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IZ VSEBINE: 

Osnutek resolucije o skupni politiki 

ekonomskega in socialnega razvoja 

Jugoslavije v I. 1976 (ESA 398) 

Osnutek zakona o temeljih sistema 

družbenega planiranja in o družbenem 

planu Jugoslavije 

PRELOŽENE SEJE ZBOROV 

SKUPŠČINE SRS IN RAZŠIRITEV 

DNEVNIH REDOV 

Osnutek zakona o položaju in 

pooblastilih Rdečega križa Jugoslavije 

Predlog zakona o spremembah zakona 

o proračunu SR Slovenije 

(republiškem proračunu) za I. 1975 

(ESA 386) 

Seje vseh Ireh zborov Skup- 
ščine SR Slovenije, ki so bile 
sklicane za 26. november 1975, 
so preložene na 3. december 
1975. 

Preložitev je potrebna, ker 
je dnevni red razširjen z 
zveznimi akti, iti so bili pre- 
dloženi Skupščini SR Sloveni- 
je v soglasje potem, ko so 
bile seje že sklicane. Prelo- 
žitev sej omogoča, da bo 
razprava o republiški in zve- 
zni resoluciji o družbenoeko- 
nomskem razvoju v 1. 1976 
tekla istočasno. 

Dnevni red sej vseh treh 
zborov je razširjen z: 

— osnutkom resolucije o 
skupni politiki ekonomskega 
in socialnega razvoja Jugosla- 
vije v 1. 1976 (ESA 398). 

Dnevni red sej Zbora zdru- 
ženega dela in Zbora občin 
pa je razširjen še z naslednji- 
mi točkami: 

— osnutek zakona o spre- 
membah in dopolnitvah zako- 
na o financiranju federacija 
(ESA 399); 

— osnutek zakona o dolo- 
čitvi skupnega obsega izdat- 
kov proračuna federacije za 
1.1976 (ESA 400); 

— osnutek odloka o dolo- 
čitvi skupnega zneska deviz 
za potrebe federacije, repu- 
blik in avtonomnih pokrajin 
za 1. 1976 (ESA 401); 

— osnutek zakona o dolo- 
čitvi skupnega zneska sred. 
stev za financiranje programa 
graditve in modernizacije teh- 
nične baze Radia Jugoslavija 
od 1. 1976 do 1.1980 (ESA 
402); 

— predlog zakona o ratifi- 
kaciji sporazuma c spremem- 
bi sporazuma med vlado So- 
cialistične federativne repub- 
like Jugoslavije in vlado Zve- 
ze sovjetskih socialističnih 
republik o ekonomskem in 
tehničnem sodelovanju pri 
graditvi in ,-ekonstrukciji in- 
dustrijskih podjetij in drugih 
objektov v SFRJ (ESA 396). 



SKUPŠČINA SR SLOVENIJE BO OBRAVNAVALA 

Predlog zakona o spremembah zakona 

o proračunu ŠR Slovenije 

(republiškem proračunu) za I. 1975 

(ESA 386) 

Ker delegati ntso povsem 
zadovoljni s poveetkom Za- 
kona o proračunu SR Slove- 
nije za l. 1975, ki smo ga ob 
javili v 22. številki »Poroče- 
valca«, dodajamo še nekaj 
pojasnil: 

Po predlogu zatona, ki ga 
Je predložil izvršni svet naj 
bi skupni dohodki republiš- 
kega proračuna za 1. 1975 
znašali 2.633,4 milijona in ne 
2,345,5 milijona din, kolikor 
je predvideno z Zakonom o 
proračunu SR Slovenije za 
1. 1975 (Uradni list SRS št. 
39/74). 

Izvršru svet v utemeljitvi 
svojega predloga navaja, da 
je treba rešiti vprašanja fi- 
nanciranja tistih zadev, ki 

niso upoštevane v Zakonu o 
proračunu SR Slovenije za 
1. 1975, oziroma tistih potreb 
SR Slovenije, ki so se izka- 
zale za precej večje, kot pa 
je bilo predvideno ob spre- 
jemanju proračuna. To velja 
za intervencije v gospodars- 
tvu, pospeševanje razvoja 
manj razvitih območij, nado- 
mestilo obresti hranilno-kre- 
ditnim službam, investicije v 
kmetijstvu, sredstva za naba- 
vo računalniške ir. mikro- 
filmske opreme organov za no- 
tranje zadeve in za realiza- 
cijo samoupravnega sporazu- 
ma o osebnih dohodkih de- 
lavcev upravnih organov za 
drugo polletje tega leta. 

Ker je treba našteta vpra- 

šanja rešiiti čimprej, izvršni 
svet predlaga, naj Skupščina 
SR Slovenije izda zakon o 
rebalansu proračuna po hi- 
trem postopku, kar pomeni, 
da naj se v zakonodajnem 
postopku izpusti obravnava- 
nje predlloga za izdajo zako- 
na in obravnavanje osnutka 
zakona. 

Po predlogu za rebalans 
naj bi se proračunska pora- 
ba SR Slovenije povečala za 
več kot 40 odstotkov v pri- 
merjavi s proračunsko pora- 
bo v i. 1974. Toda., če upo- 
števamo povečane obvezno- 
sti, ki so bile iz lanskega 
leta prenešene v proračun za 
1. 1975 (gre za 91,1 milijona 
din) je večja le za 34 odstot- 
kov. Ce pa upoštevamo še to, 
da naj bi po predlogu reba- 
lanse vključili v proračun 
tudi 181,9 milijona din sred 
stev odpravljenega posebne- 
ga računa SR Slovenije za 
izravnavanje v gospodarstvu 
in za pospeševanje nekaterih 
gospodarskih dejavnosti, po- 

tem je predložena poraba 
pravzaprav nekoliko nižja eid 
porabe, ki jo dopušča reso- 
lucija o družbenoekonom- 
skem raavoju SR Slovenije v 
1. 1975. Glede na lansko pro- 
računsko porabo resolucija 
namreč dopušča povečanje 
za 25,58 odstotka, medtem ko 
bi se po predlaganem reba- 
lansu — če upoštevamo vsa 
omenjena pojasnila — pove- 
čala za 25,15 odstotka. 

Kot je razvidno iz pred- 
loga zakona o rebalansu, iz- 
vršni svet sodi, da je kritje 
za predlagano povečanje v 
pričakovanih večjih dohod- 
kih, kot pa so bili previđeni 
(in sicer ob nespremenjenih 
davščinsklh stopnjah) in to 
kljub temu, da pri pogla- 
vitnem viru proračunskih do- 
hodkov — t. j. pri davku iz 
odhodka TOZD, računa s 64,5 
milijona din manjšim dohod- 
kom, kakor pa je bilo pred- 
videno v zakonu o proraču- 
nu SR Slovenije za 1. 1975. 

IZ DELA SKUPŠČINSKIH TELES:   

Poročilo o delu javnih tožilstev v SR Sloveniji v 1.1974 

Javno tožilstvo SR Slovenije ima na podlagi 293. čle. 
na ustave SR Slovenije ter 385. člena poslovnika Skup. 
ščine SR Slovenije pravico in dolžnost, da obvešča 
Skupščino SR Slovenije o uporabi zakonov, o svojem 
delu in o problemih, ki nastajajo pri tem delu, kot tu- 
di o stanju kriminalitete v SR Sloveniji. 

Izhajajoč iz gornjih določil ustave SR Slovenije in 
poslovnika Skupščine SR Slovenije je Javno tožilstvo 
SR Slovenije predložilo Skupščini SR Slovenije Poroči- 
lo o delu javnih tožilstev v SR Sloveniji v letu 1974. 

Poročilo, ki je opremljeno s številnimi podatki in 
tabelami je obravnavala komisija za pravosodje Skup- 

ščine SR Slovenije na svoji 11. seji. Spričo aktualnosti 
problematike, ki izhaja iz poročila, je komisija skleni. 
ta, da se izdela izvleček z vsemi pomembnejšimi po. 
datki in ugotovitvami za objavo v »Poročevalcu«, da bi 
se na ta način z osnovnimi podatki iz poročila sezna- 
nili vsi delegati. 

Komisija za pravosodje Skupščine SR Slovenije 
smatra, da je tudi to ena izmed oblik informiranja de- 
legatov in drugih občanov, ki lahko pripomore, da se 
bodo še dosledneje vključevali v organizirano družbe- 
no akcijo za uresničevanje zakonitosti v gospodarstvu 
in na vseh drugih področjih družbene dejavnosti. 

Med prvenstvene naloge 
javnih tožilstev v republiki 
so v letu 1974 spadale kot 
posebno pomembne tiste, ki 
se za pravosodne organe kot 
trajne In dolgoročne postav- 
ljajo po 21. seji Predsedstva 
ZKJ in Se posebej iz Pisma 
Predsednika in IzvrSnega bi- 
roja Predsedstva ZKJ. 

Javna tožilstva so v izvaja- 
nju svoje osnovne funkcije 
kazenskega pregona sprem- 

ljala idejno-politična gibanja, 
ocene in stališča, ki so jih 
zavzemala odgovorna družbe- 
nopolitična in skupščinska te- 
lesa ter jih uporabljala pri 
reševanju konkretnih nalog v 
okviru svojih zakonitih poo- 
blastil. To je omogočalo laž- 
jo, hitrejšo in učinkovitejšo 
presojo posameznih zadev ter 
realnejše izvajanje politike 
pregona družbeno nevarnih 
kaznivih dejanj in njihovih 

storilcev ter kaznovalne po- 
litike. Javna tožilstva so pri 
tem dosledno in v celoti 
upoštevala načelo legalitete 
ter ukrepala povsod in zoper 
vsakogar, kjer je bila kršena 
zakonitost. 

Ta aktivnost se je odvija- 
la v ugodnejši družbeni kli- 
mi, ko so vsi družbeni de- 
javniki dajali polno podporo 
akcijam za odpravljanje 
družbeno negativnih pojavov 

in raznih deformacij, zlasti 
tistih v poslovni sferi, pri 
razpolaganju z družbeno imo- 
vino, na področju kršitve 
pravic in zlorabe samouprav- 
ljanja, pri pojavih neupravi- 
čenih bogatitev in še na dru- 
gih sličnih področjih, je dala 
določene rezultate tudi pri 
odkrivanju in pregonu storil- 
cev tovrstnih kaznivih dejanj 
in gospodarskih prestopkov. 

Tem prvenstvenim nalogam 

a 



so bila posvečena tudi števil- 
na posvetovanja javnih tožil- 
cev na zvezni in republiški 
ravni oziroma v okviru po- 
sameznih regij. 

Javna tožilstva so v pre- 
teklem letu še nadalje okre- 
pila svoje sodelovanje z orga- 
ni nadzora in odkrivanja, saj 
so rezultati pregona vseka- 
kor vezani na uspehe pri od- 
krivanju. Pri tem je zlasti 
omeniti težave, ki jih pogo- 
sto povzroča nezadostna pa 
tudi večkrat strokovno nepri- 
merna kadrovska zasedba ob- 
činskih inšpekcijskih orga- 
nov, kar vsekakor vpliva na 
dosežene rezultate. 

Republiško javno tožilstvo 
je tudi v preteklem letu z 
rednim izdajanjem operativ- 
nih biltenov seznanjalo s po- 
membnejšo problematiko vse 
zainteresirane republiške 
družbenopolitične organe in 
organizacije. 

Republiško javno tožilstvo 
Je mimo rednega operativne- 
ga dela spremljalo različne 
negativne pojave v gospodar- 
skem življenju in nanje opo- 
zarjalo s posebnimi informa- 
cijami pristojne družbenopo- 
litične forume ter predlagalo 
primerne ukrepe za odpravo 
takih pojavov. Med pomemb- 
nejšimi takimi informacijami 
omenjamo informacijo o laž- 
ni dokumentaciji v gospodar- 
stvu, s katero so opozorili 
vse pristojne organe na ved- 
no širši obseg sestavljanja in 
uporabe falsifikatov v gospo- 
darstvu in na nujno potreb- 
no določitev kriterijev, kdaj 
naj se organi pregona odlo- 
čajo za pregon falsifikatov po 
kazenskem zakoniku, kdaj pa 
samo za pregon zaradi go- 
spodarskih prestopkov. 

Nadalje omenjamo še in- 
formacijo o problematiki na- 
gradnih natečajev, ki jih pri- 
rejajo delovne organizacije za 
gospodarsko reklamo. S to 
informacijo smo opozorili vse 
pristojne organe na nevzdrž- 
nost in protizakonitost orga- 
niziranja nagradnih nateča- 
jev, ki jih organizirajo delov- 
ne organizacije širom cele 
države in ki v bistvu pred- 
stavljajo tipično obliko pre- 
mijskih poslov, torej nelojal- 
no konkurenco najhujše vr- 
ste, kar vse je v očitnem 
nasprotju z določili novega 
zakona o zatiranju nelojalne 
konkurence in monopolnih 
sporazumov. 

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

druge organe obveščajo tudi 
o posameznih pomembnih 
vprašanjih in konkretnih po- 
javih kriminalitete in drugih 
nezakonitostih zaradi možno- 
sti, da se poleg represivnih 
ukrepov podvzemajo še dru- 
gi ustrezni ukrepi. 

Se posebej je treba omeni- 
ti dolžnost javnih tožilcev, da 
se obračajo zlasti na samo- 
upravne organe v delovnih in 
drugih organizacijah z dolo- 
čenimi opozorili in predlogi, 
ki naj služijo odpravi nepra- 
vilnosti in napak, ki so ugo- 
tovljene v kazenskih in go- 
spodarsko-kazenskih postop- 
kih. Razvijanju te dejavnosti 
kot pomembne naloge tožil- 
ske organizacije bo potrebno 
v bodoče posvetiti še več po- 
zornosti. Se več kot doslej 
bo potrebno izdelati pisme- 
nih opozoril s predlogi ukre- 
pov, ki naj jih v organiza- 
cijah združenega dela pod- 
vzamejo za odklanjanje ne- 
pravilnosti in vzrokov, ki so 
omogočali :nkriminirano de- 
javnost. S takimi opozorili, s 
katerimi se seznanjajo ne sa- 
mo organi notranje kontro- 
le, ampak tudi najširši krog 
delavcev-samoupravljalcev, so 
javna tožilstva krepila ele- 
mente zavesti o potrebi uva- 
janja in nadaljnjega razvija- 
nja samozaščite v organizaci- 
jah združenega dela in še po- 
sebej razvijanje samouprav- 
nih organov notranje delav 
ske kontrole, izpopolnjevanja 
internih samoupravnih i.ktov 
in drugih mehanizmov samo- 
zaščite. 

V letu 1974 pri javnih to- 
žilstvih v Sloveniji ni bilo 
organizacijskih sprememb. V 
republiki je 18 občinskih, 8 
okrožnih iin republiško javno 
tožilstvo. Kadrovska proble- 
matika javnih tožilstev v SR 
Sloveniji postaja iz leta v le- 
to težja zaradi nezadostnega 
dotoka novega kadra, upoko- 
jitev številnih starejših de'av- 
cev, ki so dosegli starostno 
dobo, ter veliko fluktuacijo, 
zlasti mlajšega kadra, ki išče 
zaposlitve na sodiščih in v 
gospodarstvu. Nezasedena de- 
lovna mesta predstavljajo ve- 
liko obremenitev strokovnega 
kadra, zlasti še, ker postaja 
delo na javnem tožilstvu iz 
leta v leto zahtevnejše in ob- 
sežnejše. 

Pri javnih tožilstvih je od 
pravnikov 76 članov ZKS ali 
83 odstotkov. Pravniki pri 
javnih tožilstvih se aktivno 
udeležujejo družbenopolitič- 
nega življenja izven javnoto- 
žilstvo organizacije in oprav- 

ljajo 246 raanih* * vodilnih 
funkcij v samoupravnih orga- 
nih,., družbenopolitičnih orga- 
nizacijah, v raznih svetih in 
komisijah družbenopolitičnih 
skupnostih, v kulturnih, šport- 
nih in drugih organizacijah. 
Taka kadrovska usmeritev 

zahteva aktivne in organizira- 
ne kadre, člane ZKS, kadre, 
ki imajo na drugi strani tu- 
di z zakonom o javnem to- 
žilstvu določene pogoje, t. j., 
da so diplomirani pravniki in 
da imajo položen pravosodni 
izpit. 

STRUKTURA KRIMINALITETE 

V letu 1974 je bilo v SR 
Sloveniji obtoženih 15.231 
polnoletnih oseb zaradi 17.663 
kaznivih dejanj. V primerja- 
vi s podatki za leto 1973 ugo- 
tavljamo padec števila obto- 
ženih oseb za 3,19 odstotka 
in padec pod obtožbo stav- 
ljenih kaznivih dejanj za 6,37 
odstotka. Iz abčinske pristoj- 
nosti kažejo podatki zmanjša- 
nje pod obtožbo stavljenih 
dejanj za 1329, dočim se po 
kaže porast težjih kaznivih 

SPLOŠEN KRIMINAL 

V obtožbah Je bilo leta 
1974 v SR Sloveniji zajetih 
13.901 kaznivo dejanje s po- 
dročja splošnega kriminala, 
kar v celotni kriminaliteti 
predstavlja 78,70 odstotka. 
Najmočnejše so sledeče sku- 
pine kaznivih dejanj: zoper 
splošno varnoot ljudi in pre- 
moženja, zoper zasebno pre- 
moženje, zoper življenje in 
telo, zoper javni red in prav- 
ni promet. 

Navedene štiri skupine 
predstavljajo 88,79 odstotka 
celotne splošne kriminalitete 
v SR Sloveniji. 

V strukturi splošnega kri- 
minala so bila vseskozi na 
prvem mestu kazniva dejanja 
zoper zasebno premoženje, 
dokler niso v letih 1973 in 
1974 prevzela njihovo mesto 
kazniva dejanja zoper sploš- 
no varnost ljudi in premože- 
nja. Med temi kaznivimi de- 
janji je največ kaznivih de- 
janj ogrožanja javnega (pre- 
težno cestnega) prometa, 
94,01 odstotka, ki naraščajo 
iz leta v leto. 

Skupina kaznivih dejanj 
zoper splošno varnost ljudi 
in premoženja zajema tudi 
obtožbe za kazniva dejanja v 
zvezi z nesrečami pri delu, 
na železnici in v gospodinj- 
stvih. Ugotavljamo, da so z 
obtožbami zajeti kvečjemu le 
najtežji primeri teh nesreč. 

Javno tožilstvo SR Sloveni- 
je je v tem pogledu začelo 
akcijo za podoben tretman 
odkrivanja teh kaznivih de 
Janj, kot so ga deležna kaz- 

dejanj iz okrožne pristojno- 
sti za 99 kaznivih dejanj'. 

Nihanje števila obtoženih 
oseb in kaznivih dejanj iz le- 
ta v leto je odvisno tudi od 
usmerjenosti organov odkri- 
vanja, vrste in teže kaznivih 
dejanj, hitrosti preiskave in 
najrazličnejših drugih faktor- 
jev vse do ažurnosti pil delu 
na javnih tožilstvih. Na osno- 
vi gornjih podatkov ni mo- 
goče sklepati, da se je kri- 
minaliteta v SR Slovoniji v 
letu 1974 zmanjšala. 

niva dejanja v cestnem pro- 
metu. Kazniva dejanja v zvezi 
z nesrečami pri delu in v go- 
spodinjstvih ne zaostajajo v 
pogledu družbene nevarnosti 
za prometnimi delikti in jih 
v deželah, kjer se o teh ne- 
srečah vodi evidenca, po šte- 
vilu ni nič manj kot nesreč v 
cestnem prometu. 

Kazniva dejanja zoper za- 
sebno premoženje predstav- 
ljajo drugo največjo skupino 
s področja splošnega krimi- 
nala. Najpogostejši premo- 
ženjski delikti na škodo za- 
sbnega premoženja so tatvi- 
ne, odvzem motornih vozil in 
goljufije. 

Velike tatvine, med kateri- 
mi je največ vlomnih tatvin, 
izvršujejo storilci od 18—30 
let, največkrat nekvalificira- 
ni, sezonski delavci. Okrožno 
javno tožilstvo v Ljubljani 
poroča, da je med njimi 45 
odstotkov povratnikov. Vlomi 
so najpogostejši v stanova- 
nja, avtomobile in garderob- 
ne omarice. 

Podatki o roparskih tatvi- 
nah in ropih kažejo na sta- 
len porast najhujših oblik to- 
vrstne kriminalitete. Ropi so 
bili največkrat izvršeni v me- 
stih. Značilno zanje je pred- 
hodno skupno popivanje sto- 
rilca in žrtve. 

