (območje Jadrana in Dinaridov ter 
globlje plasti Panona). 

3. Projekcija porabe nafte in naravnega plina 

Ko sledimo svetovnim gibanjem glede porabe nafte ter 
plačilnobilančne možnosti naše države za uvoz, vidimo, da se 
moramo v prihodnje glede porabe nafte usmeriti samo v zado- 
voljevanje tistih potreb, za katere ne moremo uporabljati 
drugih virov energije, tako da bi poraba nafte rasla po počas- 
nejši stopnji (2,06% kot v prejšnjem 15-letnem obdobju 
(4,8%), s tem bi se namreč zmanjšal njn delež v celotni sestavi 
porabe primarne energije, ki naj bi v letu 2000 znašal 25,7% 
(leta 1985-32,4%). 

Glede na takšno usmeritev bi poraba nafte v letu 1990 
znašala skupaj približno 6 mio ton, v letu 1995 18 mio ton, 
v letu 2000 pa približno 20 mio ton. 

Za dosedanjo porabo naravnega plina je značilna zelo 
visoka stopnja rasti, zlasti v obdobju 1980-1985, ko je bila 
povprečna stopnja rasti 12,2%. 

Dosedanji visok trend porabe naravnega plina se bo nada- 
ljeval vse do leta 2000 (povprečna letna stopnja 6,23%), tako 
da bo poraba naravnega plina za energetske in neenergetske 
namene v letu 1990 znašala približno 9 mrd m3, v letu 1995 
približno 12 mrd m3 in v letu 2000 približno 15 mrd m3. 
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4. Ocena možnosti razvoja proizvodnje nafte in 
naravnega plina 

Vse potrebe po nafti naj bi zadovoljevali s proizvodnjo 
v naši državi in proizvodnjo iz tujih nahajališč in uvoza, in 
sicer: 

Domača Nahajališča Skupaj (mio ton) 
proizvodnja (mio v tujini in uvoz 

ton) (mio ton) 
1990 4^3 11J 16^0 
1995 5,2 12,8 18,0 
2000 5,7 14,3 20,0 
Načrtovana proizvodnja nafte do leta 1990: 
  v 103t 
V naši državi V tujini Skupaj 

1988 3.800 , 400 4.200 
1989 3.850 400 4.250 
1990 4.300 490 4.790 
1988-90 11.950 1.290 13.240 

Potrebe po uporabi plina naj bi zadovoljevali iz domače 
proizvodnje in uvoza, in sicer: 

- v mrd m3 - 
Domača proizv. Uvoz Skupaj 

1990 3,6 5,4 9,0 
1995 5,0 7,0 12,0 
2000 6,0 9,0 15,0 

Načrtovana proizvodnja naravnega plina do leta 1990: 
1988 3,1 x 109 m3 

1989 3,4 x 109 m3 

1990 3,6 x 109 m3 

1988-1990 10,1 x 109 m3 

V naši državi imamo ogromen perspektivni prostor nafte in 
naravnega plina, ki je zelo malo raziskan, kot so območja 
Jadrana, Dinaridov, Karpatov-balkanidov, ter pomemben razi- 
skovalni prostor v območju Panona, ki je bolj raziskan v pli- 
tvih plasteh, v globljih pa je neraziskan. 

Raziskovanja v tujini potekajo praviloma, razen z državno 
naftno družbo, skupaj z drugimi tujimi družbami. Za razisko- 
vanja v tujini so potrebna pomembna devizna sredstva, ker se 
bo delež Jugoslavije kot operaterja pojavljal v redkejših pri- 
merih. 

V obdobju do leta 1990 predvidevamo uresničitev nasled- 
njega programa raziskovalnega in obdelovalnega vrtanja 
v naši državi in v tujini: 

Raziskovalno-obdelovana dela v naši državi 
— v metrih — 

Zap.št. OZD 1986-1990 
1. INA-NAFTAPLIN 1,321.750 
2. NAFTA-GAS 509.860 
3. SOZD PETROL 85.086 
4. JUGOPETROL 133.150 
5. ENERGOINVEST 49.000 
6. JUGOPETROL, KOTOR 58.000 

- kopno 35.000 
- morje 23.000 

Skupaj: 2,111.760 

Raziskovalno-obdelovna dela v tujini: 
- v mio USD — 

1986-1990 
INA-NAFTAPLIN 204 
NAFTA-GAS  271^ 
SKUPAJ: 475 

5. Ocena investicijskih vlaganj za raziskovanje in 
odpiranje novih ter modernizacijo obstoječih 
eksploatacijskih naftnih in plinskih polj 

Postopek za pridobivanje nafte in plina od raziskovanja do 
priprave polja za eksploatacijo je zelo zapleten in je težko 
razmejiti sredstva, potrebna za raziskovanje, od investicijskih 
sredstev, potrebnih za obdelavo vrtin in njihovo opremljanje 
za eksploatacijo. 

Ocenjujemo, da bo treba za predvideni obseg proizvodnje 
nafte in plina do leta 1990 potrebno vložiti približno 175 mrd 
dinarjev po cenah iz leta 1985. 

★ ★ ★ 

- Načrtovana proizvodnja nafte za obdobje 1988-1990, ki 
naj bi znašala 13,240 mio ton, je podana na podlagi ocen 
možnosti proizvodnje nafte v naši državi in proizvodnje iz 
tujih nahajališč. 

Planirana proizvodnja naravnega plina v naši državi za 
obdobje 1988-1990 znaša 10,1 mrd m3. 

Delež domače nafte in nafte iz tujih nahajališč naj bi se 
v porabi tekočih goriv povečal s 27,7% v letu 1987 približno na 
30% v letu 1990. 

- Z geološkega vidika so najperspektivnejši tereni za razi- 
skovanje nafte in plina v SFRJ: Jadranski bazen, Dinaridi, 
Karpatski-balkanidi, Panonski bazen. 

Ekonomsko pomembne izsledke prihodnjih raziskovanj pri- 
čakujemo v globljih delih Panonskega bazena, kjer je stopnja 
raziskanosti zelo majhna, ter na delu Podonavsko-moravske 
subdepresije Panonskega bazena. , 

Zato menimo, da je treba sredstva, zbrana po tem družbe- 
nem dogovoru, usmeriti predvsem v raziskovanje in odkriva- 
nje novih eksploatacijskih polj na navedenih območjih. 

- Na podlagi predvidenega izločanja sredstev po tem druž- 
benem dogovoru bi zagotovili letno približno 34 mrd dinarjev 
za raziskovanje in odpiranje novih ter modernizacijo obstoje- 
čih eksploatacijskih naftnih in plinskih polj. 

- Za realizacijo tega programa v SR in SAP, kjer se sicer 
zbirajo sredstva na podlagi družbenega dogovora o ukrepih 
za spodbujanje odpiranja novih in modernizacijo obstoječih 
premogovnikov in eksploatacijskih naftnih in plinskih polj, se 
bo podpirala graditev ekonomsko-racionalnih eksploatacij- 
skih naftnih in plinskih polj v celotni državi. 
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DOBAVE PR MOG . IZ PREMOGOVNIKOV PO OBMOČJIH POFABE 
V UDOBJU JANUAR-MAJ 1988 

Zap. 
št. 

Vrsta premoga in 
prempgovnik 

T-l 

v tonah 
Skupaj lastna 

poraba 
termo- 
elektrarne 

industrija 
brez termo- 
elektrarn 

splošna in 
široka po- 

raba 

promet izvoz 

I. ČRNI PREMOG 
1. Raša 
2. Ibarski 
3. Vrška čuka 
II. RJAVI PREMOG 
1. Banovidi 
2. Djurdjevik 
3. Kakanj 
4. Zenica 
5. Breza 
6. Ugljevik 
7. Mostar 
8. Kamengrad 
9. Miljevina 

10. Tušnica I 
11. Ivangrad 
12. Trbovlje 
13. Kanjižarica 
14. Senovo 
15. Laško 
16. Resavsko-Moravski bazen 
17. Soko 
18. Bogovina 
19. Aleksinac 
20. Jasenovac 
III. LIGNIT 
1. Kreka 
2. Gacko 
3. Gračanica 
4. Stanari 

Tušnica II 
P1jevlja 
Suvodol 
Oslomej 
Velenje 
Kolubara 
Kostolac 
Štavalj 
Lubnica 
Kosovo 
Muhadjer Babuš 

5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
IV. 

1. 
2. 

1. 

PREDELAVA 
(SUŠENI LIGNIT) 
Kolubara 
Kosovo 
Skupaj: 
VSE "SKUPAJ: 
Surovi premog 

157.326 
loo.182 
42.434 
14.71o 

4,868 
899 
564 
714 
447 
19o 
756 

8 
144 

89 
10 
11 

577 
47 
46 
11 

165 
83 
42 
24 
31, 

.782 

. 5oo 

. 78o 

.125 

. 434 
,o32 
.857 
. 324 
.655 
. 33o 
. 36o 
.244 
.821 
. 72o 
.221 
.606 
• 8o2 
.983 
. 742 
.877 
, 369 

23,673. 
2,28o. 

696 . 
239. 
lo7. 
23. 

736 . 
1,295. 

658. 
2,oll. 
9,438. 

95o. 
32. 
19. 

5,179. 
2. 

574 
674 
31o 
872 
114 
951 
365 
57o 
31o 
773 
991 
961 
248 
719 
467 
249 

2. Sušeni premog 

355.433 
51.6 4o 

4o7.o73 
29,lo6.755 
28,699.682 

4o7.o73 

5o4 
417 

87 

27.725 
4.192 
2.689 
1.474 

237 
1. 7ol 

31o 
56o 
9o2 
27o 

11.931 
979 
428 
236 

935 
728 

153 
114.82o 

5.984 

3 00 
1,275.766 

lo5.ol5 
3 ,o71 

45o 

561 

lo9.82 7 
79.927 
2 9.9 00 

1,676.o74 
3o4.oll 
365.247 
671.484 

3.897 
129.479 
756.857 

338.837 
22.711 
15.121 

3. 3o6 
7.72o 

41.880 
15.574 

21,135.532 
1,526.9o3 

696.31o 

585.737 

658.31o 
1,719.743 
8,668.47o 

927.62o 

5,o76.673 

44.751 

561 44.751 
143.61o 23,966.184 
143.o49 23,921.433 

561 44.751 

44.49o 
17.9o8 
11.871 
14.71o 

1,384.623 
318.000 
llo.679 
2o.514 

349.228 
22.023 

6.799 
92.97o 
46.494 
lo.o9o 
11.244 

173.892 
II.880 
17.7o9 
3.866 

125.547 
11.173 
18.597 
24.757 
14.371 

1,523.717 
323.726 

183.743- 
81.114 
81.583 
64.383 

lo2.4 72 
613.068 

21.193 
12.641 

102.794 

148.379 

148.379 
3 , lol2o9 
2,952,83o 

148.379 

2. 5o5 
1.93o 

575 

775.561 
271.892 
82.771 
2o.653 
94.o72 
36.829 

1.215 
51.125 
41.935 

53.161 
12.150 
12.963 
4.198 

82.785 
8o.o45 
12.853 

12o 
16.845 

899.5o5 
424.06I 

56.129 
26.000 
5. 368 

85.945 
19. 8o4 

189.558 
52.438 
2o.27o 
lo.6o5 
7.o78 

2.249 

161.272 
51.6 4o 

212.912 
1,89o.483 
1,677.571 

212.912 

4.799 
1. 4o5 
3.394 

4.799 
4.799 

47o 

47o 
47o 

4 7o 

MOŽNOST PROIZVODNJE PREMOGA PO VRSTAH PREMOGA IN 
PREMOGOVNIKIH V OBDOBJU 1988-1990 

T-2 

Zap. 
št. 

~I  

lo ton 
Vrsta premoga 
in premogovnik 1988 1989 199o 1988-199o 

ČRNI PREMOG 52o 
1. Raša 335 
2. Ibarski ' I60 
3. Vrška Čuka 25 

8JAVI PREMOG 14.798 
1. Banoviči 2.5oo 
2. Djurdjevik 1.56o 
3. Ugljevik 1.75o 
4. Mostar 24o 
5. Kakanj 2.235 
6. Breza 82o 
7. Zenica 1.67o 
8. Miljevina 31o 
9. Kamengrad 475 

56o 595 . 1.673 
27o 4oo 1.4o5 
16o 16o 48o 

3o 35 9o 

I6.8I0 17.886 49.494 
2.6oo 2.7oo 7.8oo 
I.600 1.63o 4.79o 
3.000 3.2oo 7.95o 

24o 24o 72o 
2.36o 2.5oo 7.095 

860 9oo 2.58o 
1.83o 2.000 5.5oo 

33o 35o 99o 
49o 5oo 1.465 

34 priloga poročevalca 



10. Tušnica I 
11. Ivangrad 
12. Bilo-Kalnik 
13. Zasavski 
14. Kanjižarica 
15. Sanovo 
16. Laško 
17. Lendava 
18. Resavsko-moravski 
19. Bogovina 
20. Aleksinac 
21. Soko 
22. Jasenovac 
23. Nova Manasija 

55 
12o 

3o 
1.78o 

12o 
12o 

4o 

458 
13o 

95 
23o 
6o 

75 
13o 

35 
.860 
12o 
12o 

4o 
75 

4 80 
135 
12o 
245 

65 

loo 
15o 

4o 
1.946 

12o 
12o 

4o 
15o 
5oo 
14o 
15o 
26o 

7o 
80 

2 3o 
4oo 
lo5 

5.586 
36o 
36o 
12o 
225 

1.438 
4o5 
365 
735 
195 

80 

lignit 
1. Kreka 
2. Gacko 
3. Gtačanica 
4. Stanari 
5. Tušnica II 
6. Pljevlja 
7. Oslomej 
8. Suvodol 
9* Piskupština 

10. Velenje 
11. Kolubara 
12. Kostolac 
13. Štavalj 
14. Lubnica 
15. "Morava"-Despotovac 
16. Bajovac 
17. Poljana 
18. Kosovo 
19. Muhadjer Babuš 

68.735 
6 . 4oo 
1. 7oo 

660 
575 
2oo 

2.45o 
1. loo 
4.000 

12o 
4. 9oo 

28.24o 
6. 3oo 

135 
7o 
2o 
3o 

11.795 
4o 

72.915 
6.85o 
1.7oo 

680 
59o 
2 00 

2.47o 
1. loo 
4 .000 

15o 
4 .9 00 

29.5oo 
8 .000 

14o 
85 
2o 
4o 
5o 

12.4oo 
4o 

74.260 
7. 800 
1. 7oo 

7 00 
600 
2 00 

2. 5oo 
1. loo 
4. 5oo 

15o 
4 . 9oo 

29.5oo 
8.000 

15o 
loo 

2o 
5o 

25o 
12.500 

4o 

215.91o 
2o.55o 

5. loo 
2. o4o 
1.765 

600 
7 .42o 
3.3oo • 

12.5oo 
42o 

14.7oo 
87.24o 
22.3oo 

425 
255 

60 
12o 
3oo 

36.695 
12o 

INFORMATIVNO GRADIVO - INFORMATIVNO GRADIVO 

CILJI IN UKREPI 

na področju zaposlovanja v tržnih pogojih gospodarjenja 

(Smeri aktivne politike zaposlovanja) 

Gradivo »Cilji in ukrepi na področju zaposlovanja v trž- 
nih pogojih gospodarjenja (smeri aktivne politike zaposlo- 
vanja)« je Izvršni svet Skupščine SR Slovenije posredoval 
Skupščini SR Slovenije predvsem zaradi seznanjanja 
s problemi na tem področju in uresničevanjem sprejete 
politike. Bistveni del gradiva so predvideni ukrepi zaradi 
prenove zaposlovanja, ki pa ne zahtevajo posebnega opre- 
deljevanja delegatov, saj so bili vsebinsko že prisotni ob 
obravnavi analize detovno-pravne zakonodaje, zakona 
o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti, 
poročila o uresničevanju razvojne politike in svobodne 
menjave v družbenih dejavnostih v SR Sloveniji (s progra- 
mom ukrepov), spremembah zakona o pokojninskem in 
invalidskem zavarovanju, ukrepov ekonomske politike, 
zakonske ureditve delovnih razmerij na zvezni ravni itd. 
Tudi konkretna opredelitev nosilcev posameznih ukrepov 

in rokov za njihovo izvedbo ne zahteva opredelitve dele- 
gatov. 