Kazniva dejanja zoper živ- 
ljenje in telo po letu 1972 
upadajo. Skupna značilnost 
teh kaznivih dejanj je v tem, 
da so bila v večini primerov 
storjena' pod vplivom alko-' 
hola. ■ 8E 
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Med kaznivimi dejanji zo- 
per javni red in pravni pro- 
met je največ ponarejanja li- 
stin. Kot predmet falsifika- 
tov se pojavljajo potne listi- 
ne, maloobmejne propustni- 
ce, vozniška dovoljenja, šte- 

KAZNIVA DEJANJA V 

Pod pojmom gospodarski 
kriminal ali kazniva dejanja 
v gospodarstvu so zajeta vsa 
kazniva dejanja zoper narod- 
no gospodarstvo, družbeno 
premoženje in uradno dolž- 
nost. 

Glede na to, da je eden iz- 
med skupinskih varstvenih 
objektov družbeno premože- 
nje na sploh, se pojavljajo 
kot storilci kaznivih dejanj 
v gospodarstvu tudi osebe 
zunaj oškodovanih delovnih 
organizacij, med katerimi so 
najštevilnejši storilci tatvin. 

Na gospodarski kriminal 
odpade zadnja leta povpreč- 
no 20 odstotkov vseh po ob- 
tožbah v SR Sloveniji obrav- 
navanih kaznivih dejanj. 

število pod obtožbo stavlje- 
nih kaznivih dejanj v gospo- 
darstvu je v letih 1970—1973 
naraščalo, za leto 1974 pa 
ugotavljamo določen padec. 
Sklepamo, da ima padec 255 
kaznivih dejanj napram letu 
1973 le relativen pomen za 
stadij obtožbe, ker je bilo v 
letu 1974 pri sodiščih 1023 
več nerešenih preiskav na- 
pram prejšnjemu letu. 

Iz zbranih podatkov o tež- 
jih kaznivih dejanjih na ško- 
do družbenega premoženja 
izhajajo tri značilnosti: 

— nad polovico obravnava- 
nih kaznivih dejanj odpade 
tudi v letu 1974 na tatvine in 
velike tatvine, ki jih storijo 
večinoma osebe, ki v oško- 
dovanih organizacijah niso 
bile zaposlene; odstotek teh 
kaznivih dejanj je namreč 
znašal leta 1972 60 odstotkov, 
leta 1973 65 odstotkov in le- 
ta 1974 59 odstotkov, 

— v veliki večini so bila 
tudi v letu 1974 težja kazni- 
va dejanja storjena v gospo- 
darskih organizacijah (leta 
1973 81 odstotkov, leta 1974 
83 odstotkov), tako da je bi- 
lo le 17 odstotkov kaznivih 
dejanj storjenih na področju 
družbenih služb, uprave in 
drugih področij, 

— s težjimi kaznivimi deja- 
nji povzročena materialna 
škoda (po obtožbah) je po 
podatkih za leto 1974 nižja; 
ta škoda je znašala: v letu 
1972 15,4^4.000 din, v letu 
1973 25.2Ž4.000 din in v letu 
1974 15,593.000 din. 

vilke na šasijah in motorjih 
osebnih avtomobilov. 

Pri ostalih skupinah kazni- 
vih dejanj iz področja sploš- 
nega kriminala ni pomemb- 
nejših značilnosti. 

GOSPODARSTVU 

Med klasičnimi oblikami 
gospodarskega kriminala so 
grabeži (nad 30.000 din pri- 
dobljene premoženjske kori- 
sti) po svoji težini glede na 
stopnjo kršitve zavarovane 
dobrine in zagroženo kazen 
najtežja kazniva dejanja. 

V zadnjih treh letih je bi- 
lo stavljenih pod obtožbo na- 
slednje število grabežev: leta 
1972 32 kaznivih dejanj, 1973 
73 kaznivih dejanj in leta 
1974 61 kaznivih dejanj. 

Od obravnavanih grabežev 
v letu 1974 je bilo storjenih: 

27 v obliki poneverb 
19 v obliki velikih tatvin 
7 v obliki zlorab uradnega 

položaja iz koristoljubnosti 
7 v obliki goljufij 
1 v obliki goljufije v službi. 
Storilci so bili: 10 poslovo- 

dij, 5 blagajnikov, 4 računo- 
vodje, 4 skladiščniki, 3 direk- 
torji, 3 šoferji, 3 prodajni 
referenti, 2 knjigovodja, 2 
transportna delavca, tajnica 
direktorja, receptor hotela, 
šef avtoprometa, ekonom, ak- 
viziter, inkasant, raznašalec 
pošte, odkupovalec in 12 
oseb izven oškodovanih orga- 
nizacij. 

Temeljni pogoj za izvrševa- 
nje teh najhujših kaznivih 
dejanj so še vedno slaba evi- 
denca o materialnem in bla- 
gajniškem poslovanju, neza- 
dostna kontrola nad oseba- 
mi, ki jim je zaupano druž- 
beno premoženje in slabo za- 
varovanje družbenega pre- 
moženja. 

V letu 1974 obravnavana 
kazniva dejanja v gospodar- 
stvu so bila storjena v veliki 
večini v klasičnih oblikah. Na 
prvem mestu so tkzv. premo- 
ženjski delikti v širšem smi- 
slu, pri katerih storilci težijo 
za tem, pridobiti sebi ali dru- 
gim fizičnim osebam proti- 
pravno premoženjsko korist, 
kakor so razne tatvine, go- 
ljufije, zatajitve in zlorabe 
uradnega položaja iz koristo- 
ljubnosti. V pomembnejšem 
številu se pojavljajo ponare- 
ditve raznih listin, ki služijo 
predvsem za prikrit j a proti- 
pravnih prilaščanj denarja ali 
blaga, davčne zatajitve, ne- 
vestna gospodarska poslova- 
nja, in nedovoljene trgovine. 

Kazniva dejanja s področja 

tkzv, poslovnega kriminala, 
ki ga opredeljujemo kot ne- 
zakonite poslovne operacije v 
korist delovnih organizacij, 
so v kazenskih postopkih 
redko obravnavana, pravilo- 
ma kot zlorabe pooblastil v 
gospodarstvu po čl. 213 c KZ. 
Gre za zadeve, ki so bile ob- 
ravnavane na področju nere- 
gistriranih tujih kreditov, 
formiranja in ustanavljanja 
firm v tujini, posebnih siste-; 
mov obresti, obidenja zuna- 
nje-trgovinskih režimov, ne- 
namenskega koriščenja skla- 
dov in podobno. Vsa ta deja- 
nja so bila, kolikor niso vse- 
bovala znakov kaznivega de- 
janja zlorabe pooblastil v go- 
spodarstvu, obravnavana kot 
gospodarski prestopki zaradi 
zunanjetrgovinskih in deviz- 
nih kršitev. 

Na posvetovanju organov 
odkrivanja in pregona o pro- 
blematiki kaznivih dejanj v 
gospodarstvu, ki je bilo 17. 
12. 1973 v Ljubljani, je bilo 
sklenjeno, da je treba posve- 
titi posebno pozornost odkri- 
vanju in pregonu tkzv, po- 
slovnega kriminala. Poudar- 
jeno je bilo, da gre na tem 
področju za samoupravnemu 
sistemu odtujene kroge odlo- 
čanja, za formiranje in vzdr- 
ževanje menežersko tehno- 
kratkskih centrov znatne eko- 
nomske moči, ki v posamez- 
nih primerih, zlasti na po- 
dročju zunanje trgovine, vo- 
dijo celo v privatizacijo druž- 
benih sredstev, v končni kon- 
sekvenci pa načenjajo temelj-^ 
ne principe naše ekonomske 
in družbene ureditve. 

Pri obravnavanju kaznivih 
dejanj zlorabe pooblastil v 
gospodarstvu po čl. 213 c KZ 
so bild odkriti novi značilni 
načini formiranja neevidenti- 
ranih fondov v tujini. Gospo- 
darske organizacije ustvarja- 
jo takšne fonde na ta na čin: 

— da preplačujejo inozem- 
sko blago in razlike v ceni 
ostanejo v tujini kot neregi- 
striran fond, pri tem se ce- 
na inozemskega blaga dvig- 
ne, ker vrednost preplačane- 
ga blaga in stroški uvoza slu- 
žijo kot temelj za formiranje 
cen na domačem tržišču, 

— da določena provizija in 
rabat, ki jih tuje firme pri- 
znavajo gospodarskim orga- 
nizacijam na podlagi pogodb 
o poslovnotehničnem sodelo- 
vanju, ostanejo nekontrolira- 
no v tujini, 

— da Mago, k' so ga za- 
časno uvozile zaradi prede- 
lave ali oplemenitenja, v tu- 
jini prodajo, 

— da prevzemajo v tujini 
razna dela, ki jih ne prijav- 
ljajo pristojnim službam, ta- 

ko da plačilo za takšno delo 
ostane v tujini, 

— da razne provizije, ki 
jih dobivajo od raznih tudi 
reeksportnih poslov in ki ni- 
so prijavljene, ostanejo v tu- 
jih bankah. 

Nekatere delovne organiza- 
cije posamezne posle pri uvo- 
zu blaga za široko potrošnjo 
in reprodukcijskega materiala 
iz zahodnih evropskih držav 
prikrivajo s switch posli. Pri- 
stojnim službam namreč pri- 
javljajo, da uvažajo blago iz 
klirinškega področja, dejan- 
sko pa je blago uvo- 
ženo iz konvertibilnega pod- 
ročja. Takšne posle je mož- 
no tehnično speljati le na ta 
način, da se že celotna do- 
kumentacija s ponareditvijo 
ustreznih listin priredi tako, 
da se prikaže uvoz iz klirin- 
škega področja. Tehnika iz- 
vedbe switch posla vsebuje 
torej predpostavki, ki hkrati 
pomenila kaznivo dejanje zlo- 
rabe pooblastil v gospodar- 
stvu po čl. 213c in ponaredit- 
ve poslovnih listin po čl. 319 
KZ, ker običajno nastanejo 
pri teh poslih neevidentirani 
fondi v tujini, saj dejanska 
cena uvoženega blaga ni ni- 
kjer prikazana, niti ne dogo- 
vorjeni disagio t. j. razlika 
med imensko in nižjo tečaj- 
no vrednostjo denarja. Poleg 
tega pridobijo gospodarske 
organizacije na podlagi izved- 
be switch poslov dodatno 
protipravno premoženjsko 
korist, ker s prijavami uvoza 
iz klirinškega področja, uži- 
vajo posebne finančne ugod- 
nosti s povračilom nekaterih 
uvoznih dajatev. Takšne obli- 
ke storitve kaznivih dejanj v 
zvezii s switch posli pa se v 
zadnjem času ne pojavljajo 
več zaradi ureditve deviznega 
tržišča. 

Pri proučevanju posamez- 
nih kazenskih zadev javna 
tožilstva ugotavljajo, da so 
storilcem kaznivih dejanj 
omogočile izvršitev naslednje 
oikoliščine: 

— v nekaterih delovnih or- 
ganizacijah ustvarjajo še ne- 
razviti samoupravni odnosi 
široke možnosti za pridobiva- 
nje privilegijev v raznih obli- 
kah in za privatizacijo druž- 
benega premoženja, 

— nepoznavanje samouprav- 
nih pravic in splošnih pred- 
pisov ali pa njihovo zavestno 
zanemarjanje, čestokrat pod 
pritiskom najvplivnejših oseb 
iz vodstvenega kadra, omogo- 
ča, da se sprejemajo takšne 
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odločitve, ki legalizirajo ne- 
upravičene pa tudi protizako- 
nite provizije, razna darila 
in nagrade, kakor tudi naku- 
pe blaga po cenah, ki so 
znatno nižje od prodajnih, 

— nezadostna informiranost 
članov delovne organizacije o 
poslovanju odgovornih oseb, 
zlasti tistih, ki so zaposlene 
v inozemstvu in posebej o 
tem, kako izvršujejo dana 
pooblastila, 

— nekatere delovne organi- 
zacije niso redno, niti občas- 
no opravljanje notranjih pre- 
gledov finančnega in materi- 
alnega poslovanja odgovornih 
oseb na delovnih mestih, kar 
je. pripisati tudi slabo orga- 
nizirani in pomanjkljivi no- 
tranji kontroli; kontrolni 
pregledi so bili čestokrat 
opravljeni šele potem, ko je 
življenje storilcev preko nji- 
hove finančne zmogljivosti 
vzbudilo v njihovi okolici 
sum v njihovo poštenost, ali 
ko so bile v zvezi z njiho- 
vim delom več ali manj slu- 
čajno odkrite nepravilnosti, 

— v nekaterih delovnih or- 
ganizacijah niso bile oprav- 
ljene redne, niti občasne kon- 
trole s strani SDK in drugih 
inšpekcijskih služb, 

— nekatere delovne organi- 
zacije iz drugih republik so 
zanemarile in opuščale redno 
ter občasno kontrolo poslo- 
vanja v svojih predstavniških 
in poslovnih enotah, kar ve- 
lja zlasti za organizacije s 
sedeži v Ljubljani; pogosto 
je pri tem prihajalo do ne- 
skladij med poslovno doku- 
mentacijo predstavništev in 
matičnih podjetij, pri čemer 
je bilo njihovo razčiščevanje, 
zlasti zaradi oddaljenosti se- 
deža matičnega podjetja otež- 
kočeno, dolgotrajno in ne- 
učinkovito, 

— prilaščanje gotovine je v 
nekaterih primerih omogoča- 
lo dejstvo, da so storilci isto- 
časno opravljali knjigovodske 
in blagajniške posle; s tem 
jim je bilo omogočeno, da so 
kaznivo dejavnost prikrivali 
z izstavljanjem lažnih blagaj- 
niških prejemkov in izdatkov, 
lažnih računov in drugih li- 
stin, ki služijo kot temeljnice 
za knjiženje, 

— v trgovinah, ki ne izda- 
jajo paragonskih blokov, ne 
vodijo izkupilnih pol, nimajo 
registrske blagajne s kon- 
trolnim trakom in kjer po- 
slovodja sam prešteva in od- 
vaja dnevni izkupiček, stori- 
lec nima težav pri prilašča- 
nju denarja ali blaga; z iz- 

mišljenimi dolžniki ali z na- 
vajanjem večjih količin blaga 
pred inventurno komisijo lah- 
ko nastali primanjkljaj pri- 
krije, 

— med storilci kaznivih de- 
janj v gospodarstvu, zlasti 
poneverb in grabežev, se še 
vedno pojavljajo osebe, ki so 
bile že sodno kaznovane za 
podobna kazniva dejanja, ker 
se pri sprejemanju na delo 
opušča preverjanje o event. 
prejšnji kaznovanosti, 

— neurejeno, malomarno in 
neažurno vodenje računovod- 
skih in blagajniških poslov 
ter poslov materialnega knji- 
govodstva, slabo organizirana 
skladiščna služba in podobno. 

Da bi omejili možnosti, ki 
v posameznih okoliščinah po- 
gojujejo prilaščanje denarja 
in blaga na škodo družbene- 
ga premoženja, bi bilo po- 
trebno poostriti nekatere pre- 
ventivne ukrepe v pogledu fi- 
zičnega varstva družbenega 
premoženja in kontrole nad 
njegovo uporabo zlasti v na- 
slednjem: 

— zagotoviti v delovnih or- 
ganizacijah 'ak sistem inter- 
ne kontrole, ki bo v stanju 
sproti kontrolirati listine o 
uporabi in razpolaganju z 
družbenimi sredstvi ne samo 
v pogledu njihove formalne 
pravilnosti, ampak tudi gle- 
de njihove materialne opra- 
vičenosti, 

— poostriti v delovnih orga- 
nizacijah odgovornost glede 
materialne pravilnosti letnih 
popisov stanja sredstev in v 
ta prizadevanja vključiti tudi 
službo družbenega knjigovod- 
stva tako, da bi v posamez- 
nih primerih pravilnost let- 
nega popisa kontrolirala in 
po potrebi zahtevala tudi po- 
noven popis, 

— poostriti v delovnih or- 
ganizacijah, ki se ukvarjajo 
s prodajo, blaga in storitev, 
odgovornost glede obveznega 
dnevnega odvajanja iztržkov 
na žiro račun in polaganje 
gotovine v nočni tresor SDK, 

— posvetiti fizičnemu zava- 
rovanju poslovnih prostorov 
z blagom večje vrednosti in 
blagajn z gotovino več pozor- 
nosti z urejanjem varovalnih 
alarmnih naprav, učinkovitej- 
šimi varnostnimi ključavnica- 
mi, pogostejšimi obhodi ču- 
vajske službe in z drugimi 
varovalnimi ukrepi, 

— pri pregledu zaključnih 
računov uporabnika družbe- 
nih sredstev bi morala SDK 

ob eksterni kontroli v posa- 
meznih primerih preverjati 
tudi materialno zakonitost in 
opravičenost finančnih in 

POLITIČNA KAZNIVA 

Med politična kazniva deja- 
nja so uvrščena že po usta- 
ljenem stališču kazniva deja- 
nja zoper ljudstvo in državo 
in zoper človečnost in med- 
narodno pravo ter kazniva 
dejanja žalitve države, njenih 
organov in predstavnikov, 
širjenja lažnivih vesti in zlo- 
rabe vere in cerkve v poli- 
tične namene. 

Iz statističnih podatkov je 
razvidno, da se je v letu 
1974 napram podatkom iz 
prejšnjega leta povečalo šte- 
vilo prijavljenih in pod ob- 
tožbo stavljenih političnih 
kaznivih dejanj in sicer od 
208 kaznivih dejanj v letu 
1973 na 278 kaznivih dejanj 
v letu 1974. Od teh je tkzv. 
težjih političnih kaznivih de- 
janj, za katera je zagrožena 
kazen strogega zapora, v letu 
1973 46, v letu 1974 73 dejanj, 
med temi 58 kaznivih dejanj 
sovražne propagande (v letu 
1973 37 teh dejanj). 

Sodimo, da se je v letu 
1974 povečalo število prijav- 
ljenih in v zvezi s tem tudi 
pod obtožbo stavljenih kazni- 
vih dejanj predvsem na pod- 
lagi sklepov, ki so bili spre- 
jeti na posvetovanju organov 
javne varnosti in javnih tožil- 
cev o problematiki političnega 
kriminala 30. 10. 1973 v Ljub- 
ljani. Organi javne varnosti 
namreč dosledneje prijavljajo 
tožilstvom razne sovražne iz- 
pade, če vsebujejo vse objek- 
tivne znake določenega poli- 
tičnega kaznivega dejanja. 

Pri analizi v letu 1974 ob- 
ravnavanih političnih Kazni- 
vih dejanj smo ugotovili ne- 
katere značilnosti, ki pa so 
v glavnem podobne ugotovlje- 
nim značilnostim iz prejšnjih 
let: 

— med političnimi kaznivi- 
mi dejanji, ki so bila obrav- 
navana v obtožbenih postop- 
kih, prevladujejo tri kazniva 
dejanja — žalitve države, nje- 
nih organov in predstavnikov, 
milejše oblike narodnostne 
in verske nestrpnosti in šir- 
jenja lažnivih vesti; od ob- 
ravnavanih kaznivih dejanj 
odpade v letu 1974 86 odstot 
kov (v letu 1973 85 odstot- 
kov) na tkzv. lažja politična 
kazniva dejanja, za katera je 
predvidena le kazen zapora, 

— težja kazniva dejanja so 
v rahlem porastu, ker je bilo 

drugih poslovnih listin, ki se 
nanašajo na uporabo in raz- 
polaganje z družbenimi sred- 
stvi. 

DEJANJA 

obravnavanih v obtožbeneim 
postopku v letu 1972 10, v le- 
tu 1973 17 in v letu 1974 22 
takih kaznivih dejanj, večino- 
ma razne oblike sovražne pro- 
pagande, 

— tudi v letu 1974 ni bila 
podana nobena ovadba zara- 
di kaznivega dejanja zlorabe 
vere in cerkve v politične na- 
mene. 

Analiza 22 hujših političnih 
kaznivih dejanj je pokazala 
nekatere značilnosti. 

Obravnavana kazniva deja- 
nja sovražne propagande, ki 
so med hujšimi političnimi 
kaznivimi dejanji že vrsto let 
najštevilnejša, so bila stor- 
jena v treh posebnih oblikah: 

— s pisano besedo kot so 
odposlana pisma na razne na- 
slove, pisanja raznih gesel to 
resolucij (11 dejanj), 

— s propagandnim materi- 
alom iz inozemstva, 

— ne verbalen način, kot so 
razne izjave sovražne vsebine 
(6 dejanj). 

Pri analizi tkzv. lažjih po- 
litičnih kaznivih dejanj nekih 
posebnih značilnosti ni bilo 
ugotovljenih. Večinoma gre 
za storilce, ki so na verbalen 
način, najpogosteje v gostin- 
skih lokalih, delno pod vpli- 
vom alkohola, zakrivili razne 
izjave sovražnega značaja. 

K uspešnemu delu na pod- 
ročju odkrivanja in pregona 
političnih kaznivih dejanj so 
nedvomno prispevale tudi 
ugotovitve in zaključki z že 
omenjenega posvetovanja o 
problematiki političnega kri- 
minala. Na tem posvetovanju 
je bila dana izčrpna ocena o 
družbeni nevarnosti teh kaz- 
nivih dejanj. Nakazana je bi- 
la razmejitev med politični- 
mi kaznivimi dejanji in pre- 
krški s političnim obeležjem. 
Poudarjeno je bilo, da terja 
pomembnost in aktualnost 
politične kriminalitete konti- 
nuirano sodelovanje med or- 
gani za notranje zadeve in 
javnimi tožilstvi, ki naj obse- 
ga tudi medsebojno informi- 
ranje o aktualnih problemih 
na področju te delinkvence. 
Posebna pozornost naj bo da- 
na zbiranju podatkov o ob- 
dolženčevi osebnosti. Ugotov- 
ljeno je bilo, kar velja tudi 
za leto 1974, da je bila ka- 
znovalna politika sodišča pri- 
merna. 
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GOSPODARSKI PRESTOPKI 

Število ovadb za gospodar- 
ske prestopke se je v letu 
1974 le neznatno zvišalo na- 
pram številu ovadb iz leta 
1973. 

Iz podatkov o gibanju 
ovadb po njihovih virin je 
razvidno, da od leta 1972 da- 
lje konstantno pada števiio 
ovadb, vloženih od organov 
SDK, nasprotno pa od leta 
1971 dalje močno raste števi- 
lo ovadb, ki jih vlagajo tržne 
inšpekcije. Glede padanja 
števila ovadb SDK ugotavlja- 
jo kontrolni organi SDK, da 
je bil obseg kontrole v letu 
1974 skoraj enak obsegu fcon- 
trole v prejšnjih letih, ven- 
dar pa je bilo ugotovljenih 
nepravilnosti precej manj 
kot v prejšnjih letih, Kar se 
zlasti pozna pri številu ne- 
pravilnih obračunov promet- 
nega davka. Po ugotovitvah 
kontrolnih organov kažejo po- 
datki na povečano finančno 
disciplino, ki pa je rezultat 
strožje kaznovalne politike za 
takšne nepravilnosti in ne- 
nazadnje tudi večja ustalje- 
nost predpisov na tem pod- 
ročju. Porast števila ovadb s 
strani tržnih inšpekcij pa je 
predvsem posledica močnega 
zvišanja števila ovadb za kr- 
šitve predpisov o cenah in 
osredotočenje dela tržnih in- 
Spekcij na kontrole predpi- 
sov s tega področja. 

V oči pada tudi podatek o 
manjšem številu izrečenih 
©bsodilnih sodb v letu 1974 
v primerjavi s podatki iz 
prejšnjega leta, kar je posle- 
dica visokih zaostankov pri 
reševanju gospodarsko-kazen- 
skih zadev pri okrožnih go- 
spodarskih sodiščih, kjer ti 
zaostanki zaradi znanih ka- 
drovskih težav in okupiranju 

vseh sodnikov pri delu v zve- 
zi z registracijo organizacij 
združenega dela dosegajo po 
stanju 31. 12. 1974 deset, me- 
sečni pripad vseh kazenskih 
zadev. 

Osrednji problem učinkovi- 
tosti pregona gospodarskih 
prestopkov ostaja še nadalje 
kot vse doslej neuspešnost v 
odkrivanju teh kršitev. Slej- 
koprej pa so glede odkriva- 
nja in pregona gospodarskih 
prestopkov med vlagatelji 
ovadb najpomembnejši in 
najštevilnejši organi SDK. 
tržna inšpekcija in devizni 
inšpektorat. Od ostalih in- 
špekcijskih služb so aktivni 
še organi sanitarne inšpek- 

. oije, mnogo manj aktivne pa 
so glede ovadb ostale, 

Za kršitve iz področja bla- 
govnega prometa prihajajo v 
poštev kot vlagatelji ovadb le 
tržne inšpekcije. Prav glede 
teh, kar pa velja turli za 
ostale vrst;e inšpekcijskih 
služb, ki so vključene v 
upravne organe družbenopoli- 
tičnih skupnosti, pa velja 
skupna ugotovitev, da je nji- 
hova učinkovitost oziroma 
neučinkovitost pri odkrivanju 
gospodarskih prestopkov tes- 
no povezana z neustrezno or- 
ganizacijsko strukturo in- 
špekcijskih služb. 

Sicer pa je strokovna ra- 
ven tržnih inšpektorjev mar- 
sikje nizka in zato služba 
tržne inšpekcije lahko "odkri- 
va le lažje kršitve v blagov- 
nem prometu. Tako kot v 
prejšnjih letih je bilo tudi v 
preteklem letu ugotovljeno, 
da posamezne inšpekcije tu- 
di že po več let niso vložile 
nobene ovadbe. Odvisnost de- 
la tržnih inšpektorjev od lo- 
kalnih organov pa se kaže 

tudi v tem, da so tržni in- 
špektorji mnogo prizadevnej- 
ši pri odkrivanju kršitev v 
enotah delovnih organizacij, 
ki imajo svoj sedež izven ob- 
močja njihovih služb kot pa 
v delovnih organizacijah s 
sedežem v njihovem območju. 
Prav tako se je tudi v prete- 
klem letu in iz enakih vzro- 
kov povečal dotok ovadb trž- 
nih inšpekcij iz drugih repu- 
blik zoper delovne organiza- 
cije, ki imajo sedež v naši 
republiki. 

Kršitve predpisov o cenah 
so tudi v letu 1974 zavzema- 
le pomembno mesto v delu 
tožilstev zaradi pomembnosti 
področja, ki je bilo s temi 
kršitvami prizadeto, kakor 
tudi zaradi zaščite najširšega 
kroga potrošnikov. Oblake 
omenjenih kršitev so zelo raz- 
lične. Najštevilnejše so bile 
kršitve, ko so delovne orga- 
nizacije povečale cene svo- 
jim izdelkom ali storitvam 
brez ustreznega sogiasja, tr- 
govska podjetja pa so pogo- 
sto neupravičeno zviševala 
maloprodajne cene v trgov- 
skih poslovalnicah ali pa ne- 
upravičeno zaračunavala viš- 
je marže od predpisane ali 
pa zaračunavale maržo v pro- 
centih namesto v absolutnem 
znesku. Trgovska podjetja so 
zviševala cene blagu tudi na 

i ta način, da so v ceno ne- 
upravičeno vkalkulirala od- 
visne stroške, bančne stroške 
in podobno. Take kršitve so 
bile pogoste zlasti v zuna- 
njetrgovinskih podjetjih, kjer 
so zaradi velikega obsega in 
vrednosti blagovnega prome- 
ta podjetja dosegala veliko 
premoženjsko korist. Rafini- 
ranejše oblike zviševanja cen 
pa so se pojavljale v obliki 
poslabšanja prodajnih pogo- 
jev, pri proizvajalnih podjet- 

jih pa zlasti v zahtevkih za 
zvišanje cen tkzv. »nove« iz- 
delke, čeprav je dejansko šlo 
le za stare izdelke z nepo- 
membnimi spremembami. Da 
so delovne organizacije v tem 
pogledu deloma uspevale, je 
morda vzrok tudi to, da so 
organi za cene pri odobrava- 
nju cen za take nove izdelke 
premalo kritično ocenjevali 
takšne izdelke kot nove iz- 
delke, ter je prav zato po 
vsem neupravičeno prihajalo 
na trg toliko novih izdelkov. 1 

Med najhujše kršitve s pod- 
ročja gospodarskih prestop- 
kov spadajo še vedno kršitve 
deviznih in .zunanjetrgovin- 
skih predpisov. Glede na šte- 
vilo ovadb in vloženih obtož- 
nih predlogov ugotavljamo, 
da je število teh kršitev v 
letu 1974 padlo v primerjavi 
s številom iz leta 1973 za cca 
16 odstotkov. Predvsem je 
padlo število ovadb za kršit- 
ve, ki so bile zagrešene že 
po pismu Predsednika ZKJ 
in IB Predsedstva ZKJ. Na 
delen padec števila teh krši- 
tev pa je vplivala tudi uredi- 
tev deviznega tržišča, ker je 
prav ta ureditev ugodno vpli- 
vala na promet z devizami na 
domačem trgu in se je v 
zvezi s tem močno znižalo 
število kršitev zaradi kupo- 
prodaje deviz. Iz istih razlo- 
gov tudi ni bilo v ;etu 1974 
vloženih več ovadb za switch 
posle, ki so bili pred nekaj 
leti pogost predmet postop- < 
kov, ker sedaj ti posli spričo 
ureditve deviznega tržišča za 
delovne organizacije niso več 
privlačni. 

Kaznovalno politiko na 
področju gospodarskih pre- 
stopkov v letu 1974 ocenjuje- 
mo kot primerno strogo za 
pravne osebe, manj strogo pa 
za odgovorne osebe. 
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Iz Skupščine SFRJ 

RAZVOJNA POLITIKA   

NUJNO JE DINAMIZIRATI GOSPODARSKE 

AKTIVNOSTI 

9 Po ocenah bomo I. 1976 povečali družbeni proizvod za 5,5 odstotka, industrijsko 
proizvodnjo za okrog 6 odstotkov in kmetijsko proizvodnjo za okrog 4 odstotke 

# Politika porabe in uvoza bo zelo previdna in usmerjena k zadovoljevanju 
najnujnejših družbenih potreb 

8 Težišče razvojne politike agroindustrijskega kompleksa v naslednjem letu je na 
hitrejšem razvoju poljedelske proizvodnje, predvsem na večji proizvodnji pšenice 
in koruze 

9 V prihodnjem letu bo doseženo nadaljnje relativno visoko povečanje gospodarskih 
investicij v osnovna sredstva (za okrog 8 odstotkov), izrazito upočasnjena pa bo 
rast negospodarskih investicij, razen naložb v stanovanjsko graditev 

V uvodnem delu Osnutka 
resolucije o skupni politiki 
ekonomskega in socialnega 
razvoja Jugoslavije v 1. 1976/ 
ki ga je Zvezni izvršni svet 
poslal v obravnavo Skupščini 
SFRJ, je podana ocena raz- 
voja v 1. 1975. Pri tem je 
poudarjeno, da je mogoče to 
leto oceniti v danih okolišči- 
nah kot relativno uspešno 
glede gospodarskega razvoja. 

URESNIČITEV CILJEV 
RAZVOJNE POLITIKE V 
L. 1975 

Uresničujeta se dva bistve- 
na cilja, zastavljena z Reso- 
lucijo o temeljih skupne po- 
litike ekonomskega in social- 
nega razvoija v 1.1975 — zavira- 

nje rasti cen in zmanjševanje 
deficita vplačilni bilanci. Oh- 
ranjena je zunanja likvidnost 
države, pa tudi struktura za- 

dolžitev je ugodnejša. Občut- 
ilo se je povečalo zaposlova- 
nje, s tem pa tudi realen ob- 
seg življenskega standarda. 
Gospodarska aktivnost je po- 
časnejša, toda rast družbene- 
ga proizvoda in industrijske 
proizvodnje v vsem letu, ki 
je sicer nekoliko nižja od 
predvidene, bi lahko ocenili 
kot zadovoljivo v sedanjih 
okoliščinah mednarodne me- 
njave. 

Uspehe na teh področjih 
so spremljala neugodna gi- 
baja in odnosi na drugih 
področjih. Splošna in skup- 
na poraba sta v 1. 1975 pre- 
segli dogovorjene okvire. In- 
vesticije so rasle hitrejše kot 
družbeni proizvod, pri tem 
pa ni prišlo do predvidenih 
sprememb njihove strukture. 
Zato niso bile dosežene pri- 
čakovane spremembe v stru- 
kturi proizvodnih sil, pa tu 
di ne v nekaterih elementih 

družbenoekonomskih odno- 
sov. Protislovja, ki so se ko- 
pičila leta in leta, so ob viso- 
ki inflaciji in ob nezadovolji- 
vi rasti produktivnosti in 
učinkovitosti pripeljala do 
zmanjšanja kvalitativnih re- 

zultatov , gospodarjenja, kar 
je tudi najslabša točka gospo- 
darske situacije. 

V 1. 1975 se nadaljuje ten- 
denca zmanjševanja izvoza. 
Naglo se je povečal razkorak 
med uvozom in izvozom 
(uvoz blaga je bil pokrit z 
izvozom le za okrog 50 od- 

stotkov). S tem so se spre- 
menila celotna razmerja v 
plačilni bilanci, zaradi tega 
pa so se poslabšali pogoji za 
rast proizvodnje v predvide- 
nem obsegu in strukturi. Rast 
industrijske proizvodnje ni 

bila v skladu z možnostmi 
plasmaja na domačem, zla- 
sti pa ne na tujem trgu, tako 
je znaten del prirastka te 
proizvodnje šel v zaloge. Del 
proizvodnje je imel previso- 
ko ceno, da bi ga bilo mogo- 
če plasirati doma ali v iz- 
voz. Gibanja kmetijske pro- 

ZVEZNI IZVRŠNI SVET — OSNUTEK 
RESOLUCIJE O SKUPNI POLITIKI 
EKONOMSKEGA IN SOCIALNEGA RAZVOJA 
JUGOSLAVIJE V L. 1976 — AS 261 
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izvodnje in celotnega družbe- 
nega proizvoda v 1. 1975 so, 
kljub nekoliko ugodnejšim 
tendencam v drugem polletju, 
nižja kot je bilo predvideno 
(po oceni bi morala realna 
rast družbenega proizvoda v 
1. 1976 znašati približno 4,5 
odstotka, industrijske proiz- 
vodnje pa 5 do 6 odstotkov). 
Tendence v drugem polletju, 
zlasti umirjanje cen in zbolj- 
šanje bilance menjave s tuji- 
no, bi lahko omogočile po- 
večanje porabe, s tem pa vpli 
vale na oživljanje industrij- 
ske proizvodnje. 

Zaradi neugodnih vremen- 
skih razmer ob setvi in žet- 
vi je bila kmetijska proizvod- 
nja kljub relativno ugodnim 
ekonomskim pogojem nižja 
od predvidene. 

V 1.1975 se je zaposlenost 
zvečala za 5 odstotkov name- 
sto za predvidene 3 odstot- 
ke. To je bilo z vidika zapo- 
slovanja ugodno, vendar pa 
je neugodno vplivalo na pove- 
čevanje produktivnosti dela, 
ki je bilo zato in zaradi za- 
viranja proižvodnje precej 
manjše od planiranega. 

Po oceni se bodo gospodar- 
ske investicije realno poveča- 
le za okoli 11 odstotkov (na- 
mesto za predvidenih 9,5 od- 
stotka). 

Zaradi Visoke rasti cen in 
upočasnjene gospodarske ak- 
tivnosti se bo po ocenah po- 
večali življenjski standard za 
okrog 2,3 odstotka, kar je 
manj kot smo predvidevali. 
Zaradi čezmernega zaposlova- 
nja so realni osebni dohodki 
na zaposlenega ostali na rav- 
ni iz 1. 1974. 

V drugem polletju so bili 
doseženi določeni uspehi pri 
zaviranju rasti cen, a tudi 
njihov nižji prenos v leto 
1976 je ugodna začetna podla- 
ga za odločno zatiranje infla- 
cije v naslednjem letu. 

Tako kot v gospodarstvu 
vse države so tudi v gospo- 
darstvu manj razvitih obmo- 
čij dosegli počasnejšo rast 
družbenega proizvoda. V pr- 
vih devetih mesecih je bila 
rast fizičnega obsega indu- 
strijske proizvodnje na manj 
razvitih območjih za 8,3 od- 
stotka večja kot povprečna 
rast v vsej državi. Na teh 
območjih je bila rast števila 
zaposlenih v prvih osmih me- 
secih za okrog 28 odstotkov 
hitrejša od poprečja za vso 
državo, izplačila za investici- 
je v osnovna sredstva pa se 
povečujejo za okrog 5,S od- 
stotka počasneje. Sredstva 
Sklada za manj razvita ob- 
močja so redno pritekala in 
so se v prvih devetih mese. 

cih povečala za 25 odstotkov. 
Prav tako se redno izpolnjuje 
tudi vse druge obveznosti fe- 
deracije do teh območij. 

CILJI IN SMERI 
RAZVOJNE POLITIKE 
V L. 1976 

Pri oblikovanju politike 
ekonomskega in socialnega 
razvoja Jugoslavije v 1. 1976 
so izhodišče glavni cilji in 
naloge, ki so določene v Te- 
meljih skupne politike dolgo- 
ročnega razvoja SFRJ do 
1. 1985 in cilji, ki bodo dolo- 
čeni z Družbenim načrtom 
Jugoslavije za obdobje od 
1. 1975 do 1980. 

Upoštevajoč te cilje ter te- 
žnje v gospodarskih gibanjih 
iz 1. 1975, ki se nadaljujejo v 
1. 1976 (ohranjena zunanja 
likvidnost države in postop- 
no umirjanje naraščanja 
cen v razmerah počasnej- 
še rasti porabe in gospodar- 
ske aktivnosti), je v Osnutku 
resolucije poudarjeno, da je 
treba pri opredeljevanju raz- 
vojne politike v naslednjem 
letu izhajati iz prioritet, ki 
morajo biti ogrodje delova- 
nja celotne družbene skup- 
nosti, in vseh njenih delov 
in činiteljev. 

Med temi prioritetami je 
na prvem mestu uresničeva- 
nje takšne politike ekonom- 
ske stabilizacije, s katero bo 
omogočen hitrejši in sklad- 
nejši razvoj proizvajalnih sil 
ter krepitev konkurenčne 
sposobnosti našega gospodar- 
stva v mednarodni delitvi de- 
la. Pozitivne težnje pri giba- 
njih cen, ki so se začele v 
drugi polovici 1. 1975, morajo 
postati trajen proces, ki bo 
temeljil na bolj zbalansira- 
nih blagovno-denarnih raz- 
merjih, večji proizvodnji in 
višji storilnosti dela ter na 
zniževanju proizvodnih stro- 
škov, kar mora pripomoči k 
zadrževanju rasti cen pri pro- 
izvajalcih in cen na drobno. 

Treba je doseči takšen 
tempo in strukturo gospodar- 
ske rasti, da bodo zagotovlje- 
ni nujni materialni pogoji za 
reševanje problemov razvoja 
in ki bodo temeljili predvsem 
na kvalitativnih spremembah 
gospodarjenja in strukture 
proizvajalnih sil države. S 
prizadevanji za pospešitev go- 
spodarske aktivnosti bi mo- 
rali zagotoviti vsaj spodnjo 
mejo zaposlovanja in ustrez- 
no rast družbene produktiv- 
nosti. Dinamiziranje gospo- 
darske aktivnosti velja dose- 
či s povečanjem izvoza, nado 
mestitvijo uvoza in spodbuja- 
njem tistega notranjega pov- 
praševanja, iti se ga zadovo- 

ljuje predvsem s proizvodnjo, 
ki je oprta na domače pre- 
skrbovalne vire. 

Prioritetno je tudi ohranja- 
nje dosežene stopnje zuna 
nje likvidnosti države, pri če- 
mer naj bi bil deficit v pla- 
čilni bilanci manjši kot je bil 
1. 1975 ter naj bi se preprečilo 
nadaljnje poslabšanje položa- 
ja, ki ga ima naša država v 
zunanjetrgovinski menjavi. 
Podpirali bomo predvsem ti- 
sti izvoz blaga in storitev, 
ki daje večje čiste devizne 
učinke in ki v večji meri 
vpliva na dinamiziranje go- 
spodarske aktivnosti. 

S politiko ekonomskega in 
socialnega razvoja bomo ak- 
tivno podpirali dinamiziranje 
proizvodnje in izvoza, in sicer 
z ukrepi, s katerimi se ust- 
varjajo pogoji za optimalne 
možne rezultate. Politika po- 
rabe in uvoza bo zato zelo 
oprezna in bo usmerjena v 
zadovoljevanje najnujnejših 
družbenih potreb. 