Glede na to, da so v posameznih ukrepih navedeni 
konkretni predlogi za uzakonjenje rešitev v posameznih 
zakonih, ki so že ali bodo predvidoma v tem letu v obrav- 
navi v Skupščini SR Slovenije, je bilo ocenjeno, da je 
koristno gradivo objaviti kot informacijo delegatom 
o usmeritvah, ki jih bo zasledoval Izvršni svet ob pripravi 
ali dajanju mnenj k tem zakonom (zvezni in republiški 
zakon o delovnih razmerjih, zakon o temeljnih pravicah iz 
pokojninskega in invalidskega zavarovanja za primer brez- 
poselnosti, predpisi s področja izobraževanja, samostoj- 
nega osebnega dela, davkov in prispevkov, rešitve v inte- 
resni organiziranosti zaposlovanja, ipd.). Ker gre za raz- 
lične zakone, namreč ne bi bilo smotrno ob vsakem pose- 
bej razmnoževati tega gradiva. 

UVOD 

Temeljni cilji gospodarske reforme so postopno spremi- 
njanje in odpravljanje zaostale gospodarske strukture in 
izgradnja modernega in dinamičnega gospodarstva, ki bo 
temeljilo na ekonomskih zakonitostih in načelih tržne ekono- 
mije in ki bo sposobno hitrih prilagoditev zahtevam tržišča. 
Predviden stabilen in dinamičen razvoj gospodarstva in 
družbe nasploh bo zahteval tudi bistvene spremembe 
v odnosu in uporabi enega izmed bistvenih produkcijskih 
tvorcev dela oziroma znanja, saj mora le-ta postati nujni in 

neločljivi del razvojne politike. 
Celovitost družbenoekonomskega razvoja je moč zagotoviti 

le prek medsebojne usklajenosti gospodarskega razvoja, izo- 
braževanja in zaposlovanja ter instrumentov socialne politike. 

I. OCENA STANJA 

Ocena temelji na predhodno že verificiranih gradivih, ki 
analizirajo pojave in gibanja na tem področju. Zlati gre za: 
Analizo izvajanja zakona o zaposlovanju in zavarovanju za 
primer brezposelnosti, Usmeritve za razreševanje ekonom- 
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skih in tehnoloških presežkov, Informacijo o stanju presežnih 
delavcev ter Oceno možnosti zaposlovanja v 1989. letu. Upo- 
števa pa tudi druga, v tem obdobju pripravljena gradiva, zlasti 
gradivo Republiškega sveta Zveze sindikatov Slovenije 
(Usmeritve za razreševanje problematike ekonomskih in teh- 
noloških presežkov, Predlogi za urejanje pravic in obveznosti 
delavcev - ekonomskih in tehnoloških presežkov). 

1. 
Za pretekla obdobja je značilno ekstenzivno zaposlovanje 

kot posledica prepočasnih strukturnih sprememb v gospodar- 
stvu in ohranjanju prevelikega obsega delovno intenzivne 
proizvodnje ter slaba izkoriščenost znanja strokovnih kadrov, 
ki se ob tehnološkem zaostajanju in neustrezni motiviranosti, 
niso dovolj uveljavili kot temeljni dejavniki družbenoekonom- 
skega razvoja. 

V zadnjem obdobju zaostrene razmere gospodarjenja nd 
področju zaposlovanja in zaposlenosti kažejo nalednje značil- 
nosti: 

- stagnacijo rasti zaposlovanja, 
- porast števila brezposlenih in s tem povezan problem 

zaposlitve generacijskega priliva, 
- porast števila presežnih delavcev v organizacijah združe- 
nega dela, 

- pomanjkanje novih delovnih mest, 
- večji obseg prenehanj organizacij (stečaj, redna likvida- 

cija). 
Podatki kažejo, da se je v letu 1988 zaposlenost v združe- 

nem delu zmanjšala (v prvih osmih mesecih za 0,4%). Pove- 
čalo se je število brezposelnih tako, da je bilo 31. 12. 1988 na 
skupnostih za zaposlovanje prijavljenih 25.371 iskalcev zapo- 
slitve, pri čemer je visok delež mladih iskalcev zaposlitve 
(53,0%). Bolj kot samo število brezposelnih oziroma stopnja 
relativne brezposelnosti (3%), je zaskrbljujoč trend rasti brez- 
poselnosti, saj le-ta narašča v primerjavi z istimi obdobji 
preteklega leta za okoli 40%. Poleg tega je bilo v preteklem 
letu preko 200 organizacij združenega dela, ki so izkazovale 
izgubo v poslovanju; v njih je bilo zaposlenih okoli 73.000 
delavcev. 

V primerjavi s preteklim letom so organizacije združenega 
dela v letu 1988 prijavile eno tretjino manj potreb po delavcih, 
od tega približno polovico manj dodatnih - novih potreb po 
delavcih in pripravnikih. Nekoliko ugodnejši so podatki glede 
spreminjanja kvalifikacijske strukture zaposlenih, ki je v celoti 
še izrazito neugodna, saj se je povpraševanje po delavcih 
s poklici nižje usposobljenosti (od I—IV stopnje) zmanjšalo, 
povečalo pa se je povpraševanje po višje usposobljenih delav- 
cih (V, VI, VII stopnja). Izobrazbena struktura realiziranih 
potreb kaže v devetih mesecih 1988 na zmanjšanje deleža 
delavcev s poklici nižje usposobljenosti (od 71 na 65%) in 
povečanje deleža na zahtevnejših stopnjah (29 na 35%). 

Kljub temu, da so organizacije združenega dela za leto 1988 
napovedale le 5375 presežkov delavcev, se je med letom ta 
obseg povečeval, tako, da je bilo v procese preusposabljanja 
samo prek skupnosti za zaposlovanje vključenih okoli 7000 
delavcev. Po nekaterih ocenah je v slovenskem gospodarstvu 
93000 presežnih delavcev, ki jih bo po pospešeni dinamiki 
razreševanja potrebno preusposobiti za produktivno zaposli- 
tev v naslednjih letih. 

Razreševanje nastalega stanja se bo izredno zaostrilo 
v začetnem obdobju prehoda na sistem, v katerem naj bi 
ekonomske in tržne zakonitosti nadomestile sedanji, veob- 
sežni sistem družbenega dogovarjanja in samoupravnega 
sporazumevanja; v tem obdobju bo namreč v izredno zgošče- 
nem obsegu prišlo do tendenc odpravljanja podzaposlenosti, 
hkrati pa še ni razvitih ustreznih podlag za nove oziroma 
drugačne oblike zaposlovanja. Predvsem ni na razpolago 
ustreznih investicijskih sredstev za nove proizvodne in druge 
programe, za nova, dohodkovno uspešna delovna mesta, na 
katerih bi se zaposlovali odvečni, že zaposleni delavci in 
generacijski priliv. 

Na pojav podzaposlenosti je v teh razmerah združeno delo 
že silovito reagiralo s prenehanjem novega zaposlovanja, kar 
povzroča porast brezposelnosti in to zlasti tistega kadrov- 
skega potenciala, ki si je v procesu rednega izobraževanja 
pridobil določena znanja za začetek dela (priliv iz šol). Druga 
oblika odziva na podzaposlenost v združenem delu je v ugo- 
tavljanju vse večjega obsega presežnih delavcev, ki pa pravi- 

loma še ni povezan s tehnološkimi, tehničnimi, organizacij- 
skimi in proivzodnimi spremembami, ampak je pogojen 
z doseženimi ekonomskimi rezultati. Od tod izhaja 
pomembna zahteva za spremembo delovnopravne zakono- 
daje, ki bi omogočala prenehanje delovnega razmerja delav- 
cem, katerih delo postane nepotrebno in vključitev širše druž- 
bene skupnosti v razreševanje problematike presežnih delav- 
cev z različnimi instrumenti in ukrepi. 