Bistven pogoj za uresniče- 
vanje zasnovanega razvoja je, 
da se vzpostavi pri delitvi 
in porabi nacionalnega do- 
hodka takšna razmerja, ki 
bodo že od začetka 1. 1976 
zagotavljala pogoje za krepi- 
tev reprodukcijske sposobno- 
sti organizacij združenega de- 
la v gospodarstvu. Politika 
dohodka in njegove delitve, 
davčna politika, politika cen, 
kreditno-monetarna politika, 
politika zadovoljevanja splo- 
šnih in skupnih potreb mora- 
jo biti usmerjene tako, da 
bodo omogočale in spodbuja- 
le prizadevanja gospodarstva 
in družbe za zaviranje infla 
cije, za povečevanje družbe- 
ne produktivnosti dela in za 
povečanja učinkovitosti go- 
spodarjenja. Hitrejša ustav- 
na preobrazba združenega de- 
la in njegov močnejši vpliv 
na celoten proces reproduk- 
cije sta eden bistvenih pogo- 
jev za ustvarjalno uresničeva- 
nje sprejete politike na vseh 
področjih. 

OSNOVNI KAZALCI 
RAZVOJA 

Glede na razpoložljive ma- 
terialne vire in finančna sred- 
stva države ter glede na mož- 
nosti, ki so določene z ma- 
terialno, finančno in deviz- 
no bilanco, je v Osnutku re- 
solucije ocena, da bomo do- 
segli v 1. 1976 približno 5,5 
odstotno rast družbenega pro- 
izvoda celotnega gospodar 
stva. To temelji na poveča- 
nju industrijske proizvodnje 
za približno 6,0 odstotka, 
kmetijske proizvodnje za pri- 
bližno 4,0 odstotka ter na 

ustreznem povečanju gospo- 
darske aktivnosti na drugih 
gospodarskih področjih. 

Takšna rast družbenega 
proizvoda temelji na ocenah, 
da bo v 1. 1976 mogoče izve- 
sti ustrezno, drugačno delitev 
nacionalnega dohodka v prid 
združenemu delu v gospodar- 

. stvu ter ustrezni rasti doma- 
čega in izvoznega povpraše- 
vanja 

Ob povečanju družbenega 
proizvoda celotnega gospo- 
darstva za 5,5 odstotka bi se 
v 1. 1976 povečalo število za- 
poslenih za približno 3 od- 
stotke. To . bi približno ustre- 
zalo spodnji meji nujnega za- 
poslovanja novega pritoka iz- 
šolanih ljudi in določenega 
zaposlovanja za delo zmožne- 
ga prebivalstva, vštevši tudi 
del tistih delavcev, ki se vra- 
čajo z začasnega dela v tujini. 

Politika ekonomske stabi- 
lizacije in ohranjanje zuna- 
nje likvidnosti države zahte- 
vata, da v 1. 1976 ob podpi- 
ranju pospešene dinamike go- 
spodarske rasti dosežemo 
bolj uravnovešeno razmerje 
med povpraševanjem in po- 
nudbo blaga in storitev in 
da ohranimo predvidena raz-s 
merja pri oblikovanju in de- 
litvi sredstev za končno po- 
rabo. 

Da bi pospešili dinamiko 
gospodarske aktivnosti, je 
treba krepiti notranje pov- 
praševanje in porabo v okvi- 
ru razpoložljivih sredstev ob 
diferencirani rasti posamez- 
nih oblik porabe. Po ocenah 
bo stopnja rasti celotnih 
sredstev končne porabe za 
4,7 odstotka večja kot v 
1. 1975, rast življenskega stan- 
darda za 4,7 odstotka, gospo- 
darskih investicij v osnovna 
sredstva 8 odstotkov, splošne 
in skupne porabe 1 odstotek 
in povečevanja zalog in rezerv 
za 1,2 odstotka. Celotna konč- 
na poraba v 1. 1976 naj bi 
se povečevala počasneje kot 
družbeni proizvod, ker bi se 
zmanjševal delež dopolnilnih 
sredstev iz tujine. 

Zaradi plačilno bilančne si- 
tuacije in ohranitve nujne 
stopnje zunanje likvidnosti 
države bo treba v 1. 1976 li- 
mitirati deficit plačilne bilan- 
ce največ na 1 milijardo do- 
larjev (po cenah iz 1. 1975) 
ali na nekaj manj kot je 
znašal v 1. 1975. 

Izvoz blaga in storitev se 
bo moral povečati za 6,3 od- 
stotka, pri čemer izvoz bla- 
ga za približno 6 odstotkov. 
Ce bo dosežena takšna rast 
izvoza, se bo lahko uvoz bla- 
ga povečal največ za 3 od- 
stotke. V tem okviru bi se 
uvoz reprodukcijskega ma- 
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teriala povečal za okrog 3,6 
odstotka, uvoz opreme pa bi 
se zmanjšal za 8,7 odstotka 
ter bi se tako ustvarilo mož- 
nost za intervencijski uvoz 
blaga široke porabe, zlasti pa 
hrane, če bo to potrebno. 

Prednost pri delitvi druž- 
benega proizvoda imajo go- 
spodarske investicije v os- 
novna sredstva, pri čemer je 
treba zmanjševati vlaganja v 
zaloge. To je eden osnovnih 
pogojev za dinamično gospo- 
darsko rast, za povečanje za- 
poslovanja in za hitrejše spre- 
minjanje strukture proizvod- 
nje in investicij, da bi v na- 
slednjih letih uravnovesili 
plačilno bilanco. Računamo 
tudi z visoko rastjo vlaganj 
v stanovanjsko graditev (pri- 
bližno 8,0 odstotka). 

PODPIRANJE IZVOZA IN 
NADOMEŠČANJE 
UVOZA 

V 1. 1976 je nujno treba do- 
seči takšen obseg blagovne 
in neblagovne menjave s tu- 
jino ter takšne odnose pri tej 
menjavi, da plačilna bilanca 
in zunanja likvidnost ne bo- 
sta postali omejevalni dejav- 
nik pri uresničevanju spreje- 
te razvojne politike. 

Cilj te politike je zagoto- 
viti, da bo skupen tekoči pla- 
čilni deficit države manjši 
kot v 1. 1975. Organizacije 
združenega dela, banke, go- 
spodarske zbornice in druž- 
benopolitične skupnosti bodo 
sprejele svoje akcijske prog- 
rame za pospeševanje izvoza 
in celotnega ekonomskega so- 
delovanja s tujino. Federaci- 
ja, republike in pokrajini bo- 
do razvijale sedanje in nove 
oblike ter metode spodbuja- 
nja izvoza, vštevši tujski tu- 
rizem, gradbene, transportne 
in druge storitve, pri čemer 
naj bi imeli prednost večji 
čisti devizni učinki. 

Vzporedno s sprejetjem Re- 
solucije bo med republikami 
in pokrajinama sklenjen do- 
govor o uresničevanju plačil- 
ne bilance za 1. 1976. V njem 
bodo določeni tudi ukrepi za 
večja davčna in druga vračila 
izvoznemu gospodarstvu. S 
politiko in ukrepi na področ- 
ju deviznega in zunanjetrgo- 
vinskega režima, z davčno in 
kreditno-monetarno politiko 
bomo spodbujali enakomer 
nejšo regionalno razporeditev 
menjave s tujino, zlasti me- 
njave z državami v razvoju. 

še naprej bomo razvijali 
in izpopolnjevali ukrepe za 
spodbujanje deviznega varče- 
vanja in za večji pritok de- 
viz od zdomcev. 

Uvoz blaga bomo postavi- 
li v meje plačilno—bilančnih 
možnostih v skladu z mate- 
rialnimi bilancami in deviz- 
nim pritokom, ki ga bomo 
dosegli z izvozom na ustrez- 
na območja. 

Organizacije združenega de- 
la in njihove asociacije, gos- 
podarske zbornice, banke in 
■družbenopolitične skupnosti 
bodo spremljale programe za 
supstitucijo (nadomeščanje) 
uvoza — z uresničevanjem teh 
programov boao razvijale 
takšno proizvodnjo ter gra- 
dile oziroma dokončale gra- 
ditev tistih objektov, ki bo- 
do najhitreje zagotovili eko- 
nomsko smotrno nadomešča- 
nje uvoza. 

POSPEŠEVANJE 
GOSPODARSKE RASTI 

Pospešitev gospodarske ak- 
tivnosti je ključno vpraša- 
nje ekonomske politike v 1. 
1976, pri Čemer naj bi imela 
poglavitno vlogo pospešitev 
izvoza. Hkrati bo imela po- 
membno vlogo pri pospeše- 
vanju gospodarske rasti tu- 
di politika spodbujanja not 
ranje porabe. Voditi jo mo- 
ramo tako, da struktura pro- 
izvodnje ne bo v razkoraku 
z dolgoročnimi razvojnimi 
smermi, da bo zagotavljala 
uresničevanje politike na sek- 
torju plačilne bilance ter ne 
bo vplivala na naraščanje cen. 
Politika linearnega spodbuja- 
nja konjunkture torej ne bi 
bila v skladu s temi cilji in 
predpostavkami. 

Glavne smeri politike po- 
speševanja gospodarske rasti 
z notranjo porabo je treba 
v 1. 1976 naravnati 1? podpi- 
ranju: 

— plasmaja domače opre- 
me in bistvenemu povečeva- 
nju njenega deleža pri zado- 
voljevanju domačih potreb; 

— dokončanju zmogljivosti 
za proizvodnjo reprodukcij- 
skega materiala, ki lahko v 
večjem obsegu in v kratkem 
času nadomesti uvoz; 

— proizvodnje v agroindu- 
strijskem kompleksu, ki pri- 
speva v zadovoljevanju do- 
mačih potreb in izvoza; 

— hitrejšega dokončanja 
stanovanjskih objektov in z 
podpiranjem celotne stano- 
vanjske graditve; 

— večjega plasmaja tiste 
predelovalne industrije, ki ali- 
mentira široko porabo, opi- 
ra pa se pretežno na doma- 
če vire. 

V tej smeri bo deloval tu 
di razvoj energetskih zmog- 
ljivosti in temeljne prometne 
infrastrukture. 

KMETIJSTVO 
Težišče politike v agroih- 

dustrijskem kompleksu v 1. 
1976 bo na hitrejšem razvo- 
ju poljedeljske proizvodnje 
(povečanje za približno 8 od- 
stotkov) in sicer predvsem 
z večjo proizvodnjo pšenice 
in koruze ter sladkorne pe- 
se, sončnic in soje ter nji- 
hove industrijske predelave. 
Občutno se bo povečala tudi 
proizvodnja zelenjave in sad- 
ja. Da bi zagotovili kontinu- 
irano preskrbljenost, se bo- 
mo odločno zavzeli, da me- 
sta, industrijska središča in 
konzervna industrija sklepa- 
jo pogodbe o proizvodnji ze- 
lenjave in, sadja. 

Razvoj živinoreje bo še na- 
dalje usmerjen k ohranitvi 
živinskega sklada, zboljševa- 
nju pasemske strukture in 
spremembi strukture krmil 
v skladu s potrebami doma- 
čega in tujega trga, ki se 
bo bolj opiral na cenejše do- 
mače vire krmil. 

Z ustreznimi ekonomskopo- 
litičnimi ukrepi je treba spod- 
bujati spreminjanje strukture 
posesti v prid družbenega 
sektorja kmetijstva ter smo- 
trnejše in učinkovitejše izko- 
riščanje kmetijskega zemlji- 
šča v zasebni lastnini. V za- 
sebnem kmetijskem sektorju 
je treba v skladu z Ustavo 
kmetijske zadruge hitreje 
preoblikovati v organizacije 
združenih zasebnih proizva- 
jalcev. 

GRADBENIŠTVO, 
INDUSTRIJA, PROMET 

Z družbenim dogovorom in 
predpisi, ki bodo izdani, je 
treba zagotoviti usmeritev k 
dogovorjenim fiksnim cenam 
v gradbeništvu, ne le zato, 
da bi se v tej dejavnosti izog- 
nili inflacijskim pritiskom, ki 
jih povzroča visoko povpra- 
ševanje, temveč bi bila to 
tudi spodbuda, da bi se 
skrajšalo gradbene roke in 
da bi se jih spoštovalo. 

V 1.1976 nomo v potrebni 
meri podpirali tudi proizvod- 
njo tekstila, usnja in obut- 
ve ter higienskih sredstev na 
način, ki bo spodbujal pred- 
vsem večjo izkoriščanje 
zmogljivosti. 

S selektivno in prožno po- 
litiko potrošniških kreditov 
in z njenim prilagajanjem 
med letom bomo dali pred- 
nost plasiranju pohištva in 
materiala za stanovanjsko 
graditev. Hkrati bomo pod- 
pirali tudi rast plasiranja in 
proizvodnje drugih trajnih 
potrošnih dobrin, vendar le 
do ravni, ki bo nižja od po- 
vprečne rasti celotne indu- 
strijske proizvodnje. 

V 1. 1976 še bo fizični ob- 
seg storitev v : prometu po- 
večal za približno 5,5 odstot- 
ka, pri čemer bo rast med- 
narodnega prometa večja kot 
rast notranjega prometa. Re- 
publike in pokrajini morajo 
skleniti družbeni dogovor, s 
katerim bo železnici zagoto- 
vljena kompenzacija bodisi 
na podlagi tonskih kilomet- 
rov prepeljanega blaga ali 
tako, da se prevzame financi- 
ranje stroškov za vzdrževa- 
nje prog in voznega parka. 

KREPITEV 
REPRODUKCIJSKE 
SPOSOBNOSTI 
GOSPODARSTVA 

Usmeritev k občutni kre- 
pitvi reprodukcijske in aku- 
mulacijske sposobnosti gos- 
podarstva v 1. 1976 je eden 
ključnih pogojev za zadovolji- 
vo dinamiko gospodarske ak- 
tivnosti in celoten proces 
ekonomske stabilizacije. Več- 
ja produktivnost in akumu- 
lacijska sposobnost zahteva 
ob uspešnem poslovanju ter 
ustreznem povečanju dohod- 
ka in produktivnosti dela naj- 
večjo možno smotrnost pri 
delitvi in porabi ter popol- 
noma drugačno vedenje in 
prakso. 

S prehodom na obračun 
po temeljnih organizacij zdru- 
ženega dela in z uporabo no- 
vega obračunskega sistema, 
ki temelji na opuščanju fak- 
turirane realizacije — bo iz- 
kazovanje dohodka za deli-, 
tev realnejše, s samim tem 
pa bo tudi akumulacija mno- 
go realnejša in objektivnej- 
ša ekonomska kategorija, kar 
je eden izmed pogojev za 
njeno smotrnejšo uporabo. 
Z obračunavanjem celotnega 
dohodka in dohodka na pod- 
lagi plačljive realizacije bo- 
mo v veliki meri odpravili 
možriost, da se oblikuje in 
deli fiktivni dohodek ter se 
ustvarjajo razne oblike anti- 
cipirane porabe. 

Rast sredstev splošne in 
skupne porabe je treba v 
vseh družbenopolitičnih skup- 
nostih, samoupravnih interes- 
nih skupnostih ter v orga- 
nizacijah združenega dela 
uskladiti z materialnimi mož- 
nostmi in potrebami gospo- 
darstva ter družbe, ter za- 
gotoviti, da bo rast teh sred- 
stev počasnejša od rasti druž- 
benega proizvoda. 

Za izvajanje takšne politi- 
ke je treba, da republike in 
avtonomni pokrajini s svoji- 
mi ukrepi in predpisi zagoto- 
vijo, da se bodo nominalni 
dohodki splošne in skupne 
porabe v I. 1976 glede na do- 



govorjeno raven dohodkov v 
1. 1975 lahko globalno pove- 
čali največ za 12,5 odstotka. 

Pokojnine in invalidnine 
bomo usklajevali v takšnem 
obsegu in na takšen način, 
kot je to določeno s pred- 
pisi, minimalne pokojnine 
borcev pa bomo valorizirali 
na podlagi povprečnih oseb- 
nih dohodkov na zaposlene- 
ga v 1. 1975. 

Družbenopolitične skupno- 
sti in organizacije združene- 
ga dela bodo še naprej na- 
stopale z učinkovitimi ukre- 
pi, da bi pozitivni preokreti 
v težnjah cen postali trajen 
proces. Na sektorjih, kjer so 
zato potrebni pogoji, bomo 
izvajali politiko oblikovanja 
cen glede na tržne razmere 
v skladu z določeno politiko 
cen. Na drugih področjih bo- 
mo cene urejali z družbeni 
mi dogovori in samouprav 
nimi sporazumi znotraj pro- 
izvodno—prometnih celot, ob 
maksimalni udeležbi potroš- 
nikov. 

Pri izvajanju politike de 
litve bi se morale organiza- 
cije združenega dela usmeri- 
ti na takšno povečanje real- 
nih osebnih dohodkov, ki bo 
segalo največ do ravni po- 
večanja produktivnosti dela, 
da bi se hitreje povečevala 
sredstva za razširitev mate- 
rialne osnove dela. V delit- 
vi osebnih dohodkov je prav 
tako treba odstraniti tenden- 
ce uravnilovke in ustrezno 
nagrajevati po rezultatih dela, 
nagrajevati predvsem produk- 
tivno in kreativno delo, z de 
litvijo pa delovati zoper ne- 
delo, zanikrnost in sploh zo- 
per neodgovoren odnos do 
dela. 

Povečanje izločanj za skla- 
de sikupne porabe ne sme 
preseči limite 12,5 odstotka, 
ki je določen za celotno po- 
večanje dohodka splošne in 
skupne porabe. Rast denar- 
ne mase v 1. 1976 pa mora 
spremljati nominalno poveče- 
vanje družbenega proizvoda. 
Pri tem bo v denarni masi 
zagotovljen večji delež orga- 
nizacijam združenega dela ter 
enakomernejša dinamika pri- 
toka denarja v gospodarske 
tokove med letom. 

INVESTICIJSKA 
POLITIKA 

Glavna naloga investicijske 
politike v 1. 1976 je ohrani- 
ti nepretrgano dinamično in- 
vesticijsko aktivnost ob in- 
tenzivnejših vlaganjih v raz- 
vojne smeri širšega skupne- 
ga pomena, ki bodo določe- 
ne z novim srednjeročnim na- 
črtom razvoja Jugoslavije. 

V prihodnjem letu je tre- 
ba doseči nadaljnjo relativ- 
no visoko realno povečanje 
gospodarskih investicij v os- 
novna sredstva (okrog 8 od- 
stotkov), izraziteje pa zavreti 
rast negospodarskih investi- 
cij, razen naložb v stanovanj 
sko graditev. 

Težišče politike vlaganj mo- 
ra biti na hitrejšem spre- 
minjanju strukture investicij 
v smeri razvijanja zmoglji- 
vosti za proizvodnjo energi- 
je, surovin, hrane, prometa 
in turističnega gospodarstva. 
Nadpovprečno rast morajo 
imeti vlaganja v industrijo in 
agroindustrijski kompleks. 

Nadaljevali bomo politiko 
oproščanja depozitov pri na- 
jemanju zunanjih posojil in 
politiko odlaganja plačil ca- 
rine za uvoz opreme, ki je 
pri nas ne izdelujemo, po- 
treba pa je za dejaivmosti 
skupnega pomena. 

Določena bodo selektivna 
merila za destimuliran je na- 
ložb v tiste gospodarske de- 
javnosti in objekte, ki se 
v veliki meri opirajo na 
uvoz, ne prispevajo pa k po- 
večanju izvoza niti k nado- 
meščanju uvoza in tudi ne 
k zadovoljevanju elementar- 
nih potreb gospodarstva in 
prebivalstva. 

V zvezi z odpravljanjem ne- 
pokritih investicij je treba, 
poleg drugega, izdati pred- 
pise, s katerimi bi omejili 
pravico do zadolževanja v 
tujini za tiste organizacije 
združenega dela- in poslovne 
banke ki niso poravnale ob- 
veznosti do dobaviteljev ozi- 
roma obveznosti v zvezi z 
odobrenimi krediti v drža- 
vi, kot tudi v primerih, ka- 
dar gre za razširitev obsto- 
ječih in graditev novih zmog- 
ljivosti, ki bi utegnile otež 
kočiti naš politično-bilančen 
položaj. 

Hitrejši razvoj gospodarsko 
manj razvitih republik, zla- 
sti pa SAP Kosovo, je tudi 
v 1. 1976 eden izmed teh te- 
meljnih ciljev razvojne po- 
litike. Hitrejši razvoj teh ob- 
močij bomo še naprej spod- 
bujali s sredstvi Sklada fede- 
racije za kreditiranje hitrej- 
šega razvoja gospodarsko 
manj razvitih republik in po- 
krajin, z dopolnilnimi sred- 
stvi iz proračuna federacije, 
z določenim usmerjanjem zu- 
nanjih kreditov in z drugi- 
mi dogovorjenimi ukrepi. 

Dokler ne bodo sprejeti 
novi zakoni, s katerimi bo- 
sta urejena vrsta in obseg 
sredstev za hitrejši razvoj 
teh območij, bomo zagotav- 
ljali redno dotekanje sred- 

stev po sedaj veljavnih zako- 
nih. 

SPODBUJANJE 
KVALITETNEGA 
GOSPODARJENJA 

V letu 1976 je ključna us- 
meritev gospodarstva in druž- 
be k pospeševanju rasti pro- 
duktivnosti dela ter k bolj 
učinkovitemu gospodarjenju. 
Povečevanje produktivnosti 
dela in intenzivnejše gospo- 
darjenje morata postati bist- 
ven pogoj za povečanje do 
hodka temeljnih organizacij 
združenega dela in družbe v 
celoti. Predvsem na tem naj 
bi temeljila tudi realna rast 
življenjskega standarda. 

Z boljšo uporabo rezerv, 
ki jih imamo v našem gos- 
podarstvu in družbi, bo mo- 
goče v naslednjem letu po- 
večati produktivnost dela v 
globalu za okrog 2,5 do 3,5 
odstotka, kar je še vedno 
pod stopnjo, na kateri naše 
gospodarstvo lahko zmanjšu- 
je razlike v produktivnosti 
glede na visoko razvite drža- 
ve in s tem povečuje svojo 
konkurenčnost na mednarod- 
nem trgu. V 1. 1976 je tre- 
ba onemogočiti, da se nizko 
produktivnost nadomešča s 
povečevanjem cen. 

Bistven dejavnik za zbolj- 
šanje produktivnosti dela in 
večjo učinkovitost gospodar- 
jenja je vzpostavitev razmer, 
v katerih temeljne organiza- 
cije združenega dela razpola- 
gajo z akumulacijo ter na 
tej podlagi programirajo in 
združujejo delo in sredstva 
za optimalizacijo svojega in 
skupnega dohodka ter za 
uresničevanje dogovorjene 
razvojne politike. 

ZAPOSLENOST 
IN ZAPOSLOVANJE 

Dinamična gospodarska 
rast bo omogočila, da se bo 
zaposlenost v družbenem sek- 
torju gospodarstva v 1. 1976 
povečala za okrog 3 odstotke, 
pri čemer bi se družbeni pro- 
izvod na delavce — kot glo- 
balni indikator produktivno- 
sti — povečal za okrog 3 
odstotke. V zasebnem sektor- 
ju se bo zaposlenost pove- 
čala za okrog 3 odstotke. 
Tako bo mogoče, poleg tega, 
da se bo nadomestilo narav- 
no odtekanje, v 1. 1976 za- 
posliti nad 200.000 oseb, kar 
je več kot pa znaša letni 
prirastek delovnega aktivne- 
ga prebivalstva. 

V republikah, pokrajinah 
in občinah je treba z dogo- 
vori določiti prednosti pri 
zaposlovanju. V skladu s 

tem bodo republike in pokra- 
jini, na pobudo pristojnih 
zveznih organov, Sveta Zve- 
za sindikatov Jugoslavije in 
Gospodarske zbornice Jugo- 
slavije, sklenile do konca ja- 
nuarja 1976 družbeni dogo- 
vor o aktivni politiki zapo- 
slovanja. 

Zlasti pomembno je, da se 
z ukrepi ekonomske politike 
aktivno kmečko prebivalstvo 
zaintresira, da ostane na za- 
sebnih kmetijskih gospodarst- 
vih, in da se tako zmanjša 
pritisk na zaposlovanje v ne- 
gospodarskih dejavnostih. 

ZAVIRANJE RASTI 
ŽIVLJENJSKIH 
STROŠKOV 

Prioritetna naloga politike 
cen v 1. 1976 je nadaljnje 
zaviranje rasti cen na drob- 
no ln življenjskih stroškov. 
To je pomemben pogoj za 
uresničevanje ekonomske sta- 
bilizacije in za dinamično 
rast gospodarstva. 

Pri zaviranju rasti cen na 
drobno in življenjskih stro- 
škov naj bi imelo odločilno 
vlogo zaviranje rasti proiz- 
vajalskih cen, boljša organi- 
zacija trga in redno oskrbo- 
vanje prebivalstva z ustrez- 
nimi proizvodi. Posebno po- 
zornost je treba posvetiti 
organiziranju trga v vseh fa- 
zah reprodukcije, in sicer z 
olajšanjem pogojev za hit- 
rejše integriranje proizvod- 
nje in trgovine v reproduk- 
cijskih celotah, nadalje skle- 
panju dolgoročnejših aranž- 
majev glede preskrbe itn. 

S politiko tržnih rezerv 
oziroma z ustrezno politiko 
uvoza blaga za široko pora- 
bo bomo aktivno vplivali na 
skladnejše odnose na trgu. 
Pri tem bomo pazili tudi na 
realizacijo programa obliko- 
vanja talnih blagovnih re- 
zerv. 

Po ocenah bo gibanje cen 
pri proizvajalcih kmetijskih 
pridelkov in proizvodov v 1. 
1976 pripomoglo k temu, da 
bodo cene kmetijskih in in- 
dustrijskih proizvodov v pro- 
daji na drobno naraščale po- 
časneje. še naprej bo veljal 
sistem kompenzacij za kme- 
tijske živilske proizvode. 

FINANCIRANJE 
DRUŽBENOPOLITIČNIH 
SKUPNOSTI 

V 1. 1976 bomo spremenili 
in dopolnili sistem financira- 
nja splošne porabe. Pri tem 
bomo v proračunih družbe- 
nopolitičnih skupnosti zadrža- 
li le tiste funkcije, ki imajo 
značaj splošne porabe in jih 
ni mogoče prenesti na sa- 
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moupravne interesne skupno- 
sti in sklađe. V skladu s 
tem bomo izdali tudi ustrez- 
ne predpise o ustanavljanju 
določenih samoupravnih skla- 
dov. 

Poraba družbenopolitičnih 
skupnosti bo v skladu s po- 
litiko, ki je bila določena z 
medrepubliškim dogovorom o 
rasti splošne in skupne po- 
rabe. Proračunski izdatki se 

bodo 1. 1976 povečali za pred- 
videno realno rast družbenega 
proizvoda in za prenos cen 
iz 1. 1975 v 1. 1976. 

Financiranje federacije bo 
ostalo v okvirti veljavnega si- 
stema, z dogovorom repub 
lik in pokrajin pa bomo ure- 
dili kritje za deficit v pro 
računu federacije od obvez- 
nosti iz prejšnjih let. 

V Osnutku resolucije je na 

koncu navedeno, da bodo iz- 
datki družbenih dejavnosti 
naraščali počasneje kot real- 
na rast družbenega proizvoda. 
Pri določanju sredstev za 
skupno porabo bomo vzeli 
kot podlago za 1. 1976 pora 
bo iz 1. 1975, povečano za 
predvideno realno rast druž- 
benega proizvoda, ter prenos 
cen iz 1. 1975. Tako določe- 
na sredstva bi lahko udele- 

ženci medrepubliškega dogo- 
vora korigirali v drugem pol- 
letju, odvisno od doseženih 
gospodarskih gibanj. Repub- 
like in pokrajini bodo vodi- 
le pri zagotavljanju sredstev 
za posamezne družbene de- 
javnosti selektivno politiko, 
izhajajoč pri tem iz svojih 
prioritet pri razvoju ter od 
posebnosti pri zadovoljeva- 
nju skupnih potreb. 

RESOLUCIJO JE TREBA 

SPREJETI DO KONCA 

LETA 

® Skupščine republik in pokrajin morajo 
do 5. decembra sprejeti stališča o 
Osnutku resolucije in o osnutkih aktov 
v zvezi s sprejetjem proračuna 
federacije za 1.1976 ter jih poslati Zboru 
republik in pokrajin 

Zbor republik in pokrajin 
je na seji 4. novembra 1975 
skupaj z Zveznim žborom po 
slušal ekspoze predsednika 
Zveznega izvršnega sveta Dže- 
mala Bijediča o Osnutku re- 
solucije o skupni politiki 
ekonomskega in socialnega 
razvoja Jugoslavije v 1. 1976 
ter o osnutkih aktov v zvezi 
s sprejetjem proračuna fede- 
racije za 1. 1976. 

Osnutek resolucije o skup- 
ni politiki ekonomskega in 
socialnega razvoja Jugoslavije 
v 1. 1976 ter osnutki aktov v 

zvezi s sprejtjem proračuna 
federacije za 1. 1976, ki sodijo 
v delovno področje Zbora, bo- 
do poslani republiškim in po- 
krajinskim skupščinam sku- 
paj s predlogom, da dO njih 
zavzamejo stališča in jih po- 
šljejo Zboru republik in po- 
krajin do 5. decembra. 

Upoštevajoč potrebo, da se 
t© akte spirejm® do toatica leta, 
bo skupščinam republik in 
pokrajin predlagano, da pri 
odločanju o osnutkih teh ak- 
tov uporabijo 2. odstavek 
300. člena Ustave SFRJ. 

Osnutek resolucije o skup- 
ni politiki ekonomskega in 
socialnega razvoja Jugoslavije 
v 1. 1976 bo Zbor poslal Pred- 
sedstvu ZKJ, Zvezni konfe- 
renci Socialistične zveze, Sve- 
tu Zveze sindikatov Jugosla- 
vije in Gospodarski zbornici 
Jugoslavije, da bi dali svoja 
mnenja. 

Odbori Zbora republik in 
pokrajin bodo, ob udeležbi 
predstavnikov Zveznega izvr- 
šnega sveta, opravili v teku 
novembra predhodno raspra- 

vo o osnutkih teh aktov, po- 
tem, ko bodo dobili stališča 
republiških in pokrajinskih 
skupščin do teh aktov, pa 
bodo izvedli usklajevaini po- 
stopek, da bi lahko Zvezni 
Izvršni svet. do 20. decembra 

letos pripravil predloge teh 
aktov in jih poslal Zboru. 

Pri usklajevanju stališč in 
pri pripravi besedila predlo- 
ga resolucije o skupni politi- 
ki ekonomskega in socialne- 
ga razvoja Jugoslavije v 
1. 1976 bodo odbori upošte- 
vali mnenja Zveznega zbora 
Skupščine SFRJ in organov 
ter organizacij, ki Jim je Os- 
nutek resolucije poslan, da bi 
povedali svoje mnenje. 

Zvezni izvršni svet bo pri- 
pravil in pravočasno poslal 
Skupščini osnutke aktov, ki 

jih morata sprejeti pristojna 
skupščinska zbora v zvezi z 
uresničevanjem ciljev in na- 
log, ki bodo določene v reso- 
luciji o skupni politiki eko- 
nomskega in socialnega ras- 
voja Jugoslavije v 1. 1976. 

SKLEPI ZBORA REPUBLIK IN POKRAJIN 
SKUPŠČINE SFRJ GLEDE POTEKA IN ROKOV 
OBRAVNAVANJA OSNUTKA RESOLUCIJE O 
SKUPNI POLITIKI EKONOMSKEGA IN 
SOCIALNEGA RAZVOJA JUGOSLAVIJE V L. 
1976 — K AS 261 
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NOVI PREDPISI 

NAČRTOVANJE NA VSEH RAVNEH DRUŽBE 

# Nosilci načrtovanja so delavci v temeljnih organizacijah združenega dela ter delovni 
ljudje, ki so dohodkovno povezani na podlagi svobodne menjave dela 

® Družbeno načrtovanje obsega načrtovanje v organizacijah združenega dela, v 
samoupravnih interesnih skupnostih, v krajevnih skupnostih ter v drugih 
samoupravnih organizacijah in skupnostih ter načrtovanje v družbenopolitičnih 
skupnostih 

# Z Osnutkom zakona je določeno, da je srednjeročni plan osnovni načrt 
ekonomskega in družbenega razvoja 

# Družbeni pian Jugoslavije vsebuje skupne interese ter cilje, določene z dogovorom 
republik in pokrajin 

Z Ustavo SFRJ so predvi- 
dene bistvene spremembe v 
sistemu družbenega načrtova- 
nja. Ker so v sedanjem Za- 
konu o družbenem planira- 
nju samo določbe o osno- 
vah in sistemu družbenega 
načrtovanja, ni pa določb o 
načrtih samoupravnih organi- 
zacij in skupnosti, ga je tre- 
ba spremeniti in uskladiti z 
Ustavo. V zakonu tudi ni do- 
ločb o načrtovanju v družbe- 
nopolitičnih skupnostih, ra- 
zen določbe, ki povsem glo- 
balno govori o funkcijah 
načrtov družbenopolitičnih 
skupnosti na splošno — v 
njej je določeno, da s svo- 
jimi načrti določijo splošno 
politiko svojega, gospodarske 
ga in družbenega razvoja, po- 
litiko razvoja gospodarskih 

in družbenih dejavnosti ter 
področij, hkrati pa predvidi- 
jo sredstva in ukrepe za ure- 
sničevanje ciljev in izvajanje 
nalog razvojne politike. 

Zvezni izvršni svet je za- 
to pripravil Osnutek novega 
zakona o temeljih sistema 
družbenega planiranja in o 
družbenem planu Jugoslavije 
(AS 248) in ga poslal Skup- 
ščini SFRJ v obravnavo. Za 
sprejetje tega zakona je pri- 
stojen Zvezni zbor, vendar 

ga bo, ker gre za zakon z 
izjemno pomembno snovjo, 
obravnaval tudi Zbor repu- 
blik in pokrajin. 

TEMELJNA NAČELA 

V predlogu za izdajo nove- 
ga zakona o sistemu družbe- 
nega planiranja so izražena 
naslednja temeljna načela, po 
katerih je treba urediti od- 
nose na področju družbene- 
ga načrtovanja: 

:— Nosilci planiranja so de- 
lavci v temeljnih in drugih 
organizacijah združenega de- 
la ter delovni ljudje, ki so 
dohodkovno povezani na 
podlagi svobodne menjave 
dela. V skladu s pravicami 
in odgovornostjo, ki jih ima- 

jo pri uresničevanju skupnih 
družbenih interesov, so nosil- 
ci planiranja tudi delovni 
ljudje v krajevnih skupnostih 
in družbenopolitičnih skup- 
nostih. 

— Družbeno planiranje ob- 
sega planiranje v organizaci- 
jah združenega dela, v samo- 
upravnih interesnih skupno- 
stih, v krajevnih skupnostih 
ter v drugih samoupravnih 
organizacijah im skupnostih 
ter načrtovanje v družbeno 

političnih skupnostih. Načrte 
samoupravnih organizacij in 
skupnosti ter načrte družbe- 
nopolitičnih skupnosti se 
sprejema sočasno, v medse- 
bojni odvisnosti in poveza- 
nosti, ter v skladu z enotni- 
mi temelji sistema družbene- 
ga planiranja. 

— Izhodišče celotnega si- 
stema načrtovanja so temelj- 
ne organizacije združenega 
dela ter združevanje dela in 
sredstev. Načrti vseh drugih 
nosilcev načrtovanja izhajajo 
iz načrtov temeljnih organi- 
zacij združenega dela in od- 
nosov, ki se jih s temi na- 
črti vzpostavlja. To je bistve- 
no obeležje novega sistema 
planiranja in načrtnega orga- 
niziranja tokov gospodarske- 
ga in družbenega razvoja. 

— Sistem družbenega načr- 
tovanja mora zagotoviti, da 
bodo delavci razpolagali s 
celotnim dohodkom, ki so ga 
ustvarili v združenem delu 
in da imajo kontrolo nad 
njegovim gibanjem in upora- 
bo v vseh tokovih družbene 
reprodukcije. 

— Opušča se prejšnji hie- 
rarhični sistem planov pri 
načrtovanju v družbenopoli- 
tičnih skupnostih in pri na- 
črtovanju v samoupravnih 
organizacijah in skupnostih, 
s čimer je onemogočeno, da 
bi se z načrtovanjem omeje- 
valo pravice delavcev in de- 
lovnih ljudi v samoupravnih 
organizacijah in skupnostih 
ter pravice republik in avto- 
nomnih pokrajinah, ki so do- 
ločene z Ustavo SFRJ. Načr- 

ti temeljijo na medsebojnih 
odnosih vseh nosilcev načrto- 
vanja, od temeljnih organiza- 
cij združenega dela do fede- 
racije. 

— Delavci in vsi delovni 
ljudje, samoupravne organi- 
zacije in skupnosti ter druž- 

1 benopolitične skupnosti ure- 
sničujejo pravico in dolžnost 
načrtovanja tako, da sklepa- 
jo samoupravne sporazume 
o temeljih načrtov samo- 
upravnih organizacij in skup- 
nosti ter dogovore o temeljih 
načrtov družbenopolitičnih 
skupnosti, da sprejemajo na- 
črte ter ukrepe in akcije ža 
njihovo uresničevanje. 

NAČRTI 
SAMOUPRAVNIH 
ORGANIZACIJ 

Po Osnutku zatona se na- 
črte samoupravnih organiza- 
cij in skupnosti sprejema na 
podlagi poprej sklenjenih sa- 
moupravnih sporazumov o 
temeljili načrta samoupravne 
organizacije oziroma skupno- 
sti, načrte družbenopolitičnih 
skupnosti pa na podlagi po- 
prej sklenjenih dogovorov 
o načrtu družbenopolitične 
skupnosti. Samoupravne spo- 
razume oziroma dogovore o 
temeljih načrta se sklene le 
med udeleženci, ki jih pove- 
zujejo skupni interesi in ci- 
lji, oziroma jih povezujejo 
interesi združevanja in vza- 
jemnega sodelovanja pri 
ustvarjanju dohodka ali pri 
uresničevanju drugih osebnih 

ZVEZNI IZVRŠNI SVET — OSNUTEK ZAKONA 
O TEMELJIH SISTEMA DRUŽBENEGA 
PLANIRANJA IN O DRUŽBENEM PLANU 
JUGOSLAVIJE — AS 248 
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ali skupnih interesov in po- 
treb. 

Dohodek je temeljna kate- 
gorija načrtovanja, ekonom- 
skih analiz in ocen uresniče- 
vanja načrtov samoupravnih 
organizacij ter skupnosti in 
načrtov družbenopolitičnih 
skupnosti. Načrtovanje do- 
hodka v samoupravnih orga- 
nizacijah in skupnostih ter 
v družbenopolitičnih skupno- 
stih obsega tudi razporejanje 
tega dohodka za osebno, 
skupno in splošno porabo, 
za razširjanje materialne os- 
nove združenega dela in za 
rezerve. 

Načrt temeljne organizaci- 
je združenega dela pa se ne 
sprejme na podlagi poprej 
sklenjenega samoupravnega 
sporazuma o temeljih načr- 
ta, marveč ga v skladu z 
ustavo SFRJ sprejme delav- 
ski svet na podlagi smernic 
delavcev, s čimer se zagoto- 
vi pomemben vpliv delavcev 
temeljne organizacije tudi 
pri sprejemanju omenjenega 
načrta. 

Tudi pri sprejemanju na- 
črtov drugih organizacij 
združenega dela in drugih sa- 
moupravnih organizacij in 
skupnosti imajo posebno vlo- 
go in pomen delavci v te- 
meljnih organizacijah združe- 
nega dela. Temeljnp organi- 
zacije združenega dela pri- 
pravljajo tudi elemente za 
samoupravne sporazume o 
temeljih načrta delovne orga- 
nizacije, sestavljene organiza- 
cije združenega dela in dru- 
ge samoupravne organizacije 
in skupnosti, s katerimi so 
povezane neposredno ali prek 
svoje delovne organizacije, in 
sicer dohodkovno, ali z dru- 
gimi interesi, z združevanjem 
dela in sredstev, kot tudi 
elemente za dogovore o te- 
meljih načrta družbenopoli- 
tične skupnosti. Pomen vloge 
temeljnih organizacij pri 
sklepanju samoupravnih spo- 
razumov o temeljih načrta 
samoupravne organizacije in 
skupnosti je tudi v tem, da 
morajo biti ti sporazumi v 
skladu z osnovami za spora- 
zumevanje, ki so jih določi- 
li delavci temeljnih organiza- 
cij združenega dela. 