To kaže, da se želi problem podzaposlenosti razreševati 
zgolj z ukrepi na področju zaposlovanja, manj pa z ukrepi, ki 
naj bi zagotovili zadostna sredstva za odpiranje novih delov- 
nih mest oziroma zagotoviti podlage za nove oblike zaposlo- 
vanja oziroma delovnega angažiranja tako v družbenem kot 
zasebnem sektorju.Razreševati problem brezposelnosti in 
podzaposlenosti le z ukrepi, ki so v dometu organizirane 
zaposlovalne sfere (skupnosti za zaposlovanje) oziroma 
z ukrepi, ki bi jih omogočala delovna zakonodaja, je jalovo 
delo, če sočasno niso ustvarjene materialne podlage, ki zago- 
tavljajo optimalno absorbcijo ustreznega kadrovskega poten- 
ciala. Hkrati mora biti zagotovljena visoka stopnja soodvisno- 
sti in medsebojne povezanosti ekonomske, zaposlovalne in 
socialne politike tako v normativnem delu kot v posamičnih 
ukrepih. 

2. 
Ob predpostavki, da bodo resnično začele učinkovati zako- 

nitosti trga in da se bo torej živo delo obravnavalo kot eden 
izmed bistvenih produkcijskih tovrcev, moramo pričakovati 
probleme, ki se bodo v različnih obodbjih razlikovali. 

a) 
Gotovo je, da se bodo v začetnem obdobju delovanja tržnih 

zakonitosti v izredno zaostrenih oblikah pokazale napake 
v zaposlenosti in zaposlovanju preteklega obdobja. Pričako- 
vati je razmere, ko bodo organizacije združenega dela prisi- 
ljene prestrukturirati obstoječo zaposlenost. To prestrukturi- 
ranje bo v večini organizacij združenega dela potekalo ob 
bistveno nespremenjenih proizvodnih programih in tudi ne bo 
zagotavljalo povečanja fizičnega obsega proizvodnje. 
Bistveno pa bo lahko vplivalo na povečanje produktivnosti. 
Kadrovskega prestrukturiranja, ki bi temeljilo na tehnološkem 
in proizvodnem prestrukturiranju, v tem obdobju ni pričako- 
vati v večjem obsegu, čeprav je nedvomno sestavni del prila- 
gajanja tržnim pogojem gospodarjenja. 

Ob teh predvidenih in dejanskih razmerah lahko delovno 
pravna zakonodaja upočasni oziroma onemogoči procese 
zmanjševanja podzposlenosti oziroma odpravljanja nepro- 
duktivne zaposlenosti. Le-ta sedaj ne omogoča prenehanja 
delovnega razmerja presežnim delavcem. 

t>) 
V začetku oziroma prehodni fazi je pričakovati mnogo večji 

obseg stečajev organizacij združenega dela, kot je to primer 
v zadnjem obdobju in njihovo zgoščenost v določenem kraj- 
šem obdobju. Glede na obstoječo ureditev to pomeni prehod 
delavcev organizacije združenega dela, ki preneha, v odprto 
brezposelnost in izredno povečan obseg upravičencev do 
pravic iz zavarovanja za primer brezposelnosti. 

c) 
Pomanjkanje investicijskih sredstev, pomanjkanje motivov 

za odpiranje novih delovnih mest ter tudi še nespoznane 
oziroma zakonsko neurejene možne oblike delovnega angaži- 
ranja delovno sposobnih, ima za posledico premajhno pov- 
praševanje po delovni sili, kar bo v veliki meri prizadelo zlasti 
še priliv iz šol. 

d) 
Kakovost ponudbe dela, ki jo merimo z izobrazbo oziroma 

kvalifikacijo, predstavlja pomemben delež v strukturi proble- 
matike, značilne za delovanje zakonitosti na področju trga 
dela. V razmerah tehnološkega razvoja na eni strani ter ob 
dejstvu, da delavci ne morejo dovolj hitro slediti novimzahte- 
vam dela in pridobivati nova znanja in sposobnosti, je raču- 
nati na velika strukturna neskladja. 

Organiziranost in programi izobraževanja ter njihova nepri- 
lagojenost zahtevam dinamičnejšega tehnološkega in organi- 
zacijskega razvoja (zlasti na področju dopolnilnega izobraže- 
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vanja in pridobivanja novih funkcionalnih znanj) in tudi nemo- 
tiviranost delavcev samih za izobraževanje in izpopolnjevanje 
znanja, bo nujno morala slediti zahtevam tehnološkega raz- 
voja, drugačnih oblik vodenja in organiziranja dela.Mnogo 
več možnosti za izboraževanje odraslih in že zaposlenih bo 
potrebno vspostaviti tudi z namenom, da se sedanje preob- 
sežno število delavcev s pridobljenimi delovnimi zmožnostmi 
kvalitativno spremeni prek ustrezne verifikacije pridobljenih 
znanj v posebej pripravljenih programih. 

Pomemben problem na tem področju je tudi vprašanje 
pristojnosti, organiziranosti in strokovne usposobljenosti 
institucij, ki v okviru družbene delitve dela s svojimi aktiv- 
nostmi pokrivajo področje zaposlovanja.Upoštevanje tržnih 
zakonitosti v gospodarjenju bo zahtevalo zlasti drugačno 
organiziranost samouprave in stroke v skupnostih za zaposlo- 
vanje. 

Določene pristojnosti na tem področju bo moral prevzeti 
sindikat, kot najširša organizacija delavcev. Gospodarska 
zbornica in njena splošna združenja ter izobraževalne organi- 
zacije bodo morali v okviru svojega področja dela zagotoviti 
pogoje za razvoj novih dejavnosti in znanj zanje. In ne nazad- 
nje bo treba povsem jasno opredeliti vlogo države na tem 
področju, tako vsmislu pristojnosti za ustrezno zakonsko ure- 
janje področja, kot tudi vodenja tistih postopkov, ki pomenijo 
neposredno izvajanje z zakonom določenih pravic, ki se nana- 
šajo na posameznike in jih je v tem postopku moč izvajati. 

3. 
Dosedanji ukrepi na področju zaposlovanja, dogovorjeni in 

izvajani v skupnosti za zaposlovanje,so bili vsaj v preteklosti 
usmerjeni delno k preprečevanju odkrite brezposelnosti, zla- 
sti k razreševanju problematikebrezposelnih oseb. Niso bili ti 
ukrepi v zadovoljivi meri vpeti v kontekst celotnega družbeno- 
ekonomskega razvoja, saj obstoječa zakonska ureditev, pa 
tudi siceršnje razmere niso zagotavljale niti pravne niti dejan- 
ske možnosti vplivanja na usmerjanje družbenoekonomskega 
razvoja. 

V sklop ukrepov za preprečevanje odkrite brezposelnosti 
lahko štejemo zlasti posebno skrb za zaposlovanje mladih 
iskalcev prve zaposlitve, invalidnih oseb in drugih posebnih 
kategorij brezposelnih (težje zaposljivi). Sicer ob veljavni 
ustavni in zakonski ureditvi zagotavljanja kontinuitete delov- 
nega razmerja delavcem v združenem delu in še vedno več- 
jega povpraševanja po delu kdt ponudbe dela, ni bilo treba 
aktivirati vseh tistih ukrepov, ki so v tržnih sistemih znani in so 
v funkciji preprečevanja prehoda zaposlenih v odprto brezpo- 
selnost. 

V sklop ukrepov za razreševanje brezposelnih oseb štejemo 
predvsem zagotavljanje pravic iz zavarovanja za primer brez- 
poselnosti. Gre za klasične pravice iz tega zavarovanja 
(denarne dajatve), pa tudi za tiste pravice, ki zagotavljajo 
določene aktivnosti za hitrejšo zaposlitev brezposelnih oseb 
(priprava za zaposlitev). 

Z novelo zakona o zaposlovanju v preteklem letu, so bile 
dane začetne pravne podlage tudi za razreševanje zaposlitve 
delavcev, katerih delo v določenih okoljih postane nepo- 
trebno oziroma katerih znanje in sposobnosti niso več 
ustrezne za določeno delo. 

III. CILJI NA PODROČJU ZAPOSLOVANJA 
V TRŽNIH POGOJIH GOSPODARJENJA 

1, 
Ni možno pristajati na tezo, da je to področje ločeno od 

razvoja in da ga je mogoče obravnavati tako, da se prepusti 
v celoti delovanju drugih mehanizmov razvoja. Kot sestavni 
del razvojne politike so zato potrebni usklajeni ukrepi (v 
funkciji razvoja) tako na nacionalni, regionalni kot podjetniški 
ravni. Funkcija področja zaposlovanja mora nedvomno 
postati sestavni del razvojne politike in ne more biti ločen 
segment. 

Znano je, da v nobeni razviti državi tržnega tipa trg ne 
deluje povsem samostojno, brez intervencij oziroma instru- 
mentarija, ki posledice delovanja trga deloma uravnava. To pa 
seveda ne pomeni, da bo v naših razmerah sistem dogovarja- 
nja in sporazumevanja v sedanjih oblikah lahko še vnaprej 

instrument za uravnavanje zaposlitvenih tokov. 
Razvite države so v približno podobnih razmerah, kot so 

sedaj naše, razvile instrumentarij aktivne politike zaposlova- 
nja (APZ). To je sklop ukrepov oziroma programov, ki so 
pomenili neposredno vmešavanje v trg dela. 

APZ je osredotočen na tri temeljne cilje (interpretacija 
OECD): 

- razviti delovne sposobnosti ljudi in jih prilagoditi struk- 
turnim spremembam tako, da bodo pospeševale gospodarsko 
rast, 

- izboljšati možnosti zaposlovanja marginalnih skupin in 
tako prispevati k socialni enakosti, 

- izboljšati razmerje med inflacijo in brezposelnostjo (upo- 
števaje ekonomske cikle), tako da bi stabilizirali zaposlovanje 
v času recesije in odstranili ozka grla na trgu delovne sile 
v času prosperitete. 

Poglavitna značilnost APZ je selektivnost, to je politika, ki ni 
splošna in globalna, ampak gradi na sistemu ukrepov, ki so 
sicer medsebojno soodvisni, po naravi pa specifični oziroma 
selektivni glede na cilj, ki ga zasledujejo. 

Tako opredeljeno mesto zaposlovanja bo tudi v tržnem 
gospodarstvu zasledovalo naslednje cilje: 

1. produktivna oziroma racionalna zaposlenost na ravni 
podjetja in optimalna zaposlenost delovno sposobnega prebi- 
valstva na Vepubliški ravni. 

2. ustvarjanje zadostne akumulacije in njeno usmerjanje 
k novim delovnim mestom in za ustrezno usposabljanje 
kadrovskega potenciala, kar pogojuje učinkovitost ravnanj, 

3. zagotavljanje primerne ravni socialne in materialne var- 
nosti tistemu delu delovno sposobnih, ki brez svoje krivde 
nimajo dela (zaposlitve), 

4. krepitev strokovnih funkcij, ki uravnavajo tokove zaposlo- 
vanja, 

5. zagotavljanje zadostnih sredstev za področje zaposlo- 
vanja. 

1.1. Če razumemo pod pojmom produktivna zaposlenost 
tako zaposlenost, ki jo bo prek cene proizvoda ali storitev 
priznaval trg, je pričakovati na ravni podjetja bistveno druga- 
čen odnos do dela in znanja, kot je značilno za sedanje 
razmere. To hkrati pomeni, da bo racionalna uporaba živega 
dela v podjetjih povzročila, da bo del delovno sposobnega 
prebivalstva zaradi strukture ali lokacije povpraševanja brez 
zaposlitve oziroma, da del potreb po delavcih podjetja ne 
bodo mogla realizirati. Z globalnega - republiškega vidika bo 
zasledovan interes, da si čim večje število delovno sposob- 
nega prebivalstva zagotavlja svojo materialno in socialno 
varnost z delom. 

Zato, da bo ustvarjeno ravnovesje med tema dvema intere- 
soma in da bo cilj produktivne in optimalne zapolitve dose- 
žen, je treba: 

- zagotoviti pravno ureditev, ki bo podjetjem omogočala 
hitro reagiranje na odvečne ali neustrezne delavce oziroma 
na pridobitev ustrezno usposobljenih delavcev. Pri tem bodo 
morale biti jasno opredeljene obveznosti podjetja in obvezno- 
sti širše družbene skupnosti glede obsega in načina zagotav- 
ljanja materialne in socialne varnosti tistih delavcev, katerih 
delo ne bo več potrebno, in sicer v smeri zmanjševanja, ne pa 
tudi popolne odprave skrbi podjetja za njih in prenos tega 
bremena v večji meri na širšo družbeno skupnost, 

- z ukrepi in programi aktivne politike zaposlovanja urav- 
navati zaposlovalne tokove. 

1.2. 
Ustvarjanje zadostne akumulacije in njeno usmerjanje 

k novimdelom (odpiranje novih delovnih mest) in ustreznemu 
usposabljanju kadrovskega potenciala bo ena temeljnih zna- 
čilnosti za dosego hitrejšega razvoja in znotraj tega tudi 
vodenja zaposlovalne politike. Z ukrepi ekonomske politike 
morajo biti ustvarjene podlage, ki bodo motivirale in tudi 
prisilile organizacije v nova vlaganja, nove proizvodne in 
storitvene programe oziroma onemogočale organizacijam, da 
ohranjajo doseženo neproduktivno stanje. Ni dovolj, da se 
razvoj vzpodbuja le na ravni novih tehnologij v obstoječi 
strukturi združenega dela, pomembni premiki morajo biti 
storjeni v smeri strukturnih sprememb v korist terciarnega in 
kvartarnega sektorja. Posledično to zahteva razvoj obstoje- 
čega kadrovskega potenciala, ki ga bo moč doseči z zadostno 
motiviranostjo vsakega posameznika, z vzpostavitvijo takega 
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izobraževalnega sistema, ki bo zagotavljal možnosti pridobi- 
vanja novih in dodatnih znanj ter z vzpostavitvijo večje konku- 
renčnosti v sferi dela. 

1.3. 
Zagotavljanje primerne ravni socialne in materialne varno- 

sti za tisti del delovno sposobnih, ki niso zaposleni, naj bi 
v pogojih tržnega gospodarjenja pomenilo na eni strani pred- 
pogoj, da se iz podjetij prenese pretežna skrb za zagotavljanje 
kontinuitete z delom pridobljenih pravic, po drugi strani pa bi 
to zavarovanje posameznikom, ki so brez svoje krivde ali volje 
brez zaposlitve, zagotavljalo za čas njihove začasne brezpo- 
selnosti določeno raven socialne in m aterialne varnosti. 
V sistemu uresničevanja pravic iz zavarovanja za primer brez- 
poselnosti je potrebno vgraditi tiste mehanizme, ki bodo 
zagotavljali predvsem obveznosti posameznika za čimhitrejšo 
ponovno zaposlitev (kapitalizacija denarnih dajatev, obvez- 
nost izobraževanja in usposabljanja, lastna skrb za zaposlitev 
ipd.) 

1.4. 
Posebej pomembna za uravnavanje tokov zaposlovanja bo 

krepitev tistih strokovnih funkcij, ki morajo zagotoviti: 
- informacijski sistem, ki bo omogočal oblikovanje in izva- 

janje ukrepov za uravnavanje tokov zaposlovanja, 
- hitro reagiranje na spremembe v strukturi ponudbe in 

povpraševanja, 
- vpliv na oblikovanje takih razvojnih programov, ki bodo 

omogočali produktivno zaposlovanje kadrovskega poten- 
ciala, 

- izvajanje in organiziranje racionalnega izobraževanja in 
preusposabljanja. 