NAČRTI SESTAVLJENIH 
ORGANIZACIJ 

Glede načrtov delovne orga- 
nizacije,' sestavljene organiza- 
cije združenega dela in dru- 
gih oblik združevanja dela in 
sredstev je v Osnutku zako- 
na določeno le to, da ti na- 
črti temeljijo na načrtih te- 
meljnih organizacij združene- 
ga dela in da se z njimi ure- 

ja odnose in vprašanja, ki 
so določena s samoupravnim 
sporazumom o združevanju. 
Takšno stališče izhaja iz te- 
ga, da z zakonom ni mogoče 
enotno določiti vsebine načr- 
tov omenjenih organizacij 
združenega dela, kajti ta vse- 
bina je odvisna od zadev, ki 
se jih s samoupravnim spo- 
razumom o združevanju pre- 
nese kot zadeve skupnega 
pomena na delovno organiza- 
cijo oziroma na sestavljeno 
organizacijo združenega dela, 
ter od združevanja sredstev 
na ravni teh organizacij in 
od namena združenih sred- 
stev. 

V Osnutku zakona je dolo- 
čeno, da morajo biti načrti 
samoupravnih organizacij in 
skupnosti ter načrti družbe- 
nopolitičnih skupnosti v skla- 
du z dohodkovnim načrtom 
temeljnih organizacij združe- 
nega dela v materialni pro- 
izvodnji. Pri načrtovanju ve- 
lja načelo sočasnega in nače- 
lo kontinuiranega načrtova- 
nja. 

Načelo sočasnega načrtova- 
nja pomeni, da vsi nosilci 
družbenega načrtovanja v 
mejah svojih pravic in dolž- 
nosti sočasno pripravljajo, 
medsebojno usklajujejo in 
sprejemajo načrte. Načelo 
kontinuiranega planiranja po- 
meni obveznost nosilcev druž- 
benega planiranja, da neneh- 
no analizirajo in predvideva- 
jo svoj razvoj ter da vedno 
imajo plane in delovne ter 
razvojne programe za ustrez- 
no plansko obdobje. 

SREDNJEROČNI NAČRT 
V Osnutku zakona je dolo- 

čeno, da je srednjeročni plan 
temeljni načrt ekonomskega 
in družbenega razvoja in da 
se ga sprejme za dobo petih 
let. Dolgoročne načrte se 
sprejme za desetletno in 
daljše obdobje, da bi si dol 
goročneje predočili" možnosti 
družbenoekonomskega razvo- 
ja. Vsi nosilci družbenega 
planiranja morajo nenehno, 
najmanj pa enkrat letno, 
analizirati, kako se uresniču- 
je srednjeročni načrt, in mo- 
rajo, v skladu s cilji in na- 
logami, ki so določene v 
srednjeročnem načrtu, dolo- 
čati konkretne naloge za na- 
slednje plansko leto ter spre- 
jemati smernice za ukrepe, 
ki naj bi bili za uresničeva- 
nje srednjeročnega načrta 
sprejeti v naslednjem letnem 
obdobju. 

Gospodarske zbornice in 
druga splošna združenja or- 
ganizacij združenega dela se 
udeležujejo družbenega načr- 

tovanja tako, da strokov- 
no pomagajo organizacijam 
združenega dela in drugim 
samoupravnim organizacijam 
in skupnostim pri samouprav 
nem sporazumevanju in do- 
govarjanju o temeljih plana. 
Sindikat se udeležuje druž- 
benega načrtovanja tako, da 
daje pobude za samoupravno 
sporazumevanje in dogovar- 
janje o temeljih planov in 
da se neposredno udeležuje 
sporazumevanja in dogovar- 
janja v zvezi z določanjem 
osnov in meril ža pridobi- 
vanje in razporejanje do- 
hodka. 

ODNOSI V SISTEMU 
DRUŽBENEGA 
NAČRTOVANJA 

V Osnutku zakona je pred- 
videno, da se načrte samo- 
upravnih organizacij in skup- 
nosti ter načrte družbenopo- 
litičnih skupnosti sprejema 
sočasno ter da so medseboj- 
no odvisni in povezani v 
skladu z enotnimi temelji si- 
stema družbenega načrtova- 
nja. 

Obdobje, za katero se spre- 
jema načrte družbenopolitič- 
nih skupnosti in načrte sa- 
moupravnih organizacij in 
skupnosti, ter čas, ko se zač- 
no priprave za sprejemanje 
načrtov, določi — v skladu 
z načelom sočasnosti načrto- 
vanja — z odlokom Skupšči- 
ne SFRJ, in sicer po predlo- 
gu, ki ga da Zvezni izvršni 
svet v sodelovanju z izvršni- 
mi sveti skupščin republik 
in izvršnimi sveti skupščin 
avtonomnih pokrajin. Nihče, 
razen skupščin družbenopoli- 
tičnih skupnosti v okviru nji- 
hovih ustavnih pristojnosti, 
nima pravice določiti plan- 
skih obveznosti temeljnim 
organizacijam in skupnostim, 
ne da bi dobil za to njihovo 
soglasje. 

Z Osnutkom zakona je do- 
ločeno, da organ upravljanja 
in drugi pooblaščeni organi 
samoupravne organizacije in 
skupnosti ter pristojni orga- 
ni družbenopolitične skupno 
sti zagotavljajo znanstvena in 
strokovna raziskovanja pogo- 
jev in možnosti za razvoj sa- 
moupravnih organizacij in 
skupnosti ter družbenopoli 
tičnih skupnosti; da poskrbi- 
jo za izdelavo statistično-do- 
kumentacijskih gradiv, ki so 
potrebna za pripravljanje na- 
črta samoupravne organizaci- 
je in skupnosti ozirorria na- 
črta družbenopolitične skup- 
nosti, in ukrepajo za stalno 
medsebojno obveščanje z 
drugimi samoupravnimi orga- 
nizacijami in skupnostmi. 

SAMOUPRAVNI 
SPORAZUMI O 
TEMELJIH NAČRTOV 

Temeljna organizacija zdru- 
ženega dela samostojno pri- 
pravlja in sprejema svoj na- 
črt ter pripravlja elemente 
za samoupravni sporazum o 
temeljih plana delovne orga- 
nizacije, sestavljene organiza- 
cije združenega dela, samo- 
upravne interesne skupnosti 
in krajevne skupnosti ter 
druge samoupravne organiza- 
cije in skupnosti, s katerimi 
je neposredno ali prek svoje 
delovne organizacije poveza- 
na z dohodkom in drugimi 
interesi ter z združevanjem 
dela in sredstev. 

Temeljna organizacija zdru- 
ženega dela pripravlja tudi 
elemente za dogovore o te- 
meljih načrtov družbenopoli- 
tičnih skupnosti na podlagi 
določenih družbenih potreb. 

Sklep o pripravljanju načr- 
ta samoupravne organizacije 
in skupnosti sprejme delav- 
ski svet organizacije združe- 
nega dela oziroma njemu 
ustrezen organ upravljanja. 

Samoupravne sporazume o 
temeljih načrta delovne orga- 
nizacije, sestavljene organiza- 
cije združenega dela in dru- 
gih oblik združevanja dela in 
sredstev, samoupravne inte- 
resne skupnosti, krajevne 
skupnosti sklepajo: za te- 
meljno organizacijo združe- 
nega dela — delavski svet te 
organizacije, za drugo samo- 
upravno organizacijo in skup- 
nost pa — organ upravljanja 
te organizacije oziroma skup- 
nosti. , 

V Osnutku zakona so ure- 
jene tudi specifičnosti pri 
sklepanju samoupravnih spo- 
razumov o temeljih načrtov 
in sprejemanju načrtov dolo- 
čenih organizacij združenega 
dela, kakršne so organizacije 
združenega dela, ki opravlja- 
jo družbene dejavnosti (izo- 
braževanje, zdravstvo, zna- 
nost idr.) zatem organizacije 
združenega dela na področju 
komunalne dejavnosti, ener- 
getike, vodnega gospodarstva 
in prometa, organizacije 
združenega dela, ki opravlja- 
jo dejavnosti ali zadeve po- 
sebnega družbenega pomena, 
organizacije združenega dela 
na področju prometa blaga 
in storitev itn. 

Glede samoupravnih inte- 
resnih skupnosti so v Osnut- 
ku zakona urejena samo 
splošna vprašanja s področja 
načrtovanja, kajti specifično- 
sti na področju načrtovanja 
v posameznih vrstah samo- 
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upravnih interesnih skupno- 
sti bodo urejene z republi- 
ško in pokrajinsko zakono- 
dajo. 

NAČRT 
DRUŽBENOPOLITIČNE 
SKUPNOSTI 

Po Osnutku zakona spreje- 
ma načrt družbenopolitične 
skupnosti skupščina te skup- 
nosti na podlagi poprej skle- 
njenih samoupravnih spora- 
zumov ter enega ali več do- 
govorov o temeljih načrta 
družbenopolitične skupnosti. 
Osnutek zakona đoioča pred- 
vsem udeležence, ki sklepajo 
dogovore o temeljih načrta 
družbenopolitične skupnosti 
(federacija, republike, avto 
uomni pokrajini in občine). 

Dogovor o temeljih načrta 
sklenejo samo tisti udeležen- 
ci, ki s tem dogovorom pre- 
vzamejo določene obveznosti 
In naloge. To načelo velja za 
dogovor o temeljih načrtov 
vseh družbenopolitičnih skup- 
nosti. Takšna rešitev precej 
zožuje krog subjektov, ki 
sklepajo dogovore o temeljih 
načrtov družbenopolitičnih 
skupnosti, s čimer bodo od- 
stranjene težave, ki bi se v 
praksi utegnile pokazati pri 
sklepanju omenjenih dogovo- 
rov. 

Obveznosti, ki si jih orga 
nizacije združenega dela in 
druge samoupravne organiza- 
cije ter skupnosti in družbe- 
nopolitične skupnosti naloži- 
jo z dogovorom oziroma z 
dogovori o temeljih načrta, 
se navede tudi v Osnutek ozi- 
roma predlog načrta družbe 
nopolitične skupnosti. 

V primeru nesoglasja med 
osnutkom oziroma predlogom 
načrta in dogovorom o te- 
meljih načrta družbenopoli- 
tične skupnosti glede omenje- 
nih obveznosti uvaja osnutek 
institut ugovora skupščini 
družbenopolitične skupnosti. 

FUNKCIJA IN VSEBINA 
NAČRTOV 

V Osnutku zakona je nave- 
deno, da imajo pravico in 
dolžnost sprejemati načrte 
samoupravnih organizacij in 
skupnosti: 

— temeljne organizacije 
združenega dela, delovne or- 
ganizacije in Sestavljene orga- 
nizacije združenega dela; 

— skupnosti organizacij 
združenega dela in druge ob- 
like združevanja organizacij 
združenega dela ter drugih 
samoupravnih organizacij in 
Skupnosti; 

— banke; 
— skupnosti za zavarova- 

nje premoženja in oseb ter 
druge finančne organizacije; 

— delovne skupnosti, samo- 
upravne interesne skupnosti, 
krajevne skupnosti; 

— pogodbene organizacije 
združenega dela 

— kmetijske in druge za 
druge ter druge, z zakonom 
določene oblike združevanja 
in kooperacije delovnih lju 
di, ki z delavci, s katerimi 
združujejo svoje delo, delajo 
na področju kmetijskih, obrt- 
nih in podobnih dejavnosti, 
z delovnimi sredstvi, ki so 
lastnina občanov. 

Z načrtom temeljne organi 
zacije združenega dela se do- 
loči medsebojne pravice, ob 
veznosti in odgovornosti de 
lavcev, ki se nanašajo: na 
združevanje dela in sredstev 
družbene reprodukcije v 
TOZD; na program, oziroma 
organiziranje proizvodnje ozt 
ronraa poslovanja; na pridobi- 
vanje i« razporejanje dohod 
ka; na izobraževanje in stro- 
kovno izpopolnjevanje za 
opravljanje proizvodnih to 
samoupravnih funkcij; na 
zaposlovanje in zaposlenost; 
na zagotavljanje združe- 
vanja dela in sredstev 
z ostalimi temeljnimi in dru- 
gimi organizacijami združene- 
ga dela; na sredstva za pro- 
izvodnjo; na reševanje stano- 
vanjskih vprašanj, družbeno 
prehrano, zdravstveno var- 
stvo, otroško varstvo, pd5i- 
tek, rekreacijo ter druge de- 
lovne in življenjske potrebe 
delavcev; na obveznosti do 
drugih organizacij in skupno- 
sti, s katerimi je združena ali 
povezana zaradi Skupnega do- 
hodka; na zagotavljanje sred- 
stev in drugih možnosti za 
opravljanje nalog in aktivno- 
sti na področju samozaščite 
in ljudske obrambe; na za- 
gotavljanje varstva in zbolj- 
ševanje življenjskega okolja; 
na zagotavljanje materialnih, 
finančnih in drugih rezerv. 

Načrt temeljne organizacije 
združenega dela mora obse 
gati naloge glede nenehnega 
izpopolnjevanja samouprav- 
nih organov, uresničevanja 
neodtujljivih pravic delavcev, 
še zlasti pa kontrole nad gi- 
banjem dohodka v TOZD. 

S skupnim načrtom, ki se 
ga sprejme s samoupravnimi 
sporazumi o temeljih skupne- 
ga načrta, se določi način 
združevanja sredstev, namen 
in pogoji, pod katerimi se 
uporablja ta sredstva; način 
angažiranja in uporabe doma- 
čih in mednarodnih kreditov 
ter posojil, ki se jih zagotovi 

prek banke ali prek druge 
finančne organizacije; način 
uporabe skupnih rezerv; po- 
goji in način prevzemanja ri- 
zika in delitve skupno dose- 
ženega dohodka. 

Kmetje in drugi delovni 
ljudje, ki združujejo svoje 
delo in delovna sredstva v 
kmetijske zadruge ter druge 
integracijske oblike, sklepajo 
samoupravne sporazume 0 te- 
meljih plana in sprejmejo 
plan, ki je po vsebini enak 
kot plan organizacije združe- 
nega dela. 

Načrt krajevne skupnosti 
temelji na samoupravnih spo- 
razumih o temeljih načrta, ki 
sklenejo temeljne organizaci- 
je Združenega dela in druge 
samoupravne organizacije ter 
skupnosti, ki imajo pravico 
in dolžnost, da V njej uresni- 
čujejo določene interese svo- 
jih delavcev oziroma članov 
samoupravne interesne skup- 
nosti, katerih člani imajo 
svoj interes na področju kra- 
jevne skupnosti; delovni ljud- 
je in občani po demokratič- 
no izvoljenih organih krajev- 
ne skupnosti ali na podlagi 
osebnega izrekanja na zboru 
občarov ali z referendumom 
na način, ki je določen v 
statutu krajevne skupnosti. 

V načrtu krajevne skupno- 
sti so navedeni cilji in nalo- 
ge, medsebojne obveznosti in 
sredstva za zadovoljevanje 
skupnih potreb na področju 
urejanja naselij, stanovanj, 
komunalnih dejavnosti, otro- 
škega. socialnega in zdravstve 
nega varstva, izobraŽevanja, 
kulture Varstva potrošnikov, 
varstva in zboljševanja živ- 
ljenjskega okolja, ljudske ob- 
rambe, družbene samozaščite 
in na drugih področjih življe- 
nja ln dela; družbene zadeve 
in vprašanja, ki so skupnega 
pomena ter jih delovni ljudje 
in Občani v krajevni skupno- 
sti uresničujejo prek samo- 
upravnih interesnih skupno- 
sti, Občin in širših družbeno- 
političnih skupnosti. 

Načrti družbenopolitičnih 
skupnosti vsebujejo predvide- 
vanja, ki se nanašajo na 
predvidevanja razvoja sociali- 
stičnih samoupravnih družbe- 
noekonomskih odnosov in na 
tej podlagi na usklajevanje 
in usmerjanja gospodarskega 
in družbenega razvoja, prou- 
čevanje možnosti in potrebi 
združevanja dela m dohodka 
za krepitev materialne osnove 
združenega dela, razvijanje 
proizvajalnih Sil in zagotav- 
ljanje pogojev za stabilno 
rast Življenjskega standarda; 
na predvidevanje splošnih 
smeri razvoja in ugotavljanje 

pogojev, možnosti in potreb 
razširjene reprodukcije ter re- 
gionalnega in prostorskega 
razvoja; na ugotavljanje mož- 
nosti za razvoj in vključeva- 
nje v mednarodno delitev de- 
la; na varstvo ta zboljševanje 
življenjskega okolja; na zbolj- 
ševanje pogojev za uresniče- 
vanje ekonomske in socialne 
enakopravnosti narodov in 
narodnosti; na krepitev ob- 
rambne sposobnosti in druž- 
bene samozaščite države. 

Družbeni načrt republike 
oziroma avtonomne pokraji- 
ne vsebuje: 

— ustvarjanje družbenega 
bruto proizvoda in narodne- 
ga dohodka ter njuno deli- 
tev po delih skupne družbe- 
ne reprodukcije in reproduk- 
cijsfkih Celotah; 

— usklajevanje odnosov 
med grupacijami, ki so do- 
hodkovno povezane v repro- 
dukcijskih celotah; 
— razširjanje materialne 
osnove dela z razvojem pro- 
meta, energetike, kmetijstva 
in drugih infrastrukturnih de- 
javnosti; 

— regionalni in prostorski 
razvoj v republiki oziroma 
avtonomni pokrajini; 

— obveznosti, ki so jih pre- 
vzele republike Oziroma avto- 
nomni pokraj ini z dogovo- 
rom oziroma z dogovori o te- 
meljih družbenega načrta Ju- 
goslavije zlasti glede usklaje- 
vanja temeljev politike raz- 
širjene reprodukcije, ekonom- 
skih odnosov s tujino ter 
kreditne in monetarne poli- 
tike; 

— obveznosti republik ozi- 
roma avtonomnih pokrajin 
pri zagotavljanju hitrejšega 
razvoja gospodarsko manj 
razvitih republik in avtonom- 
nih pokrajin ter zagotavlja- 
nju sredstev v ta namem 

Družbeni načrt občine ob- 
sega: določanje delovnih, živ- 
ljenjskih in družbenih potreb 
in interesov delavcev in vseh 
delovnih ljUdi na ravni obči- 
ne; pospeševanje komunalnih 
dejavnosti, Stanovanjske gra- 
ditve, prostorskega in urba- 
nističnega urejanja; pospeše- 
vanje drugih dejavnosti, ki So 
pomembne za življenje in de- 
lo delovnih ljudi in občanov; 
obveznosti, ki so jih občine 
prevzele z dogovorom oziro- 
ma z dogovori o temeljih 
družbenega načrta republike 
oziroma avtonomne pokraji- 
ne, mestne ali regionalne 
skupnosti. Pri tem je poudar- 
jeno, da mestne oziroma re- 
gionalne skupnosti kot 
posebne družbenopolitične 
skupnosti načrtujejo na enak 
način kot občine. 
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DRUŽBENI NAČRT 
JUGOSLAVIJE 

Družbeni načrt Jugoslavije 
temelji na enem ali več do- 
govorih o temeljih družbene- 
ga načrta Jugoslavije, na do- 
govorih o temeljih družbenih 
načrtov republik oziroma av 
tonomnih pokrajin ter na nji- 
hovih načrtih, na samouprav- 
nih sporazumih o temeljih 
načrtov organizacij združene- 
ga dela in drugih samouprav- 
nih organizacij ter skupnosti 
in na njihovih načrtih, na 
dogovorih o temeljih družbe- 
nih načrtov občin, mestnih 
in regionalnih skupnosti kot 
posebnih družbenopolitičnih 
skupnosti in na načrtih ter 
družbenopolitičnih skupnosti 

Na podlagi skupno ocenje- 
nih možnosti in pogojev raz- 
voja, upoštevajoč mednarod- 
ne ekonomske odnose in med- 
narodne obveznosti Jugoslavi- 
je se z dogovorom oziroma 
dogovori o temeljih družbe- 
nega načrta Jugoslavije dolo- 
či skupna ekonomska politi 
ka in se v skladu z njo us- 
merja družbena reprodukcija 
na temeljih socialističnih sa- 
moupravnih družbenoeko- 
nomskih odnosov. 

Družbeni načrt Jugoslavije 
vsebuje skupne interese in 
cilje, določene z dogovorom 
oziroma dogovori o temeljih 
tega načrta, ki se nanašajo 
zlasti: 

— na usklajevanje in us- 
merjanje tokov družbene re- 
produkcije v celoti in v od- 
nosih njihove medsebojne od 
visnosti na enotnem jugoslo- 
vanskem trgu, zlasti pa na 
določanje skupne monetarne 
in devizne politike, skupnih 
temeljev kreditne politike in 
skupne politike ustvarjanja 
in uporabe denarnih, deviznih 
in blagovnih rezerv, ki imajo 
pomen za vso Jugoslavijo; 

— na politiko razvoja eko 
nomskih in drugih odnosov 
z drugimi državami in na iz- 
polnjevanje mednarodnih ob 
veznosti Jugoslavije; 

— na politiko hitrejšega 
razvoja gospodarsko manj 
razvitih republik in avtonom- 
nih pokrajin; 

— na razvoj Jugoslovanske 
ljudske armade in določanje 
drugih skupnih interesov in 
ciljev na področju ljudske 
obrambe in varnosti države; 

— na zagotavljanje drugih 
pogojev za uresničevanje in 
razvoj socialističnih samoup- 
ravnih družbenoekonomskih 
odnosov. 