1.5. 
Za izvajanje ukrepov aktivne politike zaposlovanja in zago- 

tavljanja pravic iz zavarovanja za primer brezposelnosti 
morajo biti zagotovljena zadostna sredstva. Vsaj del teh sred- 
stev bo moral biti nujno skoncentriran na enem mestu - gre 
za sredstva znotraj skupnosti za zaposlovanje; del sredstev, ki 
bo tudi nujen za izvajanje ukrepov aktivne politike zaposlova- 
nja po svoji naravi sicer ne zahteva koncentracije (sklad 
skupnih rezerv, razvojni sklad, sklad za pospeševanje drob- 
nega gospodarstva itd.), nujno pa zahteva natančno opredeli- 
tev njihove funkcije pri izvajanju aktivne politike zaposlovanja 
v sredini, kjer se bodo ta sredstva oblikovala. V sistemu 
zagotavljanja sredstev za navedene namene bo ob načelu 
vzajemnosti in solidarnosti moral posebno mesto zavzeti 
način zagotavljanja sredstev na povsem pogodbenih os- 
novah. 

III. UKREPI 

Vse navedeno (ocena in cilji) zahteva bistveno prenovo 
sistema zaposlovanja. Ta prenova mora temeljiti na: 

1. spremenjeni normativni ureditvi 
2. pripravi in izvajanju ukrepov aktivne politike zaposlo- 

vanja 
3. zagotovitvi zadostnih sredstev 
4. drugačni institucionalizaciji tega področja ter bistveno 

višji ravni znanja in večji avtonomnosti stroke. 

1. 

Normativna ureditev 

a) 
Gotovo je, da načrtovan spremenjen način gospodarjenja 

zahteva tudi prilagoditev zakonodaje, če ne želimo, da bo le- 
ta postala zaviralni element uvajanja sprememb. 

V delovnopravni zakonodaji bo potrebno veliko bolj izhajati 
iz tega, da delo in znanje postane ekonomska kategorija in da 
narava delovnega razmerja ni predvsem zaščitna. Instituti 
delovnopravne zakonodaje se morajo prilagoditi zahtevam 
razvoja in novim oblikam delovnih procesov. Sedaj še nedefi- 
niran koncept delovnega razmerja je potrebno na novo opre- 
deliti tako, da bo možno nanj vezati le tiste temeljne pravice, 
ki so minimum vsake urejene družbe in so te pravice neod- 

visne od statusnih oblik organizacij oziroma vrste lastnine, če 
le-ta status opredeljuje. 

Na način, ki bo zagotavljal tudi hitrejše in večje možnosti 
kadrovskega prestrukturiranja in prilagajanja je v delovni- 
pravni zakonodaji potrebno: 

- opredeliti fleksibilne oblike delovnega razmerja, 
- delovno razmerje s krajšim delovnim časom, 
- širše možnosti delovnega razmerja za določen čas pri 

projektnem organiziranju oziroma v posameznih dejavnostih; 
delovno razmerje v večih organizacijah; delo na domu; druge 
oblike opravljanja del in nalog, 

- opredeliti pravice in obveznosti permanentnega izobra- 
ževanja (na delu, ob delu, iz dela, samoizobraževanje) in jih 
motivirati oziroma sankcionirati, 

- vezati obstoj delovnega razmerja le na uspešnost dela, 
- zagotoviti možnost začasnega prehoda v poseben status 

v primerih, ko delo ni več potrebno oziroma ko delavec za 
opravljanje dela nima strokovnih znanj ter obvezno izobraže- 
vanje (preusposabljanje) v tem statusu. 

Ideje o konkretnih rešitvah so oblikovane in se bodo uve- 
ljavljale pri pripravi zveznega in republiškega zakona o delov- 
nih razmerjih. 

NOSILCI: Republiški komite za delo, Gospodarska zbor- 
nica Slovenije, Zveza sindikatov Slovenije 

Rok: I. polletje 1989 

b) 
S spremembami zakona o temeljnih pravicah iz pokojnin- 

skega in invalidskega zavarovanja in republiškega zakona 
o pokojninskem in invalidskem zavarovanju bo potrebno uza- 
koniti take rešitve, ki bodo skladno z drugimi prispevale 
k hitrejšemu razreševanju presežkov ter hkrati- zagotavljale 
primerno raven socialne in materialne varnosti starejšim, na 
osnovi njihovega minulega dela. 

V navedenih predpisih naj bi se: 
- uvedla možnost predčasne upokojitve z ugodnejšo 

odmero le za delavce, ki jim preneha delovno razmerje zaradi 
stečaja ali prenehanja OZD in za delavce, ki postanejo 
v delovni organizaciji presežek 

- uvedel institut delne upokojitve 
- uvedla možnost dokupa zavarovalne dobe za tiste sta- 

rejše delavce, katerih znanje in usposobljenost ne ustreza več 
potrebam delovnega procesa, njihova preusposobitev pa ni 
racionalna in ki v zavarovanju za primer brezposelnosti 
z obveznim PIZ ne dosežejo pogojev za upokojitev. 

Pravtako bo potrebno preveriti določila zakona o usposab- 
ljanju in zaposlovanju invalidnih oseb. 

NOSILCI: Republiški komite za delo, posebna delovna sku- 
pina (sklep Skupščine SR Slovenije), Republiški komite za 
zdravstveno in socialno varstvo 

Rok: I. tromesečje I989 - zvezni zakon o pokojninskem in 
invalidskem zavarovanju II. tromesečje - republiški zakon 

c) 
Nujne so tudi spremembe zakona o zaposlovanju in zavaro- 

vanju za primer brezposelnosti. Spremenjena sistemska zako- 
nodaja (zakon o podjetjih) zahteva zlasti dopolnitve glede na 
to, da proizvodni odnosi ne bodo temeljili zgolj na družbeni 
lastnini. Na novo bo potrebno opredeliti nosilce obveznosti 
pri zaposlovanju ter zlasti tudi naloge in oblike, ki bodo 
zagotavljale usklajenost delovanja posameznih nosilcev raz- 
voja. Pri urejanju področja zavarovanja za primer brezposel- 
nosti bo potrebno izhajati iz tega, da se pravice iz tega 
zavarovanja uredijo na način, ki bo motiviral brezposelne 
osebe k lastnim aktivnostim za čimprejšnjo zaposlitev ozi- 
roma drugo obliko dela. 

Sistem socialne varnosti brezposelnih bo potrebno prilaga- 
jati in dograjevati tudi z vidika delovnopravne in druge zako- 
nodaje. 

V ta namen bo potrebno: 
- za upravičence denarnih dajatev odpreti čimširše možno- 

sti za kapitalizacijo teh dajatev in njihovo usmerjanje 
v ponovno zaposlitev oziroma delovno angažiranost, 

- z ustreznim sistemom valorizacije denarnih dajatev ohra- 
njati njihovo realno vrednost, 

- opredeliti možnost delnih nadomestil in pomoči in kredi- 
tov za zaposlitev, 

- dograditi pravice delavcev, ki postanejo brezposelni 
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zaradi stečaja oziroma prenehanja OZD, zlasti pravice in 
obveznosti izobraževanje oziroma preusposabljanja z? novo 
zaposlitev, 

- za iskalce prve zaposlitve opredeliti nove oblike zaposlo- 
vanja in tistih pravic iz zavarovanja za primer brezposelnosti, 
ki bodo pripomogle k njihovi čimhitrejši vključitvi v delo (npr. 
krediti, namenska sredstva za začetek dela oziroma za pri- 
pravništvo, izobraževanje, ipd.) pa tudi določeno materialno 
pomoč (pod pogoji premoženjskega cenzusa družine). 

NOSILCI: Republiški komite za delo, Zveza skupnosti za 
zaposlovanje 

Rok: I. polovica 1989. leta 

d) 
S spremembami predpisov na področju izobraževanja naj 

bi se zagotovili prožnejši izobraževalni programi ter nove 
oblike (tudi organizacijske) izobraževanja. Ob kvalitetnejšem 
rednem izobraževanju je zlasti potrebno razviti možnosti vseh 
vrst dopolnilnega in dodatnega sprotnega izobraževanja že 
zaposlenih, predvsem ob izrabi vseh možnosti, ki jih nudijo t.i. 
paralelni sistemi izobraževanja (delavske univerze, center za 
izobraževanje vodilnih kadrov v gospodarstvu). Z drugimi 
predpisi in ukrepi pa je treba motivirati ljudi k strokcjvnemu 
izpopolnjevanju oziroma onemogočiti ohranjanje neznanja. 

V ta namen bo zlasti potrebno: 
- bolj razviti, strokovno poglobiti in razširiti izobraževalne 

programe v okviru rednega izobraževalnega sistema, tako, da 
bodo zagotavljali tak nivo znanja, ki bo omogočil vključitev 
kadrov v delo ter dodatno in sprotno izobraževanje ter prila- 
gajanje znanja novim tehnologijam in zahtevam dela; 

- razviti vlogo delavskih univerz in le te vpeti v izobraže- 
valni sistem tako, da bodo lahko izvajale tiste programe izo- 
braževanja odraslih, ki jih bodo narekovale potrebe podjetij; 

- razširiti krog institucij, ki bodo dolžne vplivati na nasta- 
nek novih izobraževalnih programov, jih organizirati in za njih 
zagotavljati sredstva za zagotovitev čimbolj skladne usposob- 
ljenosti za delo vseh zaposlenih; 

- razširiti programe, število in krog udeležencev izobraže- 
vanja vodilnih delavcev gospodarstva. 
NOSILCI: Republiški komite za vzgojo in izobraževanje ter 
telesno kulturo, Republiški komite za delo, Zveza sindikatov 
Slovenije, Gospodarska zbornica Slovenije, Zveza delavskih 
univerz Slovenije, Zveza skupnosti za zaposlovanje Slovenije, 
Sekretariat Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije za 
kadrovska vprašanja 

Rok: I. polletje I989 - spremembe zakona o usmerjenem 
izobraževanju in priprava ukrepov 

Čeprav to gradivo nakazuje izhodišča za prilagoditev 
delovne zakonodaje v širšem smislu, je nujno spremeniti 
oziroma prilagoditi normativno ureditev na drugih področjih 
in sicer zlasti: 

- na področju samostojnega osebnega dela skladno 
z usmeritvami Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije za 
angažiranje opravljanja samostojnega osebnega dela in pri- 
pravo zakona o samostojnem osebnem delu na področju 
družbenih dejavnosti. 

NOSILEC: Republiškr komite za drobno gospodarstvo 
Rok: oktober 1989 
- na področju davkov in prispevkov in skladov skupnih 

rezerv. 
NOSILCI: Republiški sekretariat za finance, Republiški sklad 
skupnih rezerv 

Rok: 1. polovica 1989. leta 

2. 

Ukrepi aktivne politike zaposlovanja 

a) 
Upoštevaje že znane rešitve v svetu, bi bilo možno za naše 

razmere oblikovati ustrezne programe in ukrepe za: 
- usklajevanje med ponudbo delovne sile in povpraševa- 

njem po njej, 
- reguliranje ponudbe delovne sile in 
- reguliranje povpraševanja po delovni sili. 
Programi in ukrepi APZ morajo biti prilagojeni specifično- 

stim naših razmer, lahko se nanašajo na posamezne skupine 
(ljudi, podjetij, dejavnosti ipd.), ali pa so naravnani le na 
določen prostor (manj razvita območja, zaposlitveni bazeni 
ipd.) 

Ključno mesto pri izvajanju ukrepov usklajevanja ponudbe 
in povpraševanja imajo ustrezne organizirane strokovne 
službe - pri nas (in tudi v svetu) so to skupnosti za zaposlova- 
nje oziroma tisti del teh skupnosti, ki so t.i. »izvajalskega 
značaja«. 

Le-te bi morale zgraditi in izpopolniti informacijski sistem 
o delovnih mestih in iskalcih zaposlitve in zagotoviti celovi- 
tost, točnost in hitrost informacij. 

Z uvajanjem intenzivnejših metod in tehnik zaposlovanja, ki 
vključujejo neposredne in pogoste stike s podjetji in iskalci 
zaposlitve, morajo prevzeti tudi tisti del funkcij, ki se sedaj 
opravljajo v podjetjih ali pa se sploh ne opravljajo (priprava 
ustreznih kandidatov za izbor, natančnejša predstavitev del 
iskalcem zaposlitve oziroma iskalce zaposlitve podjetjem, 
predhodna testiranja, usposabljanje itd.). 
NOSILCI: Zveza skupnosti za zaposlovanje 

Rok: konec I989. leta 

b) 
Med ukrepi in programi za reguliranje ponudbe delovne sile 

morajo biti najpomembnejši tisti, ki bodo pospeševali 
poklicno in izobrazbeno mobilnost, da se bo ponudba dela 
prilagodila novi tehnologiji. Med pomembne ukrepe pa 
moramo uvrstiti tudi tiste, ki bodo pomenili tudi prostorsko 
mobilnost, vendar v naših razmerah ne delovne sile, marveč 
kapitala. 

Kot nujne se na področju uravnavanja ponudbe kažejo 
naslednje naloge: 

- stalno kvalitativno analiziranje brezposelnih s poblob- 
Ijeno individualno obravnavo tako iskalcev v odprti brezposel- 
nosti in potencialnih kandidatov iz vrst presežkov v OZD; 

- na tej osnovi predlaganje rešitev ter sooblikovanje pro- 
gramov izobraževanja, preusposabljanja delovnih preusmeri- 
tev in podobno (dejanski nosilci procesa izobraževanja so že 
izven te sfere); 

- pomoč OZD pri obravnavi in kvalitativni analizi potencial- 
nih presežkov s predlogi rešitev in sodelovanjem pri preu- 
smerjanju na nove programu; 

- izvajanje posebnih programov na izdvojene skupine 
obravnavanih kandidatov zaradi povečanja njihove konku- 
renčnosti na trgu dela z dodajanjem določenih znanj in spo- 
sobnosti; 

- organizacija posebnih splošno izobraževalnih programov 
za zainteresirane skupine mladih iskalcev zaposlitve; 

- razširitev preusposabljanja suficitarnih poklicev - pose- 
bej mladine; 

- dograjevanja štipendiranja z dodatnimi stimulativnimi 
ukrepi in poudarkom na razvijanju talentov ter stimuliranju 
nadarjenih kadrov. 

NOSILCI: Zveza skupnosti za zaposlovanje 
Rok: v 1989. letu 

c) 
Zlasti z ustreznimi instrumenti v ekonomski politiki je 

možno vplivati na gibanje povpraševanja po delovni sili. 
Ukrepi kot znižanje davkov in prispevkov na dohodek in 
dobiček, prerazporeditev dohodkov v korist revnejših katego- 
rij prebivalstva in podobno torej sodijo izven ukrepov aktivne 
politike zaposlovanja, vendar prispevajo k uravnavanju zapo- 
slitvenih tokov in sicer na makro ravni. 

Kot nujne se na področju uravnavanja povpraševanja 
kažejo naslednje naloge: 

- vzpostavitev kartoteke podjetij oziroma detajlnejšega 
vsebinskega pregleda stanja, poslovne uspešnosti in razvoja 
gospodarskih oziroma delovnih subjektov; 

- uporaba raznolikih oblik dela in delovnih razmerij na 
osnovi spremenjene delovne zakonodaje; 

- sofinanciranje pripravništva oziroma stimulativni ukrepi 
za sprejem mladih šolanih kadrov - iskalcev zaposlitve za 
delo; 

- pospeševanje zasebnega podjetništva in samozaposlova- 
nja (kot samostojna funkcija in v sodelovanju z drugimi 
nosilci ter sofinanciranje in odpiranje del v drobnem gospo- 
darstvu in malih organizacijah zasebnega in družbenega sek- 
torja); 
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- uporaba, sofinanciranje ter sodelovanje pri pridobiivanju 
novega znanja in rešitev za ustvarjanje delovnih programov, 
sofinanciranjem nastajajočih. projektov in sodelovanjem 
z organizacijami izvajalkami; 
- stimuliranje izkoriščanja oziroma delovne uporabe preosta- 
lih delovnih zmožnosti marginalnih skupin; 
- vključitev v organizacijo in izvedbo družbeno koristnih del, 
ki s podjetniškega vidika niso interesantna (z izborom kandi- 
datov odprte brezposelnosti in presežkov, finančnim stimuli- 
ranjem ipd.). 