Z družbenim načrtom Ju- 
goslavije se določi smernice 
in okvire za ukrepe ekonom- 
ske politike in druge ukrepe, 
ki jih organi federacije, re- 
publik in avtonomnih pokra- 
jin sprejemajo, da bi se za- 
gotovilo pogoje za uresničeva- 
nje usklajenih skupnih inte- 
resov. V družbenem načrtu 
Jugoslavije so navedene ob- 
veznosti in naloge, ki so jih 
z dogovorom oziroma dogo- 
vori o temeljih tega načrta 
prevzele republike in avto- 
nomni pokrajini, ter obvez- 
nosti, ki so jih s temi do- 
govori prevzele organizacije 
združenega dela in druge sa- 
moupravne organizacije ter 
skupnosti. 

Družbeni načrt Jugoslavije 
sprejme Skupščina SFRJ ob 
soglasju skupščin republik in 
avtonomnih pokrajin. 

V Osnutku zakona je dolo- 
čeno, da morajo organi fede- 
racije, organi republik in av- 
tonomnih pokrajin ter dru- 
gih družbenopolitičnih skup- 
nosti v okviru svojih pravic 
in dolžnosti pravočasno 
sprejemati ukrepe ekonom- 
ske politike in druge ukrepe 
v skladu s smernicami in 
okviri, ki so določeni v druž- 
benem načrtu Jugoslavije. 

Zvezni izvršni svet ter iz 
vršni sveti skupščin republik 
in pokrajin organizirajo 
spremljanje uresničevanja 
skupnih interesov in ciljev, 
določenih z družbenim na- 
črtom Jugoslavije, in se med 
seboj obveščajo o stanju in 
problemih pri uresničevanju 
tega načrta. 

Zvezni izvršni svet mora 
Skupščino SFRJ v rokih, ki 
jih sama določi, obveščati o 
uresničevanju srednjeročnega 
družbenega plana Jugoslavije 
oziroma o izpolnjevanju ob- 
veznosti iz dogovorov o te- 
meljih tega plana ter o ukre- 
pih, ki jih je v mejah svojih 
pravic in dolžnosti storil ali 
jih namerava storiti oziroma 
predlagati Skupščini SFRJ, 
da jih sprejme. 

Na podlagi analize ures- 
ničevanja srednjeročnega na- 
črta Jugoslavije v preteklem 
obdobju ter ocene možnosti 
za njegovo uresničevanje v 
naslednjem letu predloži 
Zvezni izvršni svet Skupšči 
ni SFRJ najpozneje do 30. 
septembra vsako leto med 
obdobjem, za katero je bi] 
sprejet srednjeročni načrt 
Jugoslavije, poročilo o ures- 
ničevanju srednjeročnega 
družbenega načrta Jugoslavi- 
je v preteklem obdobju. 

Na podlagi stališč, ki jih 
zavzame Skupščina SFRJ do 

poročila o uresničevanju 
srednjeročnega družbenega 
načrta Jugoslavije, pripravi 
Zvezni izyršni svet v sodelo- 
vanju z izvršnimi sveti skup- 
ščin republik in avtonomnih 

pokrajin Osnutek resolucije 
o politiki uresničevanja sred- 
njeročnega družbenega načr- 
ta Jugoslavije za naslednje 
leto s predlogom ukrepov, ki 
ga predloži Skupščini SFRJ. 

SISTEM NAČRTOVANJA 

NA SAMOUPRAVNIH 

TEMELJIH 

Tako zasnovani temelji sistema 
načrtovanja so pomembni za nadaljnji 
celovit razvoj celotnega gospodarskega 
sistema na podlagi socialističnega 
samoupravljanja 

Zvezni zbor Skupščine 
SFRJ je na seji 4. novembra 
sprejel Osnutek zakona o te- 
meljih sistema družbenega 
planiranja in o družbenem 
planu Jugoslavije. Od pre- 
dlagatelja so zahtevali, da 
pri nadaljnjem delu na 
izdelavi predloga zakona 
upošteva mnenja in pred- 
loge petih delovnih teles 
Zbora, ki so obravnavale 
Osnutek, ter mnenja in 
predloge delovnih teles Zbo- 
ra republik in pokrajin, 
ki jih bo Zvezni zbor 
poslal predlagatelju. 

Odbor za družbenoekonom- 
ske odnose je menil, da po- 

ker sistem samoupravnega 
načrtovanja družbene repro- 
dukcije temelji na novih sa- 
moupravnih produkcijskih 
odnosih združevanja dela in 
sredstev v samoupravnih or- 
ganizacijah združenega dela 
in z Ustavo določenih ena- 
kopravnih odnosih narodov 
in narodnosti oziroma soci- 
alističnih republik in avto- 
nomnih pokrajin. 

V iskanju čimboljših reši- 
tev so člani Odbora izrazili 
mnogo mnenj, predlogov in 
sugestij v zvezi z Osnutkom 
zakona. V tistem delu Osnut- 
ka, kjer je beseda o pogo- 
jih ekonomskih zakonitosti 

DELOVNA TELESA ZVEZNEGA ZBORA 
SKUPŠČINE SFRJ O OSNUTKU ZAKONA O 
TEMELJIH SISTEMA DRUŽBENEGA 
PLANIRANJA IN O DRUŽBENEM PLANU 
JUGOSLAVIJE — K AS 248 

meni Predlog za izdajo in 
besedilo Osnutka tega zako- 
na zelo uspešno konkretiza- 
cijo ustavnih določb o siste 
mu načrtovanja na samoup- 
ravni podlagi. Odbor meni, 
da so tako zasnovani teme 
lji sistema načrtovanja po- 
membni za nadaljnji celovit 
razvoj celotnega gospodarske- 
ga sistema na podlagi soci- 
alističnega samoupravljanja. 

Temeljna načela, po kate- 
rih se ureja odnose v siste- 
mu načrtovanja, so povsem 
sprejemljiva, predvsem zato, 

kot je rečeno v Odboru, vna- 
prej opredeljena kot sociali- 
stična blagovna proizvodnja, 
in bi bilo dobro poudariti, 
da se z družbenim načrto- 
vanjem, ki temelji na sa- 
moupravnih odnosih, vpliva 
na reševanje nasprotij eko- 
nomskih zakonitosti blagovne 
proizvodnje, s tem le-ta tu- 
di dobiva obeležje socialistič- 
ne blagovne proizvodnje. 

Zastavljeno je vprašanje, 
ali ni dolgoročni razvojni pro- 
gram primernejši naziv kot 
dolgoročni plan, ter vpraša- 

15 



nje v zvezi s tem, da še v 
Osnutku zakona pri nobe- 
nem nosilcu načrtovanja ne 
obravnava razvojnih progra- 
mov. 

Po mnenju Odbora je gle- 
de na to, da gre urejanje 
vprašanj s področja' družbe- 
noekonomskih odnosov, ki so 
posebnega pomena za delov 
ne ljudi in občane, nujno o 
tem zakonu ižvesti najširšo 
konzultacijo zainteresiranih 
organov in organizacij, znan- 
stvenih in strokovnih usta- 
nov in drugih subjektov. 

Odbor za ljudsko obrambo 
je, "upoštevajoč pomen in za- 
pletenost ugotavljanja in pri- 
kazovanja celotnih potreb ob- 
rambe, predlagal, da se v 
okviru enotne metodologije 
in minimuma enotnih kazal- 
cev, ki so potrebni za pri- 
pravljanje, sprejemanje in 
uresničevanje načrtov samo- 
upravnih organizacij inskup- 
nosti ter načrtov družbeno-' 
političnih skupnosti, doldči 
obvezno metodologijo in . mi- 
nimum enotnih kazalcev z 
vidika potreb splošne ljud- 
ske obrambe. 
'• Rečeno je tudi, da je tre- 
ba v tistih členih Osnutka, 
s katerimi se določa obvez- 
no vsebino načrtov samoup- 
ravnih organizacij in skup- 
nosti ter načrtov družbeno- 
političnih skupnosti, dosled- 
no izraziti obveznost ustvar- 
janja materialnih in . drugih 
pogojev za uresničevanje in 
razvoj splošne ljudske ob- 
rambe. 

Zakonodajno—pravna ko- 
misija je predlagala, naj bo- 
do določbe o funkciji in vse- 
bini načrtov samoupravnih 
organizacij in skupnosti ter 
načrtov družbenopolitičnih 
skupnosti pred določbami • o 
■postopku sprejemanja in 
uresničevanja načrtov, kar je 
v Osnutku podano v obrat- 
nem zaporedju. 

Izraženo je mnenje, da bi 
morali v Osnutku zakona iz- 
pustiti načela, ki so v Usta- 
vi SFRJ, ter uskladiti izra- 
ze z ustreznimi izrazi v Usta- 
vi SFRJ. 

Odbor za delo, zdravstvo 
in socialno politiko sodi, da 
bi morali bolj poudariti na- 
črtovanje socialnega razvoja 
kot neločljive komponente 
celotnega družbenoekonom- 
skega razvoja. V tistih čle- 
nih Osnutka, ki govore o te- 
meljnih organizacijah združe- 
nega dela v družbenih dejav 
nostih, je treba poleg zna- 
nosti, izobraževanja, kulture 
in zdravstva dodati še so- 
cialno in otroško varstvo. 

V določbah, ki določajo 
vsebino načrtov družbenopo- 
litičnih skupnosti, niso ome- 
njeni nekateri elementi so- 
cialnega razvoja —n pr. čuva- 
nje in varstvo zdravja, raz- 
vijanje psihične in fizične 
kondicije delavcev —, ki so 
pomembni prav z vidika do- 
seganja večje prpizvodnje in 
storilnosti, isto velja glede 
zagotavljanja socialne varno- 
sti, uresničevanja ciljev so- 
cialnega ter otroškega varst- 
va ljudi. 

V členih, kjer je beseda 
o zadovoljevanju družbenih 
potreb delovnih ljudi, je tre- 
ba poudariti, da gre za oseb- 
ne in skupne potrebe. Zara- 
di tega delovni ljudje na 
področjih izobraževanja, zna- 
nosti, kulture, zdravstva in 
socialnega varstva po nače- 
lih vzajemnosti in solidarno- 
sti uresničujejo svoje oseb- 
ne in skupne potrebe ter in- 
terese z delavci organizacij 
združenega dela, ki opravlja- 
jo dejavnosti na teh področ- 
jih, ter ustanavljajo samoup- 
ravne interesne skupnosti. 

V Odboru za družbenopo- 
litične odnose je poudarjeno, 
da se z Osnutkom zakona 
uspešno koncipira in ureja 
samoupravne , družbeno—eko- 
nomske odnose na področju 
načrtovanja, vendar pa ni 
dovolj ustrezno določen po- 
men in vloga 1 znanstvenih 
ustanov in organizacij ter ra- 
ziskovalnega dela v celotnem 
sistemu in procesu družbe- 
nega načrtovanja, ter da Os- 
nutek tudi ne napeljuje k 
sklepanju samoupravnih spo- 
razumov o medsebojnih od- 
ntDsih samoupravnih organiza- 
cij in skupnosti z znanstveni- 
mi ustanovami. Zato je v 
Odboru podana sugestija, da 
se med temeljne in splošne 
določbe vnese nov člen, ki 
bo urejal to važno funkcijo 
znanosti ter znanstvenih usta- 
nov in organizacij,- 

Po mnenju, ki je bilo izra- 
ženo, je treba ustrezne do- 
ločbe tako opredeliti, da bo- 
do imele le skupščine druž- 
benopolitičnih skupnosti v 
mejah svojih ustavnih pri- 
stojnosti pravico, da določa- 
jo planske obveznosti temelj- 
nim organizacijam združene- 
ga dela in drugim samoup- 
ravnim . organizacijam ter 
skupnostim. Podana je suge- 
stija, da se natančno nave- 
de ustavne pristojnosti skup- 

. ščin družbenopolitičnih skup- 
nosti, M bodo beli v skla- 
du s položajem temeljnih 
organizacij združenega dela 
v sistemu družbenega načrto- 
vanja. 

RDEČI KRIZ - 

HUMANITARNA 

ORGANIZACIJA 

© Javna pooblastila Rdečega križa 
Jugoslavije pri opravljanju določenih 
nalog so pomembna za vso državo 

@ Z republiškimi in pokrajinskimi predpisi 
,bodo urejene obveznosti glede 
pobiranja in plačevanja prispevkov 
delovnih organizacij v korist Rdečega 
križa Jugoslavije 

Skupščina' SFRJ je prejela 
Osnutek zakona o položaju 
in pooblastilih Rdečega križa 
Jugoslavije, ki ga je predlo- 
žil Zvezni izvršni svet. Zvezni 
zbor Skupščine SFRJ je ob- 
ravnaval Osnutek in ga na 
seji 4. novembra sprejel, od 
predlagatelja pa je zahteval, 
da pri izdelavi Predloga zako- 
na upošteva mnenja delovnih 
teles Zbora. 

Po Ustavi SFRJ federacija 
po vzeznih organih ureja po- 
ložaj in pooblastila Rdečega 
križa Jugoslavije in drugih 

HUMANITARNA 
ORGANIZACIJA 

Z Osnutkom zakona je do- 
ločen status Rdečega križa 
Jugoslavije kot prostovoljne, 
humanitarne, množične in sa- 
moupravne organizacije, ki 
ima lastnost pravne osebe, 
in jo sestavljajo organizacije 
Rdečega križa v republikah 
in avtonomnih pokrajinah. S 
tem je potrjen splošno jugo- 
slovanski značaj in pomen 
te organizacije, ki ima jav- 
na pooblastila pri izvrševanju 

ZVEZNI IZVRŠNI SVET — OSNUTEK ZAKONA 
O POLOŽAJU IN POOBLASTILIH RDEČEGA 
KRIŽA JUGOSLAVIJE — AS 239 

organizacij, ki izvršujejo po 
zveznih zakonih in medna- 
rodnih pogodbah javna po- 
oblastila. V skladu z 281. čle- 
nom Ustave je treba sedanji 
naziv jugoslovanskega Rdeče- 
ga križa terminološko spre- 
meniti v Rdeči križ Jugosla- 
vije. 

Sedanji Zakon o položaju 
in pooblastilih jugoslovanske- 
ga Rdečega križa ureja neka- 
tera vprašanja, katerih ure- 
janje ne spada več v pristoj- 
nost federacije, tako da ob 
staja potreba in obveznost, 
da se ga uskladi z Ustavo 
SFRJ. Poleg tega je nujno z 
novim zakonom podrobneje 
določiti zadeve Rdečega križa 
Jugoslavije ter položaj in po- 
oblastila pri opravljanju teh 
zadev. 

določenih nalog, pomembnih 
za vso Jugoslavijo in medna- 
rodno skupnost. 

V okviru predvidenih nalog, 
ki jih bo opravljal Rdeči križ 
Jugoslavije, so v Osnutku za- 
kona predvidene tri skupine 
zadev. V prvo skupino spa- 
dajo zadeve v zvezi z obvez' 
iiostmi, ki izhajajo iz med- 
narodnih pogodb, sporazu- 
mov in konvencij za federa- 
cijo, katerih nosilec ali pri 
katerih izvrševanju neposred- 
no sodeluje Rdeči križ Ju- 
goslavije. 

V drugi skupini so zadeve 
v zvezi z udeležbo pri sploš- 
nih pripravah na obrambo 
države, izvajanjem ukrepov 
za preskrbo prizadetega in 
ogroženega prebivalstva ter 
Udeležbo pri nuđenju prve 
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medicinske pomoči prebival- 
stvu, ki je prizadeto v vojni. 

V tretjo skupino spadajo 
zadeve v zvezi z organizira 
njem varstva in nuđenja po 
moči jugoslovanskim držav- 
ljanom v primeru elementar- 
nih nesreč, epidemij ali dru 
gih velikih nesreč, organizi- 
ranjem in izvajanjem ukre- 
pov ter akcij preventivnega 
zdravstvenega varstva in 
zdravstvene vzgoje prebival 
stva, ter v zvezi z organizi 
ranjem raznih drugih oblik 
medsebojne pomoči občanov 
v duhu humanizma in solidar- 
nosti. 

Glede na to, da je Rdeč) 
križ Jugoslavije del Medna- 
rodnega rdečega križa in član 
lige društev Rdečega križa, 
je zanj v Osnutku zakona 
predvideno, da predstavlja ju 
goslovansko organizacijo 
Rdečega križa v odnosih z 
istimi ali sorodnimi medna- 
rodnimi, nacionalnimi, huma- 
nitarnimi, socialnimi in 
zdravstvenimi organizacijami 
ter da sodeluje- pri uresniče- 
vanju sodelovanja s temi or- 
ganizacijami. 

VIRI FINANCIRANJA 
Osnutek zakona predvideva 

tudi vire financiranja za de- 
javnosti, ki jih opravlja Rde- 
či križ Jugoslavije. 

Za financiranje nalog na 
ravni federacije, ki se nana- 
šajo na mednarodne obvezno- 
sti in zadev iz delovnega pod- 
ročja zveznih organov, ki so 
določene z zakonom, pri ka- 
terih izvajanju sodeluje Rdeči 
križ Jugoslavije, se bo za . 
gotavljalo sredstva v prora- 
čunu federacije v skladu s 
delovnim programom, ki ga 
Rdeči križ Jugoslavije sprej- 
ma v soglasju z Zveznim iz 
vršnim svetom. Po oceni bi 
ta sredstva v mirnem času 
znašala, 5.500.000 dinarjev let 
no, vštevši tudi stroške, ki 
so potrebni, da bi službo za 
iskanje usposobili za učin 
kovito delovanje v vojnih raz 
merah. Za financiranje dru 
gih nalog Rdečega križa Ju- 
goslavije so predvidena do- 
polnilna sredstva drugih 
družbenopolitičnih skupnosti, 
nadalje določen znesek pri- 

spevkov, ki jih bodo orga- 
nizacije združenega dela za- 
računavale uporabnikom svo- 
jih storitev v prid Rdečega 
križa Jugoslavije, ter sred 
stva, ki jih Rdeči križ Ju- 
goslavije zbere od članarine, 
daril in raznih prostovoljnih 
prispevkov. 

Dosedanjih določb o obvez 
nih prispevkih delovnih or- 
ganizacij, ki uporabnikom 
svojih storitev zaračunavajo 
določene zneske in jih vpla 
čujejo v prid Rdečega križa 
Jugoslavije, ni bilo mogoče 
ohraniti v Osnutku zakona, 
kajti po ustavnih spremem- 
bah so za predpisovanje pri- 
spevkov pristojne republike 
in pokrajini. Da ne bi prišlo 
do motenj pri doseganju do- 
hodkov Rdečega križa iz teh 
virov, je v prehodnih določ- 
bah Osnutka predvidena upo- 
raba ustreznih določb veljav 
nega zakona, dokler ne bodo 
izdani republiški in pokrajin- 
ski predpisi, ki bodo urejali 
obveznost zbiranja in vplače- 
vanja prispevkov v korist 
Rdečega križa Jugoslavije 

SLUŽBA ZA ISKANJE 
V Osnutku zakona je da 

no posebno mesto službi za 
iskanje, ki mora biti organi- 
zirana in usposobljena, da v 
okviru Rdečega križa Jugo- 
slavije zbira, ureja, hrani in 
daje podatke o žrtvah vojne. 
Urejanje položaja in poobla- 
stil te službe je neposredna 
naloga in obveznost Jugosla- 
vije, ki izhaja iz ženevskih 
konvencij o ravnanju z voj- 
nimi ujetniki in o zaščiti ci- 
vilnih oseb v vojnem času. 

Z Osnutkom je nadalje 
predvideno, da določene zade- 
ve na ravni federacij oprav- 
ljajo organi Rdečega križa 
Jugoslavije, ki jih sestavlja- 
jo delegati organizacij Rdeče- 
ga križa v republikah in av- 
tonomnih pokrajinah. Za op- 
ravljanje določenih zadev so 
poleg skupščine in predsed- 
stva predvidene tudi strokov- 
ne službe. Organizacija, na- 
loge, način izvolitve in dela 
teh organov ter strokovne 
službe bodo podrobneje ure- 
jeni s statutom Rdečega kri- 
ža Jugoslavije. 

Pravosodje 

PRETRESTI UVEDBO 

ENOTNE KAZNI ZAPORA 

# V zveznem kazenskem zakonu je treba 
urediti tudi sistem sankcij in precizirati 
pojem ter obeležje sleherne od njih 

% Unifikacija zaporne kazni utegne 
povzročiti ustavno-pravne zaplete, kajti 
Ustava SFRJ in ustave republik in 
avtonomnih pokrajin izrecno omenjajo 
kazen odvzema prostosti »strogi zapora 

© V zakon bi morali zajeti tudi kaznivo 
dejanje zoper samoupravljanje 

Zvezni zbor Skupščine 
SFRJ je na seji 4. novembra 
sprejel Osnutek zveznega ka- 
zenskega zakona (AS 230). 
Zveznemu izvršnemu svetu 
kot predlagatelju tega zako- 
na je naloženo, da pri izdelavi 
predloga zakona upošteva 
pripombe in sugestije, ki so 
jih dala delovna telesa Zbo- 
ra pri obravnavanju Osnut- 
ka, ter mnenja, izrečena pri 
obravnavanju Osnutka na seji 
Zbora. 

Osnutek zveznega kazenske- 
ga zakona smo prikazali v 
20. številki »Poročevalca«. 

/zema prostosti — zapor. 
Vendar pa je v razpravi po- 
sebej poudarjeno, da je za 
takšno korenito spremembo 
sistemskega značaja nujno 
ugotoviti, in sicer mnogo bolj, 
kakor je to storjeno, vse po- 
sledice, kd bi jih predlagana 
sprememba utegnila imeti v 
praksi, ter pri urejanju dru- 
gih institutov kazenske zako- 
nodaje oziroma pri določanju 
višine kazni za posamezna 
kazniva dejanja. 

V Odboru je posebno pou- 
darjena potreba, da se do 
priprave predloga zakona 

ZVEZNI ZBOR SKUPŠČINE SFRJ SPREJEL 
OSNUTEK ZVEZNEGA KAZENSKEGA ZAKONA 
— K AS 230 

Odbor ta pravosodje je 
med drugim opozoril, da Os- 
nutek ne ureja sistema sank- 
cij, čeprav je v Ustavi SFRJ 
predvideno, da federacija v 
celoti ureja to tvarlno. Ker 
to vprašanje ni urejeno, eo 
določene nejasnosti v zvezi 
s posameznimi določbami Os- 
nutka, ter je izračeno mne- 
nje, da je treba v zveznem 
kazenskem zakonu urediti si- 
stem sankcij in precizirati 
pojem in obeležje sleherne od 
njih. 

Podprli so koncept predla- 
gatelja, po katerem naj bi 
v sistemu kazni unificirali se- 
danji kazni zapora in stroge- 
ga zapora v enotno kazen od 

pretrese, kakšne ustavno- 
pravne zaplete bi utegnila 
povzročiti predlagana rešitev 
glede na to, da Ustava SFRJ 
ter ustave republik in pokra- 
jin poznajo in izrecno nava- 
jajo kazen odvzema prostosti 
»strogi zapor«. 

Na seji so posvetili precej- 
šnjo pozornost ureditvi vpra- 
šanja rehabilitacije, izbrisa 
obsodbe in dajanja podatkov 
iz kazenske evidence. Pri ure- 
ditvi vprašanja izbrisa obsod- 
be in dajanja podatkov iz 
kazenske evidence je treba 
upoštevati tudi nujne pogoje 
za celovito ugotovitev oseb- 
nosti v sodnem postopku (na- 
čelo individualizacije pri od- 
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meri kazni), pri zaposlovanju 
oziroma namestitvi na ustrez- 
na delovna mesta in podob- 
no. 

V Odboru so bile izražene 
sugestije tudi glede jasnej- 
še ureditve nekaterih drugih 
vprašanj sistemskega znača- 
ja, kakršna so vprašanja za- 
ščitne funkcije kazenske za- 
konodaje, prištevnosti, od- 
mere višine zaporne kazni, 
pogojne obsodbe, varstvenih 
ukrepov, kaznovanja mlado- 
letnikov itn. 

Opozorili so, da je potreb- 
no znova pretresti obseg in 
način inkriminiran j a dejanj 
zoper gospodarstvo in enot- 
nost jugoslovanskega trga in 
jsoper oborožene sile. 

Zastavljeno je vprašanje, 
ali je potrebno, da zvezni 
kazenski zaikon ureja vsa ti- 
sta vprašanja, ki so podana 
v XX. poglavju Osnutka in se 
nanašajo na kazniva dejanja 
zoper druge družbene vred- 
note, ki so zavarovane s pred- 
pisi federacije, to je za kaz- 
niva dejanja kakršna so: ra- 
sna diskriminacija, ugrabitev 
letala, neupravičena proizvod- 
nja in prodaja mamil in stru- 
pov, kršitev avtorske pravi- 
ce In druga. Sugerirali so, 
naj bi pri zavzemanju sta- 
lišč o tem vprašanju upošte- 
vali pristojnosti federacije in 
republik ter pokrajin za ure- 
jame določenih področij. 

V Odboru za notranjo po- 
litiko delagati menijo, da os- 
novna načela in konkretne 
rešitve v Osnutku ustrezajo 
družbenim potrebam in raz- 
vojni stopnji naše samouprav- 
ne socialistične družbe 

Odbor je dal sugestije in 
predloge, naj se pretrese ne- 
katera določila Osnutka s sta- 
lišča primernosti predpisane 
in zagrožene kazni (določa- 
nje spodnje in gornje meje, 
oziroma za posamezna kaz- 
niva dejanja določitev vrste 
kazni v skladu s splošnim 
družbenim stališčem do upo- 
rabe sankcij). 

Odbor za ljudsko obrambo, 
ki je v bistvu podprl rešitve 
v Osnutku, se je usmeril 
predvsem na določbe, ki se 
nanašajo na kazniva dejanja 
zoper temelje socialistične sa- 
moupravne družbene uredit- 
ve in varnost Jugoslavije ter 

kazniva dejanja zoper oboro- 
žene sile. Dali so tudi sugesti- 
je ter predloge, da se dopolni 
in spremeni več členov, kar 
je predstavnik predlagatelja 
sprejel. 

Zakonodajno-pravna komi- 
sija je predlagala, da se še 
enkrat preveri predlagani na- 
slov zakona. Meni, da bi na- 
slov »Kazenski zakon Soci- 
alistične Federativne Repub- 
like Jugoslavije« bolj ustre- 
zal z Ustavo SFRJ določeni 
pristojnosti federacije ter re- 
publik in kazenski zakono- 
daji. Gre za zakon, ki po eni 
strani določa in zajema splo- 
šni del, skupen za celotno 
kazensko zakonodajo v 
SFRJ, ter posebni del, ki se 
po drugi strani nanaša na 
kazniva dejanja, za katerih 
predpisovanje je pristojna fe- 
deracija. 

V Komisiji je izraženo mne- 
nje, da je treba pred izdela- 
vo predloga zakona še enkrat 
pretresti predlagano rešitev, 
po kateri naj se uvede enot- 
no kazen zapora. To je po- 
trebno glede na implikacije, 
ki bi lahko iz tega nastale, 
v zvezi z določbo 4. točke 
306. člena Ustave SFRJ. 

Prav tako bi morali preve- 
riti. merila za določanje kaz- 
nivih dejanj zoper gospodar- 
stvo in enotnost jugoslovan- 
skega trga, katerega bodo 
predpisana s tem zakonom, 
katera pa z drugimi zvezni- 
mi zakoni, ki jih izdaja^ fe- 
deracija na področju družbe- 
noekonomskih in drugih od- 
nosov. Eden od temeljnih kri- 
terijev za to opredelitev bi 
moral biti pomen družbenih 
vrednot s področja gospodar- 
stva, ki jih varuje federacija 
s svojimi zakoni. 

Po Ustavi SFRJ spada v 
pristojnost federacije tudi 
urejanje vrste drugih skup 
nih vprašanj iz družbenoeko- 
nomskih odnosov (plačilni 
promet, promet blaga in sto- 
ritev, monetarni sistem, si- 
stem ukrepov, s katerimi se 
preprečuje kršitev enotnosti 
jugoslovanskega trga ipd.). 
Toda dejanja, s katerimi se 
krši te odnose, niso predvi- 
dena kot kazniva dejanja v 
okviru tega poglavja. Prav 
tako bi morali zajeti tudi 
kaznivo dejanje kršitve sa- 
moupravljanja. 

Deriarno-kreditni sistem 
i-,' " >• * V, ,' 

MALO NOVIH REŠITEV 

ZA BISTVENO 

PREOBRAZBO BANK 

Določbe o hranilno-kreditnih 
organizacijah je treba še enkrat 
preveriti z vidika njihovih ustanoviteljev 
ter dosedanjega privilegiranega položaja 
nekaterih organizacij 
Jasno povedati, da bo anonimni in 
državni kapital, ne glede na to, na kakšni 
podlagi je nastal, vrnjen tistim, ki so ga 
ustvarili 
Predlagano je, naj bi denarne kazni in 
nadomestila škod, ki so povzročene s 
kaznivim dejanjem, plačevali prek 
deviznega, žiro ali tekočega računa 

Zivazni zbor Skuščme SFKJ 
je na seji 4. novembra na- 
čeloma sprejel Predlog za 
izdajo zakona o bančnem po- 
slovanju in bančnih organi- 
zacijah (SA 229), ki smo ga 
povzeli v 19. št. »Poročeval- 
ca«. Zbor je sklenil, da bo 

ciaiiziranih finančnih organi- 
zacijah, glede katerih bi mo- 
rali oceniti, če jih je smotrno 
ustanavljati. 

Določbe o hranilno-kredit- 
nih organizacijah je treba 
znova pretresti z vidika usta- 
noviteljev teh organizacij ter 

PRIPOMBE DELOVNIH TELES ZVEZNEGA 
ZBORA SKUPŠČINE SFRJ K OSNUTKU 
ZAKONA O BANČNEM POSLOVANJU IN 
BANČNIH ORGANIZACIJAH — K AS 229 

besedilo Osnutka zakona ob- 
ravnaval na naslednji seji. 
Pred tem je ta akt obravna- 
valo več delovnih teles Zbora. 

V Odboru za družbenoeko- 
nomsike odnose je izraženo 
mnenje, da bi morali v Pred- 
logu podati oceno stanja, v 
obrazložitvi pa kompleksnej- 
šo analizo dosedanjega pre- 
oblikovanja bank na ustavnih 
temeljih. Kaže, da je malo 
novih rešitev in da se pre- 
malo odpira proces bistvene- 
ga preoblikovanja bank. 

V razpravi so zahtevali po- 
sebno obrazložitev v zvezi z 
internimi ali temeljnimi ban- 
kami ter opozorili na potre- 
bo, da se to vprašanje znova 
pretrese. Ta pripomba se na- 
naša tudi na določbe o sve 

dosedanjega privilegiranega 
položaja nekaterih organiza- 
cij, pa tudi z vidika, da tako 
zasnovane rešitve peljejo k 
zapiranju in teritorialnemu 
omejevanju dela denarnih to- 
kov. 

V Odboru so izražena dvoj- 
na mnenja o funkcijah združe- 
nih bank in bančnih konzor- 
cijih. Po prvem mnenju 
bi morale biti te oblike 
združevanja pod neposred- 
nim vlivom organizacij zdru- 
ženega dela ter ne bi 
smeli sprejeti tega, da dve 
ali več barik ustanav- 
ljajo združene banke in banč- 
ne konzorcije. Po drugem 
mnenju pa bi morali predvi- 
deti tudi takšne možnosti gle- 
de oblik bančnih organiza- 
cij. da pa je treba najti kar 



najbolj prikladne rešitve za 
način upravljanja in način 
odločanja v tako združenih 
bančnih organizacijah. 

V Odboru za družbenopo- 
litične odnose je poudarjeno, 
da je treba odgovoriti na 
vprašanja glede položaja in 
vloge pogodbenih organizacij 
združenega dela v zvezi z ban- 
čnim sistemom. 

Poleg načela o enakoprav- 
nem odločanju članov banke 
bi morali pretresti tudi mož- 
nost, da se za odločitve glede 
poslovne politike banke zah- 
teva večino glasov članov 
banke, in sicer takšno večino, 
v kateri so vlagatelji, ki ima- 
jo več kot polovico vloženih 
sredstev v banki. 

Odbor meni, da Je treba 
jasno reči, da se anonimni 
in državni kapital ne glede 
na to, na kakšni podlagi je 
nastal, vrne v skladu z re- 
publiškim in pokrajinskim 
zakonom ustreznim organiza- 
cijam združenega dela in dru- 
gim samoupravnim organiza 
cijam ter skupnostim oziro- 
ma tistim, ki so ga ustvarili. 
Hkrati je treba uveljaviti na- 
čelo, da se dohodek banke 
razporeja na člene banke so- 
razmerno vloženim sredstvom 
in njihovemu prispevku k 
ustvarjanju dohodka. 

Zakonodajno—pravna komi- 
sija je predlagala, da se spre- 
meni naslov zakona glede na 
to, da federacija po Ustavi 
SFRJ ureja samo temelje 

kreditnega in bančnega siste- 
ma. Naslov »O temeljih kre- 
ditnega in bančnega sistema« 
bi bolj ustrezal predlogu Ko- 
misje, po katerem naj bi se 
tvarino o kreditnem in banč- 
nem sistemu združilo v en 
zakon. 

Iz formulacije o ustanav- 
ljanju bank bi bilo mogoče 
sklepati, da gre predvsem za 
združevanje dela in dohodka, 
ne pa sredstev, kot to do- 
loča 39. člen Ustave SFRJ. 
To ustavno načelo je treba 
primerno izraziti ne le vtem, 
marveč tudi v nekaterih dru- 
gih členih Osnutka. 

Iz formulacije, ki je pred- 
ložena v Osnutku zakona, iz- 
haja, da imajo vsi subjekti 
enak položaj, pravice in ob- 

veznosti glede upravljanja za- 
dev bančne organizacije. Mo- 
rali pa bi jasno povedati, 
da organizacije -združenega 
dela, ki združujejo dohodek, 
ter organizacije združenega 
dela, ki uporabljajo bančna 
sredstva kot kredit, ter na 
drugi strani — civilno—piravt 
ne osebe in občani, ne mo. 
rejo biti izenačeni glede up- 
ravljanja bančnih zadev. 

Komisija nadalje predlaga, 
naj bi preverili možnost, da 
bi denarne kazni ter nado- 
mestila škod, ki so povzro- 
čene s kaznivim dejanjem 
oziroma izrečene v kazen- 
skem postopku, plačevali 
prek deviznega računa, žiro 
računa, tekočih računov in 
drugih. 

\ 

DELEGATSKA VPRAŠANJA 

Na seji Zveznega zbora 
Skupščine SFRJ, ki je bila 
4. novembra, so predstavni- 
ki Zveznega izvršnega sveta 
odgovorili na nekaj vprašanj, 
ki so jih delegati zastavili na 

) . 

Delegat Ante Celmić (SR 
Hrvatska) je postavil Zvez- 
nemu izvršnemu svetu vpra- 
šanje, kdaj bodo sprejete 
vse konkretne sistemske re- 
šitve za hitrejše in nadaljnje 
uresničevanje sklepov Pred- 
sedstva ZKJ in Predsedstva 
SFRJ z dne 5. februarja 1973 
glede ustvarjanja ugodnejših 
pogojev za vračanje naših 
zdomcev. 

član Zveznega izvršnega 
sveta in predsednik Zvezne- 
ga komiteja za delo in za- 
poslovanje Svetozar Pepovski 
je v odgovoru na to vpraša- 
nje med drugim dejal: 

Sklepi obeh predsedstev ne 
vztrajajo na posebnih rešit- 
vah, temveč na tem, da se 
v splošne sistemske rešitve 
vgradi tudi elemente, ki bo- 
do zagotovili hitrejšo, stabil- 
nejšo in produktivnejšo rast 
zaposlenosti v državi, zmanj- 
ševanje števila jugoslovanskih 

prejšnji seji Zbora. Objav- 
ljamo odgovore na nekatera 
od teh vprašanj, ki so po 
svojem značaju širšega po- 
mena. 

delavcev na delu v tujini, 
hitrejše vračanje in delovno 
angažiranje v držajvi. Ti skle- 
pi se ne nanašajo le na orga- 
ne federacije, temveč je tre- 
ba te sistemske rešitve spre- 
jemati, odvisno od pristoj- 
nosti, na vseh ravneh, od 
občine do federacije. 

Kar zadeva organe federa- 
cije je po delovnem progra- 
mu zborov Skupščine SFRJ 
dana prednost sprejemanju 
sistemskih zakonov in dru- 
gih aktov (družbeno plani- 
ranje, kreditni in bančni si- 
stem, promet blaga in stori- 
tev s tujino, devizni sistem 
itn.). Sprejemanje teh aktov 
je bistvenega pomena tudi 
za reševanje problemov na 
področju zaposlenosti in za- 
poslovanja. 

Istočasno s sistemskimi 
vprašanji so v teku tudi akci- 
je za reševanje določenih 
vprašanj s pomočjo družbe- 
nega dogovarjanja. Do kon- 

ca leta je treba med repub- 
likami in pokrajinama skle- 
niti družbene dogovore o te- 
meljih aktivne politike za- 
poslovanja, družbeni dogovor 
o zagotavljanju sredstev za 
dejavnosti v zvezi z jugoslo- 
vanskimi zdomci in družbe- 
ni dogovor o strokovnem izo- 
braževanju jugoslovanskih 
zdomcev. Družbeni dogovor 
o skupnih temeljih davčnega 
sistema je v fazi usklajeva- 
nja, sprožena pa je tudi akci- 
ja, da se sklene družbene 
dogovore o skupnih temeljih 
razvojne politike gospodarje- 

Delegat iSogosav Petrovič 
(SR Srbija) je postavil vpra- 
šanje, ali je po Ustavi in 
zakonu mogoče postaviti po- 
goje ali prepovedati vpis di- 
jakov v srednje šole, ali se 
pri vpisu dijakov lahko upo- 
rablja različne kriterije,. in 
če ne, kako bi te pojave 
preprečili. 

Odgovor je podal Zvonko 
Knežević, namestnik predsed- 
nika Zveznega komiteja za 
znanost in kulturo, ki je opo- 
zoril, da imajo po Ustavi 
SFRJ (165. člen) občani pra- 
vico, da pod enakimi pogo- 
ji, določenimi z zakonom, pri- 

nja na podlagi osebnega dela 
in o vključevanju mladih iz- 
šolanih kadrov v združeno 
delo. 

Na podlagi sklepov, spre- 
jetih na osnovi analize Zvez- 
nega komiteja za delo m za- 
poslovanje, bo Zveznemu iz- 
vršnemu svetu kmalu poslan 
v sprejetje tudi poseben pro- 
gram ukrepov in akcij v ^ve- 
zi z zaposlovanjem in ustvar- 
janjem ugodnih razmer za 
postopno vračanje jugoslo- 
vanskih zdomcev in za nji- 
hovo delovno angažiranje v 
domovini. 

dobivajo znanje in strokovno 
usposobljenost na vseh rav- 
neh izobraževanja na vseh 
vrstah šol in drugih izobra- 
ževalnih ustanovah. 

Iz tega izhaja, da po Usta- 
vi ni mogoče prepovedati vpi- 
sa v srednje šole, toda med- 
tem ko je osnovno šolanje 
obvezno, so pogoji za upo- 
rabo pravice do pridobiva- 
nje znanja in strokovne uspo- 
sobljenosti na vseh ravneh 
izobraževaja, pa tudi sred- 
njih, urejeni z ustreznimi za- 
koni republik in pokrajin, 
kajti ta dejavnost je v nji- 
hovi pristojnosti. 

Vračanje naših zdomcev 

Vpis dijakov v srednje šole 
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Določene uružbene potrebe, 
omejene materialne možnosti 
posameznih izobraževalnih 
ustanov, različne usmeritve 
ln sposobnosti kandidatov 
privedejo do omejenega šte- 

vila kandidatov, ki se vpisu- 
jejo na posamezne ustanove 
ln narekujejo potrebo, da se 
postavi merila, ki jih dolo- 
čijo organi šole po dogovo- 
ru z ustreznimi samouprav- 

nimi interesnimi skupnostmi 
ter jih objavijo v razpisih. 
V tej domeni smo priče ze- 
lo raznovrstnim rešitvam. 

Zvezni komite za znanost 
tn kulturo po svoji dejavno- 

sti ne spremlja teh vprašanj 
celoviteje oziroma kompara- 
tivno, vendar je v zvezi s 
tem delegatskim vprašanjem 
Komite storil ukrepe, da bi 
prišel do teh podatkov. 

I 

I 

/ 
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