NOSILCI: Zveza skupnosti za zaposlovanje 
Rok: v 1989. letu 

3. 
Zagotavljanje sredstev in organiziranost 
področja zaposlovanja 
a) 

Nove in spremenjene oblike dela na področju zaposloval- 
ske sfere bodo zahtevale veliko večja sredstva za te namene. 
Doslej je bil delež teh sredstev v družbenem proizvodu nizek 
(okoli 0,10), za izvajanje ukrepov aktivne politike zaposlovanja 
pa se bo moralo to stanje spremeniti. Konkretni predlogi se 
bodo oblikovali sprotno glede na izvajanje ukrepov oziroma 
glede na razširitev posameznih pravic (preusposabljanje) ali 
glede na nove pravice (začasni delovno pravni status), pri- 
spevna stopnja se bo določala z zakonom. 

NOSILCI: Republiški komite za delo, Zveza skupnosti za 
zaposlovanje 

Rok: 1. 7. 1989 

b) 
Vloga skupnosti za zaposlovanje se bo morala vsebinsko 

prilagoditi spremenjenim razmeram. Preuranjeno je dvomiti 
v utemeljenost obstoja teh skupnosti, je pa potrebno razmi- 
šljati o njihovi drugačni organiziranosti. Gre za to, da bi ta 
organiziranost izhajala iz dejanskih interesov in možnosti za 
njihovo uresničevanje. 

Glede na to, da bo možnost prehoda v odprto brezposel- 
nost oziroma začasno drugačen status kot je delovno raz- 
merje, večje, je primerno za ta rizik oblikovati širšo rizično 
skupnosti in sicer na ravni republike. Zaradi narave problema- 
tike, ki naj bi se še vnaprej razreševala v skupnostih ter potreb 
po celovitejšem obvladovanju zaposlitvenih tokov, bi kazalo 
temeljne skupnosti oblikovati na širšem območju kot je 
občina, pri čemer bi bili temeljni kriteriji za opredelitev ustrez- 
nega območja zlasti: zaposlitveni tokovi in dnevne migracije, 
število prebivalstva ali zaposlenih, medsebojna povezanost in 
soodvisnost delovnih organizacij, mreža šol, prometna pove- 
zanost ipd. 

Interesno organiziranje sfere zaposlovanja mora zagotav- 
ljati: 

- sooblikovanje politike zaposlovanja, pripravo ukrepov 
oziroma programov za njeno izvajanje s sistemom financi- 
ranja; 

- spremljanje izvajanja politike in dejavnosti zaposlovanja 
z oblikovanjem tekočih ukrepov in animiranjem drugih dejav- 
nikov, ki s svojo funkcijo posegajo na področju ponudbe in 
povpraševanja; 

- vključevanje v sistem družbenopolitičnih skupnosti ozi- 
roma skupščinski sistem ter povezovanje z drugimi instituci- 
jami družbenopolitičnega sistema; 

- zagotavljanje enakih pogojev socialne varnosti delavcev 
v primeru brezposelnosti ne glede na različne ekonomske 
možnosti teritorialnih področij. 

NOSILCI: Republiški komite za delo, Zveza skupnosti za 
zaposlovanje 

Rok: enak kot za zakon o zaposlovanju in zavarovanju za 
primer brezposelnosti 

c) 
Posebej pomembno je, da se oblikujejo strokovno usposob- 

ljene službe, ki bodo obvladovale področje dela. 
V strokovnem delu bo potrebno ojačati predvsem delovne 

funkcije, ki bodo omogočale hitrejši pretok kadrov oziroma 

delavcev in znanja na relacijah med ponudbo in povpraševa- 
njem ter zagotavljale razvoj gospodarstva oziroma družbeno- 
ekonomski razvoj, pa tudi tovrstno delovanje same stroke. 

Tu so pomembne naloge: 
- ojačanje posredovalnega dela v smeri sodelovanja pri 

analiziranju kadrov in kadrovskih presežkov v organizacijah 
združenega dela ter v smeri dejanskega posredovanja zapo- 
slitev iskalcem zaposlitve; 

- razvijanje svetovalnega dela, zlasti še na področju poklic- 
nega usmerjanja odraslih ter strokovne pomoči organizaci- 
jam združenega dela pri izboru kandidatov za razne izobraže- 
valne oblike, pri načrtovanju kadrovskih potreb ter spremlja- 
nju doseženih rezultatov v programskem in tehnološkem pre- 
strukturiranju; 

- razvijanje strokovnega in organizacijskega dela na 
področju usposabljanja, preusposabljanja in izobraževanja 
isklacev zaposlitve in zaposlenih v tistih organizacijah, ki 
izvajajo programe prestrukturiranja ter za sodelovanje v orga- 
nizacijah, ki pripravljajo predlagane izobraževalne programe; 

- v strokovno delo bo treba vključiti več rezultatov razisko- 
valnega in projektnega dela za to uposobljenih in specializira- 
nih inštitucij,in rešitev ter rezultatov zaposlovalnih sistemov 
v tržno razvitih gospodarstvih. Pridobivanje tovrstnih izsledr 
kov pa mora biti zagotovljeno preko programskih nalog 
celotne sfere zaposlovanja. 

Temeljna podlaga strokovnim nalogam in izvajanaju pro- 
gramskih nalog pa je dograditev, konsolidacija in kompjuteri- 
zacija informacijskega sistema. 

NOSILCI: Zveza skupnosti za zaposlovanje, Zveza delav- 
skih univerz Slovenije 

Rok: v letu 1989 

d) 
Do spremembe zakonodaje je potrebno oblikovati in začeti 

izvajati vse tiste aktivnosti, ki jih je moč izvajati v obstoječi 
normativni ureditvi, in ukrepe, ki jih je možno vključiti v že 
začete aktivnosti posameznih institucij, ki po vsebini pome- 
nijo aktivnosti za prestrukturiranje. 

Na republiški ravni je potrebno preveriti možnost čimvečje 
vključitve ukrepov aktivne politike zaposlovanja: 

- pri sredstvih za razvoj, ki jih v skladu s posebnimi pred- 
pisi usmerja Izvršni svet Skupščine SR Slovenije tako, da bo 
eden izmed temeljnih kriterijev za pridobitev sredstev tudi 
razdelanost kadrovske komponente in zasledovanje cilja viso- 
kega uvajanja znanja v razvojne programe, 

- v aktivnosti v zvezi s presojo investicij, ki ne morejo biti 
utemeljene, če ne upoštevajo možnosti zagotovitve ustrez- 
nega, strokovno usposobljenega kadra, 

- v sklade skupnih rezerv, katerih sredstva morajo pred- 
vsem funkcionirati kot sredstva za razvoj kadrov pri saniranju 
in prestrukturiranju podjetij, in manj kot sredstva za zagotav- 
ljanja socialne in materialne varnosti delavcev na neperspek- 
tivnih programih in 

- v sklad za pospeševanje drobnega gospodarstva skladno 
z usmeritvami razvoja drobnega gospodarstva (tako družbeni 
kot zasebni sektor). 

Na ravni regij ali občin naj bi strokovne službe skupnosti 
zlasti pozorno spremljale delo tistih na novo ustanovljenih 
organizacij, ki so oblikovane z namenom, da projektirajo 
ustanavljanje novih podjetij ali zasebnih obratovalnic. 

NOSILCI: Republiški komite za delo, Zveza skupnosti za 
zaposlovanje, Republiški sekretariat za finance, Republiški 
komite za drobno gospodarstvo, Republiški sklad skupnih 
rezerv 

Rok: 1. 7. 1989 

4. 
Z namenom, da se vzstavi tak sistem zaposlovanja, ki bo 

v funkciji razvoja in hkrati ta ravzoj omogočal, se kaže potreba 
po ustanovitvi posebnega strokovnega sveta (eventualno pri 
Republiškem komiteju za delo). V prvi fazi bi bila naloga tega 
sveta v tem, da koordinira in skrbi za pripravo ukrepov aktivne 
politike zaposlovanja ter ustreznih zakonskih rešitev. 

NOSILEC: Republiški komite za delo 
Rok: I. tromesečje 1989 
